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1.                PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
1.1                Tunnistetiedot 
 

Kolarin kunnan, Ylläsjärven asemakaava ja  asemakaavan muutos 
Kunnanosa: 2 
Asemakaavan muutos koskee korttelia 455  

 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 455  
Kaavanlaatijat:  Tapani Honkanen, maanmitt.tekn. YKS-282 ja Martti Pörhölä, 
ins. 

 
Hyväksymiset:  

 Kunnanvaltuusto hyväksynyt  xxx 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavan muutosalue -alue sijaitsee n. 2 km Ylläsjärven kylältä tunturiin  
päin olevalla alueella (kuva 1). 

           
 

  
 
 
 

 Kuva 1. Asemakaavamuutosalue sijainti. 
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1.3 Kaavan nimi tarkoitus 
 

Asemakaavan muutoksella tarkistetaan nykyisin voimassa olevan 
asemakaavan rakennusoikeuksia niin, että ne vastaavat alueella jo 
toteutunutta rakenamista sekä suunniteltua lisärakentamista.  
 

2                 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kunta ilmoitanut kuulutuksella 
22.3.2018, jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 
23.02.-08.03.2018 väliseksi ajaksi. 
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä xxx 
Asemakaavan muutosehddotus ollut julkisesti nähtävillä  xxx 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan    xxx                 . 

 
2.2 Asemakaava 

Asemakaavassa muutettavat kortteli on osoitettu rivialojen ja muiden kytketty-
jen loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-1 (kuva 1). 

                   
3 LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Asemakaavaehdotuksen mukaan korttelin 455 alue  noudattavat pääosin voi-
massa olevaa asemakaavaa. Korttelin 455 alueen rakennusoikeuksia ja ker-
roslukuja on tarkistettu vastaamaan nykyistä rakentamistilannetta ja suunnitel-
tua lisärakentamista. 

Ylläksen yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on osoitettu osittain hotelli- 
liikerakentamisen alueeksi (KL-1) ja hotelli- ja matkailupalvelujen alueeksi 
(RM-3). Kuva 2.          
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   Kuva 2 . Ote Ylläksen yleiskaavasta ja yleiskaavamääräyksistä. 

   

         
3.1.2 Rakennettu ympäristö 
 

Kaavamuutosalue sijoittuu koillisreunassa Iso-Ylläksentiehen.  Kaava rajoittuu 
pohjoislaidastaan laskettelurinteiden länsirinteeseen ja länsirinteiden pysä-
köintialueeseen. Asemakaavan muutosalueen ympäristöön on muodostunut 
tiivistä loma-asutusta (kuva 3). 
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Kuva 3. Rakennukset ja katuverkosto. 

 
Luonnonympäristö 
 
Asemakaavan muutosalueen läheisyydessä on Ylläksen  retkeily- ja ulkoilu-
alue. Alueelle aikanaan laaditun luontoselvityksen mukaan pääosalla alueesta 
ei ole erityisiä luontoarvoja. 
   

.   
Väestön rakenne ja sen kehitys Ylläksen alueella. 
 
Pekka Kauppila on tutkinut väitöskirjassaan (2004) mm. Ylläksen alueen 
väestökehitystä  paikkatietoaineiston avulla. Ylläksen alueen osalta  
paikkatietoaineisto kattaa Äkäslompolon kokonaan ja Ylläsjärveltä pienen 
osan. Maria Hakkarainen (Maisemalaboratorio-hanke, LabSoc, 2005) on 
laskenut lineaarisella regressioanalyysillä yhden mahdollisen 
väestökehityksen vaihtoehdon Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylille vuoteen 
2020 asti. Analyysin perustana hänellä on ollut vuosien 1985-2004 toteutunut 
väestökehitys sekä Väestörekisterikeskuksen ennuste Tunturi-Lapin 
väestönkehitykselle vuosilta 2005, 2010, 2015 ja 2020 (kuva  4 ). 



