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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan tavoitteet sekä 

sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnassa, Äkäslompolon kylässä, Yllästun-

turin pohjoisrinteellä, Tunturintien (maantie 9401) länsipuolella, Maahisen-

tien varrella, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Äkäslompolon kylän palve-

luista. Kolarin kuntakeskuksen palvelut sijaitsevat noin 45 kilometrin etäi-

syydellä suunnittelualueesta. Alue rajautuu Tunturintiehen koillisessa sekä 

virkistysalueeseen, sähkölinjaan ja ulkoilureittiin muissa ilmansuunnissa. 

Suunnittelualue sijoittuu voimassa olevan asemakaavan (Kolarin 2. kunnan-

osa, Äkäslompolon asemakaava ja asemakaavan muutos, Maahisentien-

varsi, korttelit 450–468, hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.4.2009) mat-

kailua palvelevien rakennusten korttelialueelle (RM, RM-1), lähivirkistysalu-

eelle (VL), retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) sekä katualueelle (Maahisentie, 

Keijukuja, Mettiäisentie). 

Suunnittelualue sijoittuu kiinteistöjen 273-402-105-69 Kortteli 450/1, 273-

402-105-70 Kortteli 450/2, 273-402-105-71 Kortteli 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 VALTIONMAA, YLLÄS ja 273-893-100-1 ÄKÄS-

LOMPOLO alueelle. 

Suunnittelualue on kokonaan valtion (Metsähallitus) omistuksessa. Suun-

nittelualue on katualueita lukuun ottamatta rakentamaton. Suunnittelualu-

een pinta-ala on noin 4,7 hehtaaria. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

taustakarttasarja, © Maanmittauslaitos. 
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Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla ja ilmakuvalla on 

esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus maastokartalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 

peruskartta, © Maanmittauslaitos. 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla. Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen or-

toilmakuva, © Maanmittauslaitos. 
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2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 

2.1 Lähtökohdat 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on mäntyvaltaista kuivaa kangasmetsää ja luoteisosan suo-

aluetta lukuun ottamatta loivaa tunturin rinnettä. Maasto nousee noin 10 

metriä 250 metrin matkalla. Suunnittelualueen maaperä on hiekkamoree-

nia, ja alue sijoittuu lähes kokonaan Röhkömukanmaan pohjavesialueelle 

(VHA6, 12273167). 

Suunnittelualue sijaitsee Kolarin kunnan koillis- ja itäosaan sijoittuvalla niin 

kutsutulla Ylläs-jaksolla, jonka korkeimman tunturin Yllästunturin huippu 

kohoaa yli 700 metriä merenpinnan yläpuolelle. Alue kuuluu Ounasselän 

tunturiseudun maisema-alueeseen. 

Suunnittelualueella ei ole todettu suojeltavia luontoarvoja aiemman asema- 

(2009) ja yleiskaavoituksen (2006–2008) yhteydessä, eikä erilliselle luon-

toselvitykselle ole tarvetta. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on rakentamaton katualueita lukuun ottamatta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 

Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistoja tai rakennetun kulttuuriym-

päristön arvokohteita. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 

2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Maakuntakaava 

Ympäriministeriö on 23.6.2010 vahvistanut Tunturi-Lapin maakuntakaavan, 

joka on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tullut lainvoimaiseksi 

16.5.2012. Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu matkailupalve-

luiden alueeksi (RM) sekä matkailun vetovoima-alueeksi, matkailun ja vir-

kistyksen kehittämisen kohdealueeksi (mv). Suunnittelualuetta koskee 

myös maakuntakaavassa osoitettu erityisesti poronhoitoa varten tarkoite-

tun alueen raja, jonka pohjoispuoleisella alueella olevaa valtion maata ei 

saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavasti haittaa poronhoi-

dolle. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti maakuntakaavassa on esitetty seu-

raavassa kuvassa. 
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Ote Tunturi-Lapin maakuntakaavasta. 

 

 

 

Lain mukaan maakuntakaava ei ole voimassa asemaakaavaa laadittaessa 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella kuin ainoastaan asemakaavan muu-

tosalueella. 

Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa ja suunnittelualueella maankäyttöä ohjaa 

Kolarin kunnanvaltuuston 27.2.2008 hyväksymä ja Rovaniemen hallinto-oi-

keuden päätöksellä 28.4.2009 voimaan tullut Ylläksen osayleiskaavan muu-

tos. Suunnittelualue on osayleiskaavassa osoitettu hotelli- ja matkailupal-

velujen alueeksi (RM-1), hotelli- ja matkailupalvelujen alueeksi, jolla ympä-

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

kulkevaksi on osoitettu kokoojakatu. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osayleiskaavassa on esitetty seu-

raavassa kuvassa. 
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Ote Ylläksen osayleiskaavan muutoksesta 2025. 
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Suunnittelualueella on vireillä Ylläksen osayleiskaavan uudistaminen (kaa-

valuonnos 13.9.2021 nähtävillä 7.10.–8.11.2021). Kaavaluonnoksessa 

suunnittelualueelle on osoitettu matkailuelinkeinojen alue, jolla ympäristö 

säilytetään (RM/s), lähivirkistysalue (VL), melualue (me) ja yhdystie. 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osayleiskaavaluonnoksessa on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 

 
Ote vireillä olevasta osayleiskaavaluonnoksesta. 

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston 28.4.2009 hy-

väksymä Kolarin 2. kunnanosa Äkäslompolon asemakaava ja asemakaavan 

muutos, Maahisentienvarsi, korttelit 450–468. Suunnittelualueelle on ase-

makaavassa osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta 

(RM, RM-1), lähivirkistysaluetta (VL), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä 

katualuetta. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus asemakaavayhdistelmässä on esi-

tetty seuraavassa kuvassa. 
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Ote Äkäslompolon asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Suunnittelualueella on voimassa Kolarin kunnan 8.8.2002 voimaan tullut 

rakennusjärjestys. 
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Kaavan pohjakartta 

Suunnittelualueelle on laadittu kaavan pohjakartta. Pohjakartta täyttää 

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

pohjakartalle asetetut vaatimukset. Pohjakartta on hyväksytty __.__.2022. 

2.2 Tavoite 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyisen asemakaavan 

rakentamattomat RM- ja RM-1-korttelialueet RA-korttelialueiksi vastaa-

maan paremmin loma- ja matkailurakentamisen kysyntään, ja tehdä kort-

telialueiden rajauksiin tarvittavat muutokset. Kaavamuutoksella alueen ny-

kyinen rakennusoikeuden määrä kokonaisuudessaan tulee todennäköisesti 

vähenemään. Lopulliset rakennusoikeuden määrät tarkentuvat kaavoitus-

työn edetessä. 

2.3 Kaavan vaikuttavuus 

Laadittavalla asemakaavan muutoksella ei arvioida olevan sellaisia vaiku-

tuksia, että ne koskisivat valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asi-

oita, tai että ne olisivat valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kan-

nalta tärkeitä. 

2.4 Laadittavat selvitykset 

Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvok-

kaalla maisema-alueella, eikä alueella ole tiedossa olevia muinaismuistoja 

tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Suunnittelualueelta ei ole 

tarpeen laatia erillistä luontoselvitystä. Suunnittelualueelta on tehty tarvit-

tavat selvitykset aiemman asemakaavoituksen (2009) ja yleiskaavoituksen 

(2006–2008) yhteydessä. Mahdollisten muiden selvitysten tarvetta tarkas-

tellaan kaavatyön aikana. 

2.5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

- ympäristölliset vaikutukset, 

- taloudelliset vaikutukset, 

- yritysvaikutukset, 

- sosiaaliset vaikutukset, 

- kulttuurivaikutukset, 

- mahdolliset muut vaikutukset. 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-

dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 
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3. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaava koskee. 

Suunnittelutyön osallisia ovat ainakin: 

- suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-

kiinteistöjen maanomistajat sekä vuokra-alueiden haltijat, 

- alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnitte-

lussa käsitellään, 

- Kolarin kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee, 

- viranomaiset: Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, alueellinen vastuumu-

seo (Tornionjokilaakson museo), Lapin pelastuslaitos 

- Muonion paliskunta 

- TLS Verkko Oy 

- Tunturi-Lapin Vesi Oy. 

4. Kaavatyön vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Huhtikuu 2022: Asemakaavan laadinnan vireilletulo sekä osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi ja nähtäville 

kunnan teknisellä osastolla sekä internet-sivuilla, il-

moitus kunnan ilmoituslehdissä (Luoteis-Lappi tai 

Lapin Kansa), tiedoksi kaavatyön osallisille. Osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaava-

ehdotuksen valmistumiseen asti. 

 Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. 

Lokakuu 2022 Kaavan valmisteluaineisto nähtäville. Aineisto pide-

tään kunnassa nähtävillä 30 päivää, jonka aikana 

osalliset saavat lausua kaavaluonnoksesta mielipi-

teensä, ja jotka otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon. Kunta ilmoittaa kaava-aineiston nähtä-

villä olosta kirjeitse kaikille osallisille ja kunnan vi-

rallisissa ilmoituslehdissä. Kaavaluonnoksesta kunta 

pyytää lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Joulukuu 2022: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-

tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 

siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-

moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 
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muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-

sesta kunta pyytää tarpeelliset viranomaisten lau-

sunnot. 

Hyväksymisvaihe 

Helmikuu 2023: Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös. Hyväksy-

mistä koskevasta päätöksestä on mahdollista valit-

taa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

5. Yhteystiedot 

Kaavan laatimisesta vastaa Nosto Consulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 

puh. 040 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

nuorempi suunnittelija Iiris Hongisto  

puh. 050 551 6777, iiris.hongisto@nostoconsulting.fi 

 

Nosto Consulting Oy 

Brahenkatu 7, 20100 Turku 

 

Kolarin kunta: 

tekninen johtaja Kullervo Lauri 

puh. 0400 395 587, kullervo.lauri@kolari.fi 

maankäyttöinsinööri Mika Palovaara 

puh.040 489 5303, mika.palovaara@kolari.fi 

 

Kolarin kunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari 

6. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 

osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 
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