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VERSIOHISTORIA 

 

0.9 Kaavaluonnos 16.9.2022 Käsitelty Kolarin kunnanhallituk-

sessa __.__.2022 § __. 

1.0 Kaavaehdotus __.__.20__ Käsitelty Kolarin kunnanhallituk-

sessa __.__.20__ § __. 

1.1 Kaava 

hyväksymis-

käsittelyyn 

__.__.20__ Hyväksytty Kolarin kunnanval-

tuustossa __.__.20__ § __. 
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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

KOLARIN KUNTA 

ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS 

MAAHISENTIENVARSI 

Asemakaavan muutos koskee: 

Korttelia 450, 451 ja 452 sekä virkistys- ja katualuetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Korttelit 450-452 ja 617-620 sekä virkistys- ja katualuetta. 

Suunnitteluorganisaatio 

Asemakaavan laadinnasta on vastannut dipl.ins. Pasi Lappalainen 

Nosto Consulting Oy:stä (Turku). 

Käsittelyvaiheet 

Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu 4.5.2022 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.5.-9.6.2022 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä __.__.–__.__.2022 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.–__.__.20__ 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.20__ 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnassa, Äkäslompolon kylässä, 

Ylläs-tunturin pohjoisrinteellä, Tunturintien (maantie 9401) lou-

naispuolella, Maahisentien varrella, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä 

Äkäslompolon kylän palveluista. Kolarin kuntakeskuksen palvelut 

sijaitsevat noin 45 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Alue 

rajautuu Tunturintiehen koillisessa sekä virkistysalueeseen, sähkö-

linjaan ja ulkoilureittiin muissa ilmansuunnissa. 

Suunnittelualue sijoittuu voimassa olevan asemakaavan (Kolarin 2. 

kunnanosa, Äkäslompolon asemakaava ja asemakaavan muutos, 

Maahisen-tienvarsi, korttelit 450–468, hyväksytty kunnanvaltuus-

tossa 28.4.2009) matkailua palvelevien rakennusten korttelialu-

eelle (RM, RM-1), lähivirkistysalueelle (VL), retkeily- ja ulkoilualu-

eelle (VR) sekä katualueelle (Maahisentie, Keijukuja, Mettiäisen-

tie). 

Suunnittelualue sijoittuu kiinteistöjen 273-402-105-69 Kortteli 

450/1, 273-402-105-70 Kortteli 450/2, 273-402-105-71 Kortteli 
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450/3, 273-402-105-72 Kortteli 450/4, 273-402-105-73 Kortteli 

451, 273-402-105-74 Kortteli 452, 273-893-10-1 KOLARIN VALTI-

ONMAA, YLLÄS ja 273-893-100-1 ÄKÄSLOMPOLO alueelle. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavassa 

kuvassa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Kolarin opaskartta, © Ko-

larin kunta. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla ja ilmaku-

valla on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla. Pohjakartta: Maanmit-

tauslaitoksen peruskartta, © Maanmittauslaitos. 



Nosto Consulting Oy  7 (20) 

Kolarin kunta: Äkäslompolon asemakaavan muutos, Maahisentienvarsi 

Kaavaselostus (luonnos)  16.9.2022 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittaus-

laitoksen ortokuva, © Maanmittauslaitos. 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyisen asema-

kaavan rakentamattomat RM- ja RM-1-korttelialueet 450 sekä 451 

RA-korttelialueiksi vastaamaan paremmin loma- ja matkailuraken-

tamisen kysyntään, ja tehdä korttelialueiden rajauksiin tarvittavat 

muutokset. Lisäksi korttelin 452 RM-1 määräys muutetaan muo-

toon RM, ja alueen määräyksiä sekä merkintöjä päivitetään vas-

taamaan alueen nykytarpeita.  

Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus pienenee muutoksessa noin 

7000 kerrosalaneliömetriä. 

Laadittavalla asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuk-

sia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnal-

lisia asioita. 



Nosto Consulting Oy  8 (20) 

Kolarin kunta: Äkäslompolon asemakaavan muutos, Maahisentienvarsi 

Kaavaselostus (luonnos)  16.9.2022 

2. La hto kohdat 

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on pääosin metsämaastoa. Suunnittelualueen itä-

puolella Mettiäisentien varressa on jo toteutunutta lomarakenta-

mista.  Pohjois-koillispuolella suunnittelualuetta rajaa Tunturitie. 