Seitap Oy                                   Kolari   
2019                                            Ylläsjärven  asemakaavan muutos 

                                                                                        Kortteli: 455 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Kuva 4 . Äkäslompolon ja Ylläsjärven väkiluku vuosina 1985-2004 sekä 
ennuste vuosille 2005-2020 (Mari Hakkarainen, Maisemalaboratoriohanke, LabSoc, 
2005). 

 
Koko kunnan väestökehitykseen nähden kylien väestökehitys on positiivinen. 
Koko kunnan väestön on ennustettu laskevan vuoteen 2020 mennessä 
nykyisestä  (v.2005) 3819   asukkaasta  3030 asukkaaseen. Tilastokeskuksen 
arvio on kumminkin varovaisempi. Sen mukaan  v.2020 kunnan väestön 
määrä olisi 3428  asukasta. 

 
Majoituspalvelut 
 
Ylläksen alueella on arvioitu olleen noin 18 000 vuodepaikkaa v.2005. Siitä 
noin 5400 vuodepaikkaa oli Ylläsjärven alueella. 
 
Tavoitteeksi on asetettu 34.500 vuodepaikkaa vuodelle 2020 ja 50.250 
vuodepaikkaa vuodelle 2040 (Lähde: Yläs II kehittämissuunnitelma).  

               
Palvelut  
 
Kaavamuutosalue sijoittuu kävelyetäisyydelle Iso-Ylläksen  hiihtokeskuksesta, 
jossa on kaikki matkailijan ja loma-asujan tarvitsemat palvelut. Kaavoitettaval-
ta alue rajoittuu laskettelurinteeseen. Alueelta voi vaivattomasti siirtyä kävellen 
rinteisiin ja palata rinteistä viereistä ulkoilureittiä lasketellen loma-asuntojen 
pihoille.  

Likenne 
 

Kaavamuutosalueelta on liikenneyhteys Iso-Yläksen tieltä Ylläsjärven kylään. 
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3.2               Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset. 
 

   Maakuntakaava 
 

Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Ylläsjärven kylä kuu-
luu maakuntakaavassa laajaan matkailupalveluiden alueeseen (RM 1406). 
Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailu- 
ja lomakeskukset ja lomakylät niihin kuuluvine virkistysalueineen ( kuva 5). 

 
Suunnittelualue kuuluu myös matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja 
virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv 8411) sekä erityisesti poron-
hoitoa varten tarkoitettuun alueeseen. Aluetta tulee kehittää matkailukeskus-
ten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena koko-
naisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. 

  
Tunturi-Lapin maakuntakaavan muutoksen on Lapin Liiton liittovaltuusto hy-
väksynyt 25.11.2009 ja Ympäristöministeriö vahvistanut 23.6.2010. 
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Kuva 5. Ote Tunturi Lapin makuntakaavasta. 
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 Yleiskaava  
 

Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ylläksen yleiskaavan muutoksen  
27.2.2008.  Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen hallinto-
oikeuteen tehdyt valitukset yleiskaavasta 14.4.2011 (kuva 3). 

 
Asemakaava 
 
Asemakaavan muutosalueella on voimassa Kolarin kunnanvaltuuston 
31.1.2006/11 §. hyväksymä asemakaava  (kuva 1). 

 
Pohjakartta 
 
Yllkäsjärven uusi kaavoituksen pohjakartta on hyväksytty 8.7.2009. 
 
Maanomistus 
 
Kaava-alue on yhteisöjen ja yksityisten maanomisajien omistuksessa. 

 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet  
 

Kolarin kunta käynnisti Metsähallituksen aloitteesta Ylläksen yleiskaavan muutoksen, 
tavoitteena tarkistaa rakennusoikeuksia kaavamuutosalueella olevissa kortteleissa. 
Muutosalueeseen liittyy myös Kolarin kunnan omistamia korttelialueita. 

 
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Asemakaavan selostuksen liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 
2),  jossa on esitetty kaavoituksessa noudatettavasta osallistumisesta ja yh-
teistyöstä. 

