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Johdanto

Talousarvioesityksessä ja taloussuunnitelmassa osoitetaan maankäytön investointimäärärahat ja toimintamäärärahat.
Kaavoitusohjelma laaditaan valtuustokausittain ja tarkistetaan vuosittain. Kaavoitusohjelmassa päätetään tulevat
kaavoitusalueet ja laaditaan aikataulu kaavaprosessille. Vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä arvioidaan
kaavoitusohjelman kuntataloudelliset vaikutukset.
Kaavoitusohjelma on rakennettu siten, että ohjelman alkuosassa (kappaleet 1-3) esitetään maakäytön suunnittelua
ohjaavat ja sitovat suunnitelmat, ohjeet ja lähtötiedot, joilla on vaikutusta ohjelman periaatteita ratkaistaessa. Tekstit
ovat suoria lainauksia silloin, kun lähde on mainittu suluissa. Alkuosassa luodaan siis kaavoitusohjelman perusta.
Ohjelmassa esitetään ohjeista, säädöksistä ja suunnitelmista vain ne osat, jotka ovat päivittyneet kaavoitusohjelman
aikana. Vuosittaisessa tarkistuksessa nämä tiedot päivitetään. Liiteosioon on kerätty teemakartat, joihin tekstissä
viitataan. Kappaleissa 4-5 esitetään varsinainen toteutusosa. Kaavoitusohjelman vaikutukset arvioidaan
ensimmäisessä versiossa yleisesti.
Kaavoitusohjelman toteutusosaa on muutettu vastaamaan muiden kaupunkien maankäytön toteuttamisohjelmaa.
Vuonna 2012 kaavoitusohjelman toteuttamisosa muutetaan maankäytön toteuttamisohjelmaksi (MATO). MATO
ohjelmassa integroidaan maankäytön, yhdyskuntatekniikan, ympäristövalvonnan, Napapiirin veden ja Rovaniemen
energian työ- ja investointiohjelmat. Ohjelmaan liitetään myös maapoliittinen ohjelma sekä asuntopoliittinen ohjelma.
Tavoitteena on saada aikaan kokoava, karttapohjainen aineisto, jonka perusteella voidaan ennakoida jaettavissa
olevat tontit sekä maankäytön toteuttamisen edellyttämät kustannukset talousarviota varten.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä kaavoitusohjelma noudattaa valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää
kaupunkistrategiaa ja sitoo lautakuntia, viranomaisia samoin kuin talousarvio. Se selkeyttää maankäytön periaatteita
myös asukkaiden ja yritysten näkökulmasta. Ohjelma laaditaan sähköisenä versiona ja se laitetaan kaupungin
verkkosivuille. Päivityn kaavoitusohjelman tulostettu versio jaetaan hallintokunnille ja luottamushenkilöille sekä
kaupunkikonsernin toimijoille. Kaavoitusohjelma sovitetaan yhteen muiden kaupungin laatimien ohjelmien
tavoitteiden kanssa.
Kaavoitusohjelmaan on tehty KH:n 9.1.2012 § 22:n mukaisesti seuraavat tarkistukset:
Perusteluosa:
Kappaleeseen 2.1. Ajantasainen lainsäädäntö lisätään kohta Suunnittelutarveratkaisut, jossa avataan MRL 16
§:n ja 137 §:n perusteet. Samaan kappaleeseen esimerkkejä myönteisten ja kielteisten päätösten perusteista
ja viitataan oikeustapauksiin. Kappaleeseen kootaan keskeiset suunnittelutarveratkaisuun vaikuttavat
perusteet.
Toteutusosa:
Kaavoitusohjelmassa mukana olevien asemakaavojen tavoiteaikataulu tarkistetaan.
Vireillä oleviin kaavoihin lisätään puuttuvat vastuuhenkilöiden nimet.
Kaavoitusohjelmaan tehdään tarkistus koskien kumppanuuskaavoitusta ja yksilöidään ne asemakaavat, joissa
käytetään konsultteja.
Kaupunginhallituksen päätöksessä edellytetään tasavertaisuutta, mikä vuoksi kaavoitusohjelmassa mukana
oleviin keskustan osayleiskaavan alueella vireillä oleviin asemakaavoihin lisätään ehto: ”Asemakaavan
muutosta ei voida viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ennen kuin keskustan osayleiskaava on
hyväksytty”. Ehto lisätään kaikkiin keskustan osayleiskaavan vireille tulon (tässä: tekninen lautakunta
29.9.2009 ) jälkeen vireille tulleisiin kaavoihin. Ehtoa ei lisätä ko. ajankohtaa ennen vireille tulleisiin
asemakaavoihin. Ehtoa ei lisätä Kiela 2011-asemakaavaan. Kaupunginvaltuusto on jo kertaalleen hyväksynyt
asemakaavan pääsisällöltään samankaltaisena.

Rovaniemellä 11.1.2012
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1 Aluerakenne, yhdyskuntarakenne ja kaupunkirakenne
Aluerakenteella tarkoitetaan seudullisten maankäyttökokonaisuuksien (kaupungit, keskuskylät, pääverkostot jne.)
sijoittumista ja niiden välisten verkostojen rakennetta.
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan asuinalueiden, työpaikka-alueiden, palveluiden ja virkistysalueiden muodostamaa
toiminnallista kokonaisuutta, niitä yhdistäviä teitä ja ratoja sekä niiden tarvitsemia putkistoja ja sähkö- ja
puhelinlinjoja. (www.ymparisto.fi)
Kaupunkirakenne: Fyysisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan erilaiset kaupunkirakenteet ovat hahmotettavissa ja
mallinnettavissa kokonaisvaltaisina järjestelminä ja niitä vastaavina vyöhykkeinä. Koko maan aluerakenteen kehitystä
on leimannut väestön ja toimintojen keskittyminen muutamille suurille kaupunkiseuduille. Näissä kasvukeskuksissa
kaupunkirakenteen kehitys näkyy paitsi asutuksen ja toimintojen tiivistymisenä kaupunkien ytimissä myös
väestönkasvuna taajaan asuttua kaupunkialuetta ympäröivällä vyöhykkeellä. Erityisesti autoistuminen on muuttanut
kaupunkirakennetta. (www.ymparisto.fi/KARA, kaupunkirakenteen kehityksen tutkimusverkosto).