Muissa ilmansuunnissa suunnittelualuetta ympäröivät retkeily- ja 

virkistysalueet. Alueella on voimassa Äkäslompolon asemakaava ja 

asemakaavan muutos (Maahisentienvarsi, korttelit: 450-468, hy-

väksytty Kolarin kunnanvaltuustossa 28.4.2009). 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,6 hehtaaria. 

Rakennettu ympäristö ja palvelut 

Suunnittelualue on rakentamaton katualueita lukuun ottamatta. 

Suunnittelualueen lähimaastossa Mettiäisentien sekä Maahisentien 

varressa on jo toteutunutta lomarakentamista.  

Äkäslompolon palveluihin on suunnittelualueelta matkaa noin 1,5 

kilometriä.  

 

Lomarakennuksia Mettiäisentien varrella.  

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on pääosin mäntyvaltaista kuivaa kangasmetsää. 

Suunnittelualueen maaperä on hiekkamoreenia. Suunnittelualue 

sijoittuu Röhkömukanmaan pohjavesialueelle (VHA, 12273167), 

Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. 
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Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnan koillis- ja itäosaan sijoit-

tuvalla niin kutsutulla Ylläs-jaksolla, jonka korkeimman tunturin Yl-

lästunturin huippu kohoaa yli 700 metriä merenpinnan yläpuolelle. 

Alue kuuluu Ounasselän tunturiseudun maisema-alueeseen. 

Suunnittelualueella ei ole todettu suojeltavia luontoarvoja aiem-

man asema- (2009) ja yleiskaavoituksen (2006–2008) yhteydessä, 

eikä erilliselle luontoselvitykselle ole tarvetta. 

   

Suunnittelualuetta Keijukujalla. 

Muinaismuistot 

Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja tai rakennetun kult-

tuuriympäristön arvokohteita. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on valtion omistuksessa. 

Tekninen huolto 

Suunnittelualue on liitettävissä sähkö- ja vesihuollon verkostoihin.  

Liikenne 

Suunnittelualueelle kuljetaan yhdystietä 9401 (Tunturintie), jonka 

keskimääräinen vuorokausiliikenne (2021) suunnittelualueen koh-

dalla on 1 330 ajoneuvoa/vrk. Suunnittelualue sijoittuu Maahisen-

tien sekä Mettiäisentien varteen.   

2.2. Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

uudistamisesta 14.12.2017, ja päätös tuli voimaan 1. huhtikuuta 

2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 
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2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista.  

Kaavahanketta koskevat uusista valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista ainakin: 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkai-

den alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittä-

vyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaava 

Ympäriministeriö on 23.6.2010 vahvistanut Tunturi-Lapin maakun-

takaavan, joka on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tullut 

lainvoimaiseksi 16.5.2012. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu matkailupalvelui-

den alueeksi (RM) sekä matkailun vetovoima-alueeksi, matkailun 

ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi (mv). Suunnittelualu-

etta koskee myös maakuntakaavassa osoitettu erityisesti poron-

hoitoa varten tarkoitetun alueen raja, jonka pohjoispuoleisella alu-

eella olevaa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä ai-

heutuu huomattavasti haittaa poronhoidolle. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta. 
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Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa ja suunnittelualueella maankäyt-

töä ohjaa Kolarin kunnanvaltuuston 27.2.2008 hyväksymä ja Ro-

vaniemen hallinto-oikeuden päätöksellä 28.4.2009 voimaan tullut 

Ylläksen osayleiskaavan muutos. Suunnittelualue on osayleiskaa-

vassa osoitettu hotelli- ja matkailupalvelujen alueeksi (RM-1), ho-

telli- ja matkailupalvelujen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään 

(RM-1/s) sekä retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Alueen läpi kulke-

vaksi on osoitettu kokoojakatu. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osayleiskaavassa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote Ylläksen osayleiskaavan muutoksesta 2025. 
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Suunnittelualueella on vireillä Ylläksen osayleiskaavan uudistami-

nen (kaavaluonnos 13.9.2021 nähtävillä 7.10.–8.11.2021). Kaava-

luonnoksessa suunnittelualueelle on osoitettu matkailuelinkeinojen 

alue, jolla ympäristö säilytetään (RM/s), lähivirkistysalue (VL), me-

lualue (me) ja yhdystie. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osayleiskaavaluonnok-

sessa on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Ote vireillä olevasta osayleiskaavaluonnoksesta. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston 