 
4.3              Vireilletulo 
 

Asemakaavan vireilletulosta kunta on ilmoittanut kuulutuksella 22.2.2018,                  
jolloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti nähtäville (ks. 
2.1). 
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4.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Valtioneuvoston päätös uudistetuista valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteis-
toa on tullut voimaan 1.4.2018. Tavoitteet joita tällä kaavanmuutoksella voi-
daan edistää: 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestö 
ryhmien kannalta. 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja eko-
logisten yhteyksien 
säilymistä. 
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 

    
5                 ASEMAKAAVALUONNOS (kuva 11). 
 
5.1 Kaavan kuvaus 

 
Asemakaavan muutos noudattaa alueella voimassa olevan asemakaavan 
käyttötarkoitusten osalta sekä kortteleiden rajoja. Rakennusoikeuksien mää-
rää on tarkistettu osalla muutosaluetta sekä lisätty kerroslukua osoittava  
merkintä  (½k II). 

 

 
 

 
                 Kuva 11. Asemakaavaluonnos 
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5.2 Kaavan rakenne 
                  

Asemakaavan muutos noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Ainoastaan 
korttelien 455  alueella  olevan tilan 273-402-107-5 rakennusoikeutta on 
korotettu 280  k-m2 :llä  sekä korttelialueen kerrosluku on osoitettu merkinällä 
½kII. 
 

5.3 Aluevaraukset (ks. liitteet A) 
 
5.3.1 Korttelialueet 

 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen loma-asuntojen korttelialueita 1,3810  ha. 
Rakennusoikeutta alueella on yhteensä 3020 k-m2. Rakennusalat noudattavat  
voimassa olevaa asemakaavaa. Kerrosluku on ½ k II.  

 
5.3.2 Liikenne ja paikoitus 
 

Kaavamuutos ei aiheuta tarkistuksia alueen nykyisiin  liikennejärjestelyhin. 
 
5.4                 Kaavan vaikutukset 
 
          Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 

Asemakaava tukee  olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Rakentamiseen 
osoitetut alueet sijoittuvat nykyisin voimassa olevan asemakaavan mukaisille 
rakennusaloille.  

          
Vaikutukset  rakennettuun ympäristöön 

 
Asemakaavan muutos noudattaa  Ylläksen yleiskaavan mukaisia tavoitteita.  
Liittyminen nykyiseen rakenteeseen ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia 
kunnallisteknisen verkon rakentamisen osalta, sillä alue liittyy  rakennettu 
katu- ja vesihuoltoverkostoon. Alueelle mahdollisesti rakennettava 
kaukolämppöverkko on mahdollista sijoittaa voimassa olevan asemakaavan 
mukaisille alueille, ilman että rakennusalojen rajoja tarvitsisi muuttaa. 

 
5.4.2          Vaikutukset liikennöintiin 
 

Asemakaava ei aiheuta muutoksia nykyiseen liikenneverkkoon.  
 
5.4.3          Vaikutukset luonnonympäristöön 
 

Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alueen luonnonympäristöön.  
 
 Rovaniemellä,  25. päivänä  helmikuuta 2019 

 
Tapani Honkanen, maanmitt.tekn. YKS 282    
 
Martti Pörhölä, ins.                   
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     LIITE A 

 
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto                             
Kunta 273 Kolari Täyttämispvm             

Kaavan nimi Ylläsjärven asemakaavan muutos, kortteli 455 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 
   
  

Hyväksyjä Kv:sto  Vireilletulosta ilm. pvm   22.2.2018 

Hyväksymispykälä       Kunnan kaavatunnus   

Generoitu kaavatunnus     

Kaava-alueen pinta-ala [ha]     Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]         

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]    0 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]          

    

  

     

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-

ala [%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus [e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-] 

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-] 

Yhteensä       

RA yhteensä 1,3810       3020       0,0000           \+ 280  

       

       

Maanalaiset tilat 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-m² +/-] 

Yhteensä  0 0  0   0  0 

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä  0 0  0  0
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 
Pinta-ala 

[%] 
Kerrosala [k-

m²] 
Tehokkuus 

[e] 
Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 
Kerrosalan muut. [k-

m² +/-] 

Yhteensä       

      RA-1 1,3810        3020  0,0000     + 280    

       

       

             

       

       

 