1.1 Suomen aluerakenteen kehityskuva
Lähde: Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta - Suomen aluerakenteen kehityskuva. Suomen ympäristö
31/2006. (Tekstissä olevat otteet ovat suoria lainauksia julkaisusta).

Kuva 1. Monikeskuksinen aluerakenne (Lähde: Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta - Suomen aluerakenteen
kehityskuva. Suomen ympäristö 31/2006) .
Aluerakenteen kehittäminen perustuu monikeskuksiseen kaupunkiverkostoon. Monikeskuksisuuden tulee pohjautua
maan eri osien vahvuuksien, sijaintitekijöiden ja olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen. Aluerakenteen
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solmukohtina kehitetään osaamisen ja taloudellisen toiminnan monipuolisia keskuksia, joiden vuorovaikutusta ja
verkottumista niitä ympäröivien alueiden, toistensa sekä Suomen lähialueiden kanssa tuetaan.
Rovaniemi on kansallisesti ja alueellisesti tärkeä keskus, joka on vuorovaikutuksessa ympäröivien alueiden kanssa.
Rovaniemi muodostaa Kemi-Tornion kanssa kehittämisvyöhykkeen. Rovaniemi on Perämerenkaaren ja Barentsin
kehittämisalueen liittymäkohdassa ja maantieteelliseltä sijainniltaan Perämeren kaaren, Arkangelin käytävän ja
Barentsin kehittämisalueiden yhtymäkohdassa.

1.2 Esimerkkejä suomalaisista kaupunkirakennemalleista
Kaupunkirakenteen vyöhykemalli
Kuopion kaavoituksessa on jo yli kymmenen vuoden ajan käytetty uutta kaupunkirakenteen vyöhykemallia.
Vyöhykemallissa ja sitä tarkentavassa Kuopion sormimallissa kiinnitetään erityistä huomiota jalankulku- ja
joukkoliikennekaupungin vyöhykkeiden kehittämiseen. Tavoitteena on kaupunkirakenteen hajaantumisen
pysäyttäminen ja autokaupungin tyyppisten muutosten tasapainottaminen. Samalla luodaan edellytyksiä
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energian säästöön sekä terveyttä edistävän, viihtyisän kaupunkiympäristön
ylläpitoon. Malli on osoittautunut hyväksi työvälineeksi ja se on viime vuosina otettu käyttöön useissa muissa
kaupungeissa sekä valtakunnallisissa tutkimuksissa. (www.kuopio.fi).
Jalankulkukaupunki ja joukkoliikennekaupunki täydentävät toisiaan. Ne muodostavat vyöhykkeen, jolla voivat
täysipainoisesti asua ja elää kaikki kaupunkilaiset, sekä autolliset että autottomat asukkaat, iästä ja varallisuudesta
riippumatta. Jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin vyöhykkeillä voi tulla toimeen yhdellä autolla tai ilman autoa.
Autokaupunki puolestaan on selvästi aiemmista poikkeava järjestelmä. Autokaupungin toiminnat tukeutuvat
henkilöautoliikenteeseen, ja autoriippuvaisilla alueilla asuntokunnat tarvitsevat useita autoja. Tämä syrjii useita
väestöryhmiä. Autokaupungin rakenteet ovat monelta osin niin yksipuolisia, että autottomien on niissä vaikeaa tai
mahdotonta tulla toimeen. (Leo Kosonen. Kuopio 2015 Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki. SY 36/2007).

Kuva 2. Kuopion kaupunkirakenteen vyöhykkeet. Jalankulkukaupunki (vyöhykkeet 1 ja 2) levittäytyy keskustan
ympärille 2–3 kilometrin säteellä. Sisemmän vyöhykkeen säde on noin 1 km. Joukkoliikennekaupunki levittäytyy noin
250 metrin säteellä sellaisten bussipysäkkien ympärille, joilla bussi kulkee 10–15 minuutin vuorovälein (vyöhyke 3).
Muu kaupunkialue on autokaupunkia (vyöhyke 4). (SY 36/2007)
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2 Kaavoitusta ohjaavat säädökset, suunnitelmat ja strategiat
2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa
sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät
ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja
edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä,
edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. (www.ymparisto.fi)
Oikeusvaikutukset
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden velvoittavuudesta määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:ssä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. (Maankäyttö- ja
rakennuslaki 132/1999).
Yleistavoitteet ovat luonteeltaan alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia.
Erityistavoitteet ovat luonteeltaan yleistavoitteita tarkentavia ja konkreettisempia, alueidenkäyttöä ja sen
suunnittelua koskevia velvoitteita. (Ympäristöministeriö. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Osa 5. Valtioneuvoston päätös
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

toimiva aluerakenne
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. (www.ymparisto.fi)

Tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen kohteena
oli valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä päätös. Päätöstä on tarkistettu tavoitteiden sisällön (luvut 4.2-4.7),
voimaantulon ja toimeenpanon (luku 8) sekä muutoksenhaun (luku 9) osalta. Muilta osin, kuten tavoitteiden
oikeusperustan ja oikeusvaikutusten osalta, vuoden 2000 päätös jää voimaan. Tarkistuksen pääteemana on ollut
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä
tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan.
Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. (www.ymparisto.fi).
Keskeiset 1.3.3009 voimaan tulleet uudistukset on esitetty liitteessä.
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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
Valtakunnalliset rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) on inventointi, joka saa oikeusvaikutuksensa kaavoituksen
kautta. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttöja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun
kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
RKY 2009 kohteet Rovaniemellä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alvar Aallon Maison Aho ja Ahon liikekiinteistöt
Ferdinand Salokankaan jälleenrakennuskauden arkkitehtuuri Rovaniemellä
Hirvaan rautatiepysäkki
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Jäämerentien tiehistorialliset kohteet
Kemijoen jokivarsiasutus
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Korkalonrinne ja evakkotien rivitalot
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Marrasjärven kylä
Muurolan rautatieasema
Olkkajärven Kenttälän taloryhmä
Pirttikosken voimalaitosyhdyskunta
Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus
Rovaniemen kirkko

2.1.2 Ajantasainen lainsäädäntö
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) on kaavoitusta ja rakentamista säätävä erityislaki. Kaavoituksessa sovelletaan
joissain tapauksissa myös hallintolakia (434/2003) ja kuntalakia (365/1995).
Vuonna 2010 voimaan tulleet uudet säädöksen osat:
Säädösnumero 1589/2009 (voimaan 1.1.2010):
-

koskee pääsääntöisesti nimimuutoksia: ympäristökeskus muutettu laissa elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskukseksi

Säädösnumero 499/2010 (voimaan 1.7.2010):
-

koskee pääsääntöisesti nimimuutoksia (57 §, 166 §): rakennussuojelulaki muutettu rakennusperinnön
suojelusta annetuksi laiksi

Vuonna 2011 voimaan tulleet uudet säädöksen osat:
Säädösnumero 134/2011 (voimaan 1.4.2011):
-

muutettu 44 ja 171 §:ää, lis. 10 a luku (77 a §, 77 b §, 77 c §)
muutokset koskevat tuulivoimarakentamista; yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena tuulivoimaloissa
(44 §, 77 a § ) , tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiä sisältövaatimuksia ( 77 b §),
tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan laatimiskustannuksia ( 77 c §), poikkeamisvaltaa rannalla (171
§)

Säädösnumero 319/2011 (voimaan 15.4.2011):
- kumottu 114 §, muutettu 57 ja 58 §:ää, lisätty luku 9 a
- muutokset koskevat vähittäiskaupan ja tilaa vievän kaupan kaavoittamista
- vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset (57 §, 71 a-e §)
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HE 309/2010 (71 a-e §:t):
-

Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää koskevan voimassa olevan lain 114 §:n 2 momentti kumottiin.
Tässä momentissa säädetään paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupasta, joka ei voimassa olevan lain
mukaan kuulu vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan erityisen sijainnin ohjauksen piiriin. Lainmuutoksella
paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa koskeva rajaus poistettiin laista ja siihen kuuluvat toimialat
tulivat erityisen sijainnin ohjauksen piiriin.

-

Lain vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskevien säännösten keskeisenä tavoitteena on kaupallisten
palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen. Palvelujen saatavuudella viitataan vähittäiskaupan
palvelujen tarjontaan. Tavoitteena on, että maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset asuinalueiden
kaupallisten palvelujen tarjonnalle ja pyritään vaikuttamaan olemassa olevien palvelujen säilymiseen.
Saavutettavuudella viitataan tässä mahdollisuuksiin saavuttaa kaupalliset palvelut eri kulkumuodoilla.
Tavoitteena on asiointiliikenteestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen.

-

Toinen vähittäiskaupan sijainnin ohjauksen keskeinen tavoite on keskusta-alueiden aseman tukeminen
kaupan sijaintipaikkana. Keskusta-alueilla on kaupallisten palvelujen ohella myös muita palveluita sekä
asutusta, keskusta-alueille on tyypillisesti myös hyvät liikenneyhteydet ympäröiviltä asuinalueilta eri
kulkumuodoilla. Näiden syiden vuoksi tavoitteena on yhtäältä, että maankäytön suunnittelulla luodaan
edellytyksiä kaupallisten palvelujen tarjonnalle keskusta-alueilla, toisaalta se, ettei suunnitteluratkaisuilla
edistetä sellaista kehitystä, joka on omiaan heikentämään keskusta-alueen olemassa olevaa palvelutarjontaa
ja sen kehitysmahdollisuuksia.

-

Osoitettaessa alueita maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä varten olisi ensinnäkin
katsottava, ettei suunnitellulla maankäytöllä olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia olemassa olevien
keskusta-alueiden kaupallisten palvelujen tarjontaan ja kehittämiseen. Keskusta-alueella tarkoitetaan
maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnallista keskusta, jolla sijaitsee vähittäiskaupan lisäksi muita
keskustahakuisia palveluja, asuntoja, työpaikkoja ja johon on hyvät kulkuyhteydet.

-

Kaavoituksessa olisi huomioitava kaavassa osoitettavien kaupallisten palvelujen hyvä saavutettavuus eri
liikkumismuodoilla. Tavoitteena on, että erityisesti paljon liikennettä aiheuttavat vähittäiskaupan toiminnot,
kuten suuret päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset, sijoittuisivat siten, että niihin on mahdollista päästä
henkilöauton ohella joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä.