28.4.2009 hyväksymä Kolarin 2. kunnanosa Äkäslompolon asema-

kaava ja asemakaavan muutos, Maahisentienvarsi, korttelit 450–

468. Suunnittelualueelle on asemakaavassa osoitettu matkailua 

palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM, RM-1), lähivirkistys-

aluetta (VL), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä katualuetta. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus asemakaavayhdistelmässä 

on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Ote Äkäslompolon asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Suunnittelualueella on voimassa Kolarin kunnan 8.8.2002 voimaan 

tullut rakennusjärjestys. 

Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelle on laadittu kaavan pohjakartta. Pohjakartta 

täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (11.4.2014/323) 54 a §:ssä 

asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.  

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa rakennuskieltoa. 



Nosto Consulting Oy  15 (20) 

Kolarin kunta: Äkäslompolon asemakaavan muutos, Maahisentienvarsi 

Kaavaselostus (luonnos)  16.9.2022 

3. Suunnittelun vaiheet 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavan laadintaan on ryhdytty alueen maanomistajan aloit-

teesta.  

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö sekä suunnittelun vaiheet 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään tarvittaessa viran-

omaisten lausunnot.  

Osalliset ja vireilletulo, valmisteluvaihe 

Kaavamuutoksen vireilletulosta on päätetty kunnanhallituksessa 

22.02.2022 (§ 41). Vireilletulosta on ilmoitettu kunnan ilmoitus-

taululla ja verkkosivulla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä 

(Luoteis-Lappi) 4.5.2022  

6.4.2022 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 

nähtävillä 11.5.-9.6.2022 kunnan verkkosivuilla. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta on saatu Tornionlaakson museon sekä 

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n lausunnot (Liite 4). Kaavan laatijan vastine 

lausuntoihin on selostuksen liitteenä 5.  

Kunnanhallitus hyväksyi 16.9.2022 päivätyn kaavaluonnoksen ko-

kouksessaan __.__.2022 § __ ja asetti kaavaluonnoksen nähtäville 

__.__.–__.__.2022 väliseksi ajaksi. 

Kaavaehdotus 

Kolarin kunnanhallitus on käsitellyt __.__2022 päivätyn kaavaeh-

dotuksen kokouksessaan __.__.2022 §__. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__-__.__.2022.  

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu loma-asuntojen korttelialuetta (RA), matkai-

lua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM), lähivirkistysalu-

etta (VL) sekä katualuetta. 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 4,6 hehtaaria.  

Mitoitus 

Kaavamuutoksessa alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yh-

teensä 6400 k-m2, josta loma-asuntojen korttelialueille on osoi-

tettu rakennusoikeutta yhteensä 4900k-m2 ja matkailua palvele-

vien rakennusten korttelialueelle 1500 k-m2. 

Loma-asuntojen rakennuspaikkoja on osoitettu kaavamuutoksessa 

20 ja matkailua palvelevien rakennusten rakennuspaikkoja 3. 

Rakennusoikeus on vähentynyt kaavamuutoksessa yhteensä 7000 

k-m2. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 

seurantalomakkeessa (liite 1, lisätään ehdotusvaiheessa). 

Palvelut 

Lähimmät palvelut sijaitsevat Äkäslompolossa noin 1,5 kilometriä 

suunnittelualueesta luoteeseen. Laajemmat Kolarin kuntakeskuk-

sen palvelut sijaitsevat noin 40 kilometrin päässä suunnittelualu-

eesta.   

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Noudattamalla asemakaavassa rakentamisesta annettuja mää-

räyksiä alueen toteutus ei vaaranna luonto-, maisema- tai kulttuu-

riarvoja. Kaavassa on tarkoituksenmukaisin aluevarauksin, mer-

kinnöin ja määräyksin pyritty vähentämään rakentamisesta johtu-

via vaikutuksia sekä turvattu terveellisen ja turvallisen ympäristön 

muodostuminen. 

4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-

jeiden mukaisia. 
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Kaavakartta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen on selos-

tuksen liitteenä (liite 3). 

Korttelialueet 

Korttelit 450, 451, 617-620 

 

Kortteli 452 

 

Virkistysalueet 

 

Liikenne- ja katualueet 

 

4.3. Asemakaavan vaikutukset 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Asemakaavan muutoksella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuk-

sia alueen väestörakenteeseen ja väestönkehitykseen. Kaavamuu-

toksen myötä alueelle on odotettavissa lisää matkailijoita sekä 

loma-asukkaita, jotka hyödyntävät myös alueen palveluita.  

Yhdyskuntarakenne 

Kaava tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. 

Kaava-alueen lähiympäristössä on pääosin loma-asutusta. Äkäs-

lompolon palveluihin on matkaa 1,5 kilometriä. 

Asemakaavamuutoksessa osoitetaan  uusia lomarakennuspaikkoja 

sekä päivitetään maankäyttöä matkailua palvelevien rakennusten 

korttelissa 452. Kaavassa on huomioitu lähiympäristön olemassa 

oleva rakentaminen sekä liikkuminen osoittamalla viheralueita 
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korttelialueiden välille. Kaavassa on huomioitu myös alueen viihty-

vyys sekä järkevät ajoyhteydet rakennuspaikoille.   

Palvelut 

Asemakaava tukeutuu Kolarin kunnan ja Äkäslompolon taajama-

keskuksen palveluihin.  

Liikenne ja liikenneturvallisuus 

Kaavan toteutuminen lisää hieman alueen liikennettä. Kaavamuu-

toksella ei oleellisesti muuteta voimassa olevan kaavan katuverk-

koa. 

Taajamakuva 

Asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuk-

sia alueen taajamakuvaan, sillä kaava-alueelle on jo voimassa ole-

vassa asemakaavassa osoitettu jo runsaasti rakentamista ja kaa-

vamuutoksessa alueen kokonaisrakennusoikeus vähenee huomat-

tavasti. Kaavamuutoksessa osoitettu rakentaminen on voimassa 

olevaan asemakaavaan nähden pienimittakaavaisempaa, sillä alu-

eelle osoitetut rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet ovat 

aiempaa pienempiä ja sallitut kerroskorkeudet matalampia. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita tai 

rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Tekninen huolto 

Alue on liitettävissä sähkö- ja vesihuollon verkostoihin. 

Sosiaalinen ympäristö ja virkistys 

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu korttelialueita loma-asu-

miseen sekä virkistykseen. Korttelialueille on osoitettu kulku Maa-

hisentien, Keijukujan sekä Mettiäisentien kautta. Kaavamuutok-

sessa on osoitettu myös uudet katualueet Hiidenpolku ja Haltijan-

kuja.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia alu-

een luonnonoloihin tai maisemaan, sillä rakentamisen määrä sekä 
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korkeus ja alueen rakennusoikeudet pienenevät kaavamuutok-

sessa runsaasti suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan.  

Korttelialueiden väliin on pyritty osoittamaan tarpeeksi viheraluetta 

ja rakentamisen sopeuttamista ympäristöön ja maisemaan on oh-

jattu kaavamääräyksin. Asemakaava-alueella on lisäksi voimassa 

MRL 128 §:n mukainen toimenpidekielto.  

Pohjavedet ja pienilmasto 

Kaava-alue sijoittuu osin Röhkömukanmaan pohjavesialueelle 

(VHA6, 12273167). Kaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen 

pohjaveteen tai oleellista vaikutusta pienilmastoon.  

Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualueen maaperä on hiekkamoreenia ja kallioperä kvart-

siittia sekä biotiittiparagneissia (lähde: http://gtkdata.gtk.fi/maan-

kamara/# ). Alueen rakennettavuus on hyvä. 

Asemakaavan muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole olennaisia vaikutuksia terveyteen tai turvallisuu-

teen, eri väestöryhmiin, sosiaalisiin oloihin tai kuntatalouteen. 

4.4. Ympäristön häiriötekijät 

Alueella tai sen lähellä ei ole häiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

4.5. Nimistö 

Alueelle osoitetaan Haltijankuja sekä Hiidenpolku nimiset kadut.  

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä ei ole laadittu erityisiä toteu-

tusta ohjaavia suunnitelmia. Asemakaavan toteutumista ohjaa 

kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on 

kuulutuksella saanut lainvoiman. 

Rakennuspaikkojen suunnittelussa on varmistettava, että mahdol-

lisissa onnettomuustilanteissa pelastusajoneuvoilla on vapaa pääsy 

onnettomuuskohteeseen.  

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kolarin 

kunta. 
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