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KOLARIN KUNTA, 2. KUNNANOSA 
  
Äkäslompolon asemakaavan laajennus koskien kiinteistöjä 
273-402-41-5, 273-402-41-42 (Liiterintien alue), 273-402-41-109, 
273-402-22-14 ja 273-403-23-103 

 
Vireilletulovaiheen lausunnot (1 kpl) ja mielipiteet (4 kpl) sekä vasti-
neet niihin. 
 
 
1. Tornionlaakson museo Kaavanlaatijan vastine 

 

 

 
 
 
Valmistelumateriaalia on täydennetty 
maakuntakaavan merkintöjen ja 
määräyksien osalta. 
 
Kehittämisperiaate on huomioitu 
kaavaselostuksessa ja alueen 
kaavasuunnittelussa. 
 
 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
Todetaan.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Todetaan.  
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Todetaan.  
 

2. Ylläksen Ystävät ry. mielipide Kaavanlaatijan vastine 

Riemuliiterin alueen aurinkoinen etelärinne on yksi maisemiltaan 
kauneimpia paikkoja Äkäslompolon alueella. Varsinkin kevättalvisin 
se on ollut suosittu hiihtäjien levähdyspaikka. Sen eteläpuolella si-
jaitseva, yleiselle jalankululle kaavoitettu (vo. Ranta-asemakaava 
v.1979/1980) kulkuväylä muodostaa oleellisen osan Lompolojärven 
ympäri johtavasta ulkoilureitistöstä kaikkina vuodenaikoina eri liikun-
tamuodoille. Tämä verkosto on yksi Ylläksen alueen vetovoimate-
kijöistä ja varmasti on kehittymässä vielä toimivammaksi väylästöksi. 
Nyt, kun aluetta ollaan muuttamassa asuinkäyttöön ja matkailupalve-
lustatus on poistumassa, kaavoituksessa tulee huomioida nykyiset 
ulkoilureitit ja niiden säilyminen ennallaan sekä uusien rakennusten 
riittävät etäisyydet reiteistä. Voimassaolevassa osayleiskaavassa 
(v.2008/2011) tämä on jo osittain huomioitu ja reitit ovat pääosin kaa-
van VR-alueella (retkeily- ja ulkoilualue). 
Osayleiskaavan VR-alueen periaatteita noudattaen, lisärakentamisen 
maltillisilla uusilla rakennusoikeuksilla ja koko alueen puustoa säilyt-
täen on mahdollista kaavoittaa alue viihtyisäksi uudeksi asuinalueek-
si hienolle paikalle Äkäslompolon kylään. 

 
Todetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavoituksessa on pyritty huomioi-
maan ja varmistamaan nykyiset 
ulkoilureitit ulkoilureitti-merkinnöillä. 
 
 
 
Todetaan.  

3. Kiinteistön Iiskontieva 273-402-41-12 mielipide Kaavanlaatijan vastine 

Kyseisten kiinteistöjen naapurina (Iiskontieva 273-402-41-12) esitäm-
me mielipiteenämme, että mikäli asemakaavan laajennus oikeuttaa 
merkittävään rakennusalueen laajennukseen ja rakennusoikeuden 
lisäämiseen, se on liikaa kyseiselle alueelle. Liian tiivis rakentaminen 
ei mielestämme sovi nyt viihtyisään ja rauhalliseen Äkäslompolon ky-
lämiljööseen. 

 
Todetaan. Kaavoituksen lähtökohta-
na on ollut matala, alueelle sopivan 
täydennysrakentamisen mahdollista-
minen 

4. Heinolantie 1 mielipide Kaavanlaatijan vastine 

 Toivomukseni on, että nykyinen ulkoilureitti, joka kulkee Heikinsillal-
ta järven ja Riemuliiterin välistä Tiurajärventielle (Seitaa vastapäätä 
Heinolantie 1:n vierestä) säilytetään. Reitti on ahkerassa käytössä ja 
palvelee lisäkseni latuportin vieressä olevia majoittajia. 

 
Reitti säilyy. 
 

5. Kiinteistöjen 273-402-22-103 Raijala ja 273-402-22-
14 Takala mielipide 

Kaavanlaatijan vastine 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 21.12.2021 on tuotu esille 
epäselvästi kiinteistön 273-402-41-5 kokonaisrakennusoikeus kaava-
muutoksen jälkeen. Kohdissa 2 (Miksi kaavoitukseen on ryhdytty) ja 
5 (Suunnittelun tavoitteet) kerrotaan haettavan lisää rakennusoikeut-
ta maksimissaan 1200 k-m2 tontin pohjoisosaan 8681 m2 osalle. Ko-
ko kiinteistön rakennusoikeutta tilan osalta ei tuoda esille. Käsityk-
semme mukaan se tulisi kasvamaan yhteensä 2100 k-m2 
(900+2100). Myöskään tuota 8681 m2 aluetta, jolle tuo 1200 k-m2 li-
särakennusoikeus sijoittuisi, ei ole karttoihin merkitty tai rajattu mil-
lään lailla. Oletettavasti se sijoittuu jo nyt rakenteilla olevien rivitalo-
jen ja kiinteistön pohjoisrajan väliin.  
2100 k-m2 lisärakennusoikeutta pidämme rajanaapurina liian suure-
na kyseiselle alueelle. Kyseinen lisärakennusoikeus mahdollistaisi 
käsityksemme mukaan jopa kolmen 6 asuntoa käsittävän rivitalon ra-
kentamisen kyseiselle alueelle. Se on mielestämme liikaa.  

 
Valmistelumateriaalia on täydennetty 
ja täsmennetty rakennusoikeuksien 
ja niiden sijoittelun osalta kiinteistö-
jen alueille.  
 
 
 
 
 
 
Alueelle osoitettu rakennusoikeus on 
lähtökohtaisesti mitoitettu, jaettu ja 
sovitettu niin, että uudisrakentami-
nen soveltuu olevaan ympäristöön. 
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Edellisen naapurin kuulemisen (rakennuslupa) yhteydessä esitettiin 
havainnekuvana myöhemmän (nyt vireillä olevan) kaavamuutoksen 
suunnitelmana kahden, D ja E rivitalojen sijoittuminen. Ne olivat mie-
lestämme toteutettavissa olevat. Kolmas tuolle alueelle on mieles-
tämme liikaa.  
Kyseistä aluetta rikkoo myös sähkölinja, joka haittaa rakennusten jär-
kevää sijoittelua alueelle. Kyseinen sähkölinja tulisi sijoittaa maahan. 
Kaavamuutoksessa mukana olevan kiinteistön 273-402-41-109 osal-
ta lopullinen rakennusoikeus on tuotu esille selvästi, eikä meillä ole 
siihen lausuttavaa. Näin se olisi pitänyt ilmaista myös kiinteistön 273-
402-41-5 osalta.  
Kiitneistön 273-402-41-5 eteläosaan sijoittuva suoalue tulisi kaa-
vassa merkitä osayleiskaavan mukaisesti VR alueeksi.  

Kaavakarttaluonnoksessa on esitetty 
miten tuleva rakennusoikeus kiinteis-
töjen alueilla jakautuu.  
 
 
Kaavakartassa on osoitettu sähkö-
johtoa varten varattu alueen osa, 
jossa linja on mahdollista sijoittaa 
myös maahan.  
 
 
Suoalue on osoitettu lähivirkistysalu-
eeksi (VL). 

 
 
Rovaniemellä 9.5.2022 
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arkkitehti YKS 122 