-

Laissa tuodaan esiin voimassa olevaan lakiin sisältyvä periaate keskusta-alueiden ensisijaisuudesta
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikkana. Tämän ohella säännöksessä tuotaisiin kuitenkin esiin se, että
on olemassa kaupan toimialoja, jotka ovat laadultaan sellaisia, että ne voivat perustellusta syystä sijoittua
myös näiden alueiden ulkopuolelle. Nämä toimialat eivät tyypillisesti kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan
kanssa ja niiden sijoittaminen keskustaan on toiminnan luonteen ja ison tonttitilan tarpeen vuoksi vaikeaa.
Myös toimialan tyypillinen asiointitiheys ja sitä kautta liikenteen määrä vaikuttaisi arvioon.

-

Jos asemakaavassa halutaan osoittaa merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö
maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, edellyttää se sitä, että maakuntakaavassa on
sijoittamisen mahdollistava merkintä. Muiden vähittäiskaupan suuryksiköiden kohdalla tulee ottaa huomioon
yleiskaavan ohjausvaikutus.

-

Myymäläkeskittymällä tarkoitetaan voimassa olevan lain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kaupallista
keskusta, jossa mikään yksittäinen myymälä ei ylitä 2 000 kerrosneliömetrin rajaa. Voimassa olevan lain 58
§:n 3 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan sellaiseen
myymäläkeskittymään, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Ehdotetulla
muutoksella vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään (uusi 71 a §) paljon tilaa vaativan erikoistavaran
kaupan rajaus suuryksiköitä koskevan erityisen sääntelyn ulkopuolelle poistuu. Määritelmän muutos
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vaikuttaisi myös ehdotetun 71 d §:n mukaisen myymäläkeskittymän määrittelyyn, vaikka sääntelyn sisältö ei
muuttuisi. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan voimassa olevan lain mukaan luetut toimialat
otettaisiin siten huomioon arvioitaessa myymäläkeskittymän vaikutuksia. Selvää pinta-alarajaa, jonka
ylittäviin myymäläkeskittymiin säännös on tarkoitettu soveltuvaksi, ei voida esittää. Myymäläkeskittymien
vaikutukset riippuvat muun ohella ympäröivien yhdyskuntien koosta ja myymäläkeskittymän sijainnista
yhdyskuntarakenteessa samoin kuin myymälöiden laadusta.
Säädösnumero 589/2011 (voimaan 1.1.2012):
- kumottu 161 § 4 momentti ja lisätty 161 a§
- Veden johtaminen ja ojittaminen
2.1.3 Suunnittelutarveratkaisu
Maankäyttö – ja rakennuslaki määrittelee suunnittelutarvealueen MRL 16 §:ssä ja rakennusluvan erityiset edellytykset
suunnittelutarvealueella MRL 137 §:ssä seuraavasti:
16 § Suunnittelutarvealue
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä
erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.
Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten
merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.
Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös
alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten
ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai
rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta
kerrallaan.
Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tässä pykälässä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella säädetään 137 §:ssä.
Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään 72 §:ssä.
137 § Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella
Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla
suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä
eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan
talousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentin estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai
asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. (11.6.2004/476)
3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2008/1129.
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai
aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai
erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen.
Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja
viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään
poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476)
Hallituksen esitys (HE 101/1998) mukaan suunnittelutarvealueella käsitetään seuraavaa:
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MRL 16 § Suunnittelutarvealue. Nykyisessä rakennuslaissa taaja-asutussäännöstö on keskeinen lähtökohta alueiden
käytön suunnittelun tarpeen määrittämisessä. Ehdotuksen mukaan suunnittelun tarvetta arvioitaisiin uuden
suunnittelutarvealueen käsitteen avulla. Pyrkimyksenä on, että suunnittelutarvealueen piiriin kuuluisi sellainen
maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti
haitallista kehitystä.
Suunnittelutarvealueita olisivat suoraan lain nojalla alueet, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi
tarvitaan erityisiä, suunnittelua edellyttäviä toimenpiteitä. Pykälän 1 momentissa mainittaisiin tällaisina toimenpiteinä
teiden, vesijohdon tai viemärin rakentaminen taikka vapaa-alueiden järjestäminen. Säännös vastaisi pääosin nykyisen
lain taaja-asutuksen määrittelyä. Tarve asutusta palvelevien vapaa-alueiden järjestämiseen olisi sellainen suunnittelun
tarvetta määrittelevä peruste, jota nykyisessä laissa ei nimenomaisesti ole mainittu, mutta joka oikeuskäytännössä on
saanut merkitystä.
Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovellettaisiin ehdotetun 2 momentin mukaan myös sellaiseen
rakentamiseen, joka ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista laajempaa harkintaa.
Tämä vastaa jo nykyistä käytäntöä taaja-asutustulkinnan suhteen. Tällaisena on pidettävä esimerkiksi vähittäiskaupan
suuryksikön toteuttamista.
Kunnan mahdollisuuksia ohjata maankäyttöä ehdotetaan parannettavaksi siten, että kunta voisi osoittaa yleiskaavassa
tai rakennusjärjestyksessä alueita, joilla suunnittelutarve on olemassa. Pykälän 3 momenttiin ehdotetut perusteet
liittyvät odotettavissa olevaan yhdyskuntakehitykseen, erityisiin ympäristöarvoihin tai ympäristöhaittoihin. Tällainen
alue voisi olla esimerkiksi taajaman lievealue tai suurimmilla kaupunkiseuduilla laajempikin rakentamisen painealue.
Suunnittelutarve voisi myös perustua esimerkiksi alueen erityisiin maisemallisiin tai rakennuskulttuurin arvoihin.
Suunnittelua edellyttäviä ympäristöhaittoja saattaa esiintyä esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn liikenneväylän tai
teollisuusalueen lähistöllä. Kun kunta päättää tässä momentissa tarkoitetusta suunnittelutarvealueesta, tulisi samalla
esittää, miten alueella tarvittava suunnittelu hoidetaan.
Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tässä pykälässä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella säädettäisiin 137 §:ssä.
Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädettäisiin erillisessä ranta-alueita koskevassa luvussa (10 luku).
(HE 101/1998 ja 164/2003)
137 §. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealueen luonteen ja
tarkoituksen mukaisesti maankäytön siellä tulee perustua riittävään suunnitteluun. Tämän mukaisesti ensisijainen
lähtökohta on, että rakentaminen perustuisi alueelle hyväksyttyyn asemakaavaan. Rakentaminen olisi kuitenkin
mahdollista myös silloin, kun se on todettu sopivaksi sellaisessa lupamenettelyssä, jossa sopivuutta on voitu arvioida
tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajemmin myös yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan
maankäytön näkökulmasta. Periaate vastaisi nykyistä menettelyä taaja-asutusalueilla kuitenkin siten
yksinkertaistettuna, että luvan käsittely kuuluisi kunnan viranomaiselle. Valtion viranomaisen poikkeuslupaa ei siten
enää tarvittaisi. Jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen saisi suunnittelutarvealueellakin
rakentaa tavanomaisen rakennuslupamenettelyn pohjalta.
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan rakennuslupa voidaan myöntää rakennuksen
korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen ilman pykälässä muutoin edellytettyä erityisten
edellytysten olemassaolon harkintaa. Vastaavanlainen, vain enintään 2-asuntoisia asuinrakennuksia koskeva säännös
sisältyi aikaisemmin rakennusasetukseen. Koska kysymys on jo olevaan rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä, ei
lähinnä maankäytöllisiin edellytyksiin painottuvaa erityisten edellytysten harkintaa voida näissä tilanteissa pitää
tarpeellisena. Vähäisenä laajentamisena voidaan pitää olemassa olevan rakennuksen ulkokuoren sisällä tapahtuvaa
asuintilan laajentamista tai muuta laajentamista enintään kymmenellä prosentilla alkuperäisestä kerrosalasta.
Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 173 §:n lisäksi 174 §:ään. Tarkoituksena on selventää sitä, että
suunnittelutarveasiaa ratkaistaessa noudatetaan muiden poikkeamismenettelyä koskevien säännösten lisäksi 174 §:n
säännöksiä poikkeamispäätöksestä ja siitä ilmoittamisesta. Käytännössä näin on yleensä meneteltykin, mutta
nimenomaisen viittauksen puuttuessa asiasta on vallinnut epätietoisuutta.
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Rakentaminen suunnittelutarvealueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, ei saisi johtaa vaikutuksiltaan
merkittävään tai haitalliseen rakentamiseen. Tämä vastaisi poikkeuksen myöntämistä koskevia rajoituksia. Tällaisena
vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena on pidettävä muun muassa vähittäiskaupan suurmyymälän rakentamista.
Lupaharkintaan vaikuttavia asioita:
- kaavatilanne (asemakaavoitettavan alueen läheisyys, asemakaavoituksen tarve), tulevan kaavoituksen
tilanne (päätöksen vaikutus tulevaan asemakaavoitukseen, haitta kaavoitukselle)
- hanke tulee olla mahdollista osoittaa myös asemakaavassa
- maanomistus ja tilalle aiemmin myönnetyt luvat (maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja
emätilatarkastelu)
- hakemuksen sijoittuminen suhteessa yhdyskuntateknisiin verkostoihin
- alueella tapahtunut rakentaminen ja haetun rakennuksen sijoittuminen yleiskaava-alueella
KHO:n päätöksiä:
1) KHO 11.5.2009/1115
Rakennushankkeessa oli kysymys asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamisesta maankäyttö- ja
rakennuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulla suunnittelutarvealueella. Alueelle ei ollut hyväksytty asemakaavaa.
Rakennuspaikka sijaitsi oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalousalueella, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta
ja/tai ympäristöarvoja (MU). Rakennuslain 31 §:n 1 momentin mukaan oli määrätty, että alueelle saa rakentaa vain
maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, ei asuin- ja lomarakennuksia.
Suunnittelutarvealueella rakentamisen tuli ensisijaisesti perustua alueelle hyväksyttyyn asemakaavaan. Myönteinen
suunnittelutarveratkaisu korvasi siten rakennushanketta koskevilta osin alueen asemakaavoituksen.
Suunnittelutarveratkaisua ei voitu myöntää rakennushankkeelle, jota ei olisi ollut mahdollista osoittaa asemakaavassa.
Tämän vuoksi yleiskaavan ohjausvaikutus asemakaavoitukseen oli otettava huomioon arvioitaessa maankäyttö- ja
rakennuslain 137 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella suunnittelutarveratkaisusta tulevalle kaavoitukselle
aiheutuvaa haittaa.
Sen sijaan yleiskaavasta aiheutuvaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 momentin mukaista rakentamisrajoitusta ei
otettu huomioon suunnittelutarveratkaisun edellytyksiä harkittaessa. Erillinen maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä
tarkoitettu poikkeaminen yleiskaavasta oli kuitenkin tarpeen ennen kuin rakennushankkeelle voitiin myöntää
rakennuslupa. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen ajallisesta järjestyksestä ei ollut laissa säädetty.
Suunnittelutarveratkaisu voitiin tehdä ennen kuin kysymys poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2
momentista oli ratkaistu.
2) KHO 7.1.2011/35
Rakennushankkeissa oli kysymys kahden vakituisen asuinrakennuksen ja lomarakennuksen sekä niihin liittyvien
talousrakennusten rakentamisesta ranta-alueelle vierekkäin siten, että ne rajautuivat kahteen olemassa olevaan
lomarakennuspaikkaan. Alueella oli voimassa vuonna 1994 vahvistettu yleiskaava. Rakennuspaikat sijaitsivat
yleiskaavassa osoitetulla M-2-alueella (maa- ja metsätalous, loma-asutusta). Rakennuspaikkojen etäisyys yleisestä
tiestä oli noin 1,3 kilometriä ja lähimmistä palveluista noin kahdeksan kilometriä.
Yleiskaavassa ei ollut riittävän täsmällisesti ja yksiselitteisesti osoitettu maanomistajakohtaisten rakennusoikeuksien
määrää ja sijoittumista M-2-alueella. Yleiskaava ei näin ollen poistanut lomarakennuksenkaan osalta ranta-alueen
suunnittelutarvetta. Kun myös otettiin huomioon, että yleiskaavan M-2-aluetta koski kaavamääräys, jonka mukaan
rakennuksia ei saanut sijoittaa rakentamisalueen ulkopuolelle, rakennushankkeiden toteuttaminen edellytti
poikkeusten myöntämistä sekä ranta-alueen suunnittelutarpeesta että yleiskaavasta johtuvasta
rakentamisrajoituksesta.
Kun otettiin huomioon rakennuspaikkojen sijainti ja niiden rantaa varaava vaikutus sekä se, että rakennushankkeissa
oli osaksi kysymys vakituiseen asumiseen tarkoitetusta rakentamisesta, suunnitellun rakentamisen soveltumista
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ympäristöön ja muuhun yhdyskuntarakentamiseen ei voitu riittävästi arvioida yksittäisillä poikkeamispäätöksillä.
Rakennushankkeiden toteuttaminen edellytti laajempaa kaavallista selvitystä.

3) KHO 29.10.2002 / 2744 ja KHO 15.7.2003 /1664
Tiivistelmä:
Kaksi 5-asuntoista rivitaloa (kerrosala yhteensä 599 k-m2) noin 500 m etäisyydellä kuntataajaman (Kuusamo)
asemakaava-alueen rajasta merkitsi sitä, että alue oli st-aluetta eikä edellytyksiä myönteiselle ratkaisulle ollut
ilman laajempaa kaavallista tarkastelua, tasapuolisuuskin huomioon ottaen.
Saman tilan 1,2 ha suuruiselle määräalalle haetuille 6 yksiasuntoisen omakotitalon, à 250 k-m2 rakentamiselle
ei ollut edellytyksiä, kyseessä oli A-res alue ja kunta oli hylännyt hakemuksen (Kuusamo), kyseessä oli
keskustaajaman lievealue, rakentaminen edellytti kaavallista tarkastelua. (KHO 15.7.2006 T. 1664)
Oulun HaO: kun alueella oli vesi- ja viemäriverkosto ja maanomistaja oli rakentanut tiestön, alue ei ollut
toimenpiteiden tarpeessa eikä siten ollut edes st-aluetta!
Kunnan (Kuusamo) valituksen johdosta KHO kumosi HaO:n päätöksen ja pysytti kunnan kielteisen ratkaisun
4) KHO 15.2.2006 / 291
Tiivistelmä:
Kh myönsi st-ratkaisun 200 m2:n suuruisen asuinrakennuksen rakentamiseen.
Turun Hao tehtyään katselmuksen paikalla, kumosi AYK:n valituksesta ratkaisun. Perusteluina oli se, että n. 2,
5 ha kiinteistö on meren rannassa, olemassa olevat rakennukset olivat noin 220 m etäisyydellä rannasta.
Aivan rannassa entisellä saarella oli sauna. Rantaan oli pengerretyn tien molemmin puolin ruopattu uomat n.
40 v. sitten.
Rakennusalan etäisyys rantaviivasta on noin 180 m ja toisesta ruoppausuomasta alle 60 ja toisesta alle 80 m.
Rakennuksen ja rannan välissä ei ole mainittavasti suojaavaa puustoa. Kyse on rakentamisesta
rantavyöhykkeelle, mikä edellyttää poikkeamispäätöstä, jonka toimivalta kuuluu AYK:lle.
Se, että kunta oli RJ:ssä osoitetulla suunnittelutarvealueella, ei voinut syrjäyttää MRL:n säännöstä
toimivallasta ranta-alueella.
KHO hylkäsi päätöksellään hakijan jatkovalituksen, HaO:n päätös pysytettiin sellaisenaan.
2.2.1 Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma
Lapin liitto vastaa maakuntasuunnitelman ja –ohjelman laatimisesta. Lapin liiton valtuusto hyväksyi
maakuntaohjelman ja arviointiselostuksen kokouksessaan 20.5.2010. Lapin liiton valtuusto on omalta osaltaan
sitoutunut strategian toteuttamiseen hyväksymällä maakuntasuunnitelman kokouksessaan 25.11.2009.
(www.lapinliitto.fi).
Maakuntasuunnitelma on kuvaus Lapin yhteisestä, toivotusta kehityssuunasta, johon maakunnan toimijat
määrätietoisesti pyrkivät. Linjaukset ohjaavat edelleen kehittämisrahoituksen suuntaamista ja edunvalvontaa sekä
maakuntakaavoitusta, joka ojaa kuntakaavoitusta ja muuta alueiden käytön suunnittelua.
Maakuntaohjelma on keskipitkän aikavälin ohjelma, joka laaditaan maakuntasuunnitelman pohjalta.
Maakuntaohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisemmin, kuinka ja millä kärkihankkeilla strategiaa toteutetaan. Lisäksi
ohjelmassa kuvataan kansallisten erityisohjelmien, koheesio- ja kilpailukykyohjelmien sekä osaamiskeskusohjelmien
toteuttaminen Lapissa. Maankuntaohjelmassa kuvataan myös rahoitussuunnitelma ja arviointiselostus sekä
saamelaiskäräjien valmistelema saamelaiskulttuuriosio.
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Kuva 3. Lapin asutuksen aluerakenne Eläköön Lappi 2030

2.2.2 Maakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaava on Suomen ensimmäinen uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maakuntakaava.
Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010 Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueille. Maakuntakaavan
kokonaisuudistus alkaa vuonna 2012 tai 2013 .
Lapin liitto on laatinut Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan ennen kaikkea
keskustatoimintoja, kaupunkiseudun kasvualueita, virkistysalueita ja liikennettä. Lisäksi otetaan huomioon
kaivostoiminnan, matkailun kehittymisen sekä energiahuollon tarpeet. Vaihemaakuntakaavassa ei ole ratkaistu
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita RKY 2009 mukaisesti eikä ole ratkaistu kulttuuriympäristöasioita. Se kumoaa
voimassa olevaa maakuntakaavaa vain muuttuvien asioiden osalta. Ympäristöministeriö on vahvistanut
vaihemaakuntakaavan 26.5.2010. Muilta osin jää voimaan 2.11.2001 vahvistettu Rovaniemen maakuntakaava.
Rovaniemen vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu laaja keskustatoimintojen aluevaraus (C-alue) keskustaan
ja Saarenkylään. Lisäksi vaihemaakuntakaava-ehdotuksessa osoitetaan erilaisia taajamatoimintojen alueita
urheiluopiston alueelle, Vennivaaraan, Ankkalammen ja Nurmenkummun alueelle, Saarenkylän laajennusalueelle,
teollisuuskylään, Pöyliövaaraan, Ranuantien suuntaan ja Pöykkölään ja Printtivaaraan. Ehdotuksessa osoitetaan uusi
tieyhteys Oijustien jatkeena Viirinkankaalta Pöyliövaaraan sekä energiahuollon alue Alakorkaloon. Ounasvaaralle ja
Pöyliöjärvelle sekä Virikkolammelle osoitetaan virkistysaluevaraus. Ounasvaaralle osoitetaan myös matkailupalvelujen
alue.
Maankäyttö- ja rakennuslain 25.4 §:ssä määrätään maakuntakaavoituksesta seuraavasti:
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden
käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan
alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
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Liitteessä 2 on esitetty maakuntakaavayhdistelmä (vaihemaakuntakaavaehdotus + voimassa oleva maakuntakaava).

2.3 Rovaniemen alueidenkäyttöstrategia
Rovaniemen alueidenkäyttöstrategia valmistui 6.10.2006. Kunnanvaltuusto hyväksyi strategian 22.1.2007( 4 §).
Kaupunginhallitus 11.12.2006 (590 §) esitti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy valmistuneen alueiden
käytön strategian ja siitä annetut lausunnot ohjeellisena noudatettavaksi maankäytön suunnittelussa,
maanhankinnassa, kaavoituksessa ja palvelutarpeiden ja maankäytön yhteensovittamisessa. Valtuusto hyväksyi
esityksen yksimielisesti.
Alueidenkäyttöstrategia ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, joten se ei voi ohjata MRL:n mukaisesti
laadittavia kuntakaavoja. Strategiassa on otettu kantaa Rovaniemen maankäytön periaatteisiin ja siinä osoitetaan
kunnanvaltuuston tavoitteet alueiden kehittämiselle. Alueidenkäyttöstrategian päivitys valmistuu joulukuussa 2011.
Huomioitavaa:
Kaavoituksessa ja muussa maankäytössä otetaan alueidenkäyttöstrategia huomioon kaavojen tavoitteita
määrittävänä asiakirjana. Kaavoitusohjelmassa sitoudutaan alueidenkäyttöstrategian tavoitteisiin. Laadittavissa
kaavoissa pyritään toteuttamaan strategiassa osoitetut keinot. Hyväksytty alueidenkäyttöstrategia määrittää myös
Rovaniemen kaupungin tavoitteet Rovaniemen maakuntakaavan osauudistuksessa.
Mikäli alueidenkäyttöstrategia on ristiriidassa maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavaehdotuksen kanssa, tulee
kuntakaava laatia ensisijaisesti maakuntakaavan/ vaihemaakuntakaavaehdotuksen ohjaamana.

2.4 Kaupunkistrategia
Voimassa oleva Rovaniemen kaupunkistrategia on hyväksytty talousarvion yhteydessä 15.11.2010. Rovaniemen
kaupunginvaltuusto hyväksyy jatkossa kaupunkistrategian osana talousarviota ja taloussuunnittelua. Kv on 14.11.2011
§ 100 hyväksynyt kaupunkistrategian käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmaa vuosille 20132015.
Visio: Rovaniemen visio on olla nyt ja tulevaisuudessa luovasti lappilainen ja aidosti kansainvälinen, monipuolisten
palvelujen ja rajattomien mahdollisuuksien kasvava keskus. Rovaniemen kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys, luovuus,
ympäristötietoisuus ja vastuullisuus.
Kaupunki vahvistaa omalla toiminnallaan alueen elinvoimaa, väestön hyvinvointia sekä edistää ja monipuolistaa
alueen yritystoimintaa.
Kaupunkistrategia on kuvattu kokonaisuudessaan TA2012- TAE 2013-2015 kappaleessa 3. Kaavoitusohjelma noudattaa
kaupunkistrategiaa. Maakäyttöä ohjaavat erityisesti seuraavat kaupunkistrategiset tavoitteet:
Palvelutoimintaa ja kaikkia asiakasryhmiä koskevista poikkileikkaavista tavoitteista maankäyttöön kohdistuvat
erityisesti:
-

kulttuurisen identiteetin ja kulttuurisesti moniarvoisen ilmapiirin vahvistaminen
kuulluksi tulemisen ja osallisuuden tukeminen asioiden valmistelussa ja niiden päätöksenteossa
varhainen ja avoin yhteistyö
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien toteutuminen
että kaupunki huomioi kaikessa toiminnassaan, erityisesti palveluiden järjestämisessä ja
asuinympäristön suunnittelussa, erityisryhmät, kuten opiskelijat, maahanmuuttajat ja vammaiset

Ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti alueilla, joissa kunnalliset
palvelut ovat hyödynnettävissä. Alue- ja yhdyskuntarakennetta eheytetään ja rakennetun infrastruktuurin
käyttöastetta nostetaan. Alueiden vetovoimaisuutta vahvistetaan kaavoituksessa osoittamalla kunkin alueen
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vetovoimatekijät. Rovaniemen keskusta tiivistyy, kaupunkirakenne eheytyy ja kaupunkikuva modernisoituu.
Keskustan toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet määritellään keskustan osayleiskaavassa.
Rovaniemen päätavoite ilmasto-asioissa on, että Rovaniemi on ilmastoasioissa maakunnan edelläkävijä.
Ilmastonmuutos on keskeinen tekijä kaupunkikonsernin päätöksenteossa. Tavoitteen toteuttamisessa toimitaan
pitkäjänteisesti ja ennakoiden. Tämä tuo etua myös taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Tavoitteena on, että
asukasta kohden lasketut kasvihuonepäästöt kääntyvät laskuun.
Maaseudun palveluja ja elinvoimaisuutta edistetään erityisesti palvelukylissä ja palvelukyläverkostolla
palvelualueineen tuetaan myös kyliä ympäröivän maaseudun elinvoimaisuutta. Palvelukylien tonttitarjonnasta
huolehditaan siten, että jokaisessa palvelukylässä on kaavoitettuja kaupungin tontteja tai rakennuspaikkoja tarjolla.
Palvelukyläalueiden tonttimarkkinointi toteutetaan osana kaupungin muuta tonttimarkkinointia niin, että
palvelukyläalueilla olevat kaikki kaupungin tontit ja rakennuspaikat laitetaan tonttipörssiin ja ilmoitetaan lehtiilmoituksilla maaseutualueilta tontteja ja rakennuspaikkoja tarjolle. Liikennejärjestelmää ja siihen liittyen
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kehitetään niin, että ne tukevat aluerakenteen ja elinkeinotoiminnan
kehittämistavoitteita ja palvelujen saatavuutta. Kaupunki laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa maaseutuohjelman.

2.5 Asuntopoliittinen ohjelma 2011-2015
Rovaniemen kaupungin asuntopoliittinen ohjelman on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.5.2011 (28 §).
Kaavoitusohjelman ja asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet ovat yhdenmukaiset tonttituotannon tavoitteiden osalta.
Asunto-ohjelman mukaiset keskeiset tavoitteet ovat:
Asuntopolitiikan painopiste on uudisrakentamisen ohella siirtymässä olemassa olevan asuntokannan
korjausrakentamiseen, lisääntyvän vanhusväestön asumistarpeisiin ja erityisryhmille suunnattuihin asuntoihin.
Erityisryhmien asuntotarjonnan lisääminen on ajankohtaista väestön ikääntyessä ja laitoshoitopaikkojen vähentyessä.
Vähenevän asuntokysynnän ongelmien ehkäisyssä painopiste on ennakoivissa toimissa.
Vanhusväestön määrän voimakas kasvu aiheuttaa mittavia haasteita myös kaupunkiorganisaatiolle ja palveluasumisen
järjestäminen jatkossa on noussut yhdeksi sosiaali- ja terveystoimen tärkeimmistä kehittämisalueista. Ikääntyvien
kotona asumisen tukeminen on tärkeä ulottuvuus asuntokannan kehittämisessä. Veteraanien kotona asumista
tukevien korjausavustusten tulorajoja on nostettu ja veteraanien avustus sekä korotetut tulorajat on ulotettu samalla
koskemaan myös veteraanien leskiä. Erilaisia seniori- ja palveluasumisen muunnelmia on laaja-alaisesti valmisteilla
myös valtakunnallisten rakentajien, rakennuttajien ja kolmannen sektorin tahojen toimesta.
Asuntotuotannon tavoitteet:
Vuosittain varaudutaan tarjoamaan noin 110 pientalotonttia ja kerrostalotontteja niin, että kerrostaloasuntotuotanto
olisi noin 330 asuntoa vuodessa.
Omakoti- ja rivitaloasuntojen kysyntä vuonna 2009-2015 on kaavoitusohjelman mukaan keskimäärin 99
asuntoa vuodessa. Pientaloasuntoja tulee olla jaettavana keskimäärin 110 kpl/vuosi.
Kerrostaloasuntotuotanto tulee olla noin 330 asuntoa/vuosi.
Kaavoitettuna tulisi olla kahden vuoden tonttivaranto
Tavoitteena toteuttaa kaavoitusohjelma ja varmistaa riittävällä tonttitarjonnalla
kohtuuhintainen asuntotuotanto
uudet asuinalueet tulee suunnitella siten, että asunnot ja ympäristö väylineen ja palveluineen tukevat sekä
itsenäistä ikäihmisten selviytymistä kotona että yhteisöllisyyttä
tavoitteena on rakentamisen tiivistäminen
uusille alueille on varattava riittävästi Y-tontteja ja niiden sijoittamisessa huomioitava palvelujen saatavuus,
liikenneyhteydet ja ympäristön virikkeellisyys
kaavoitusta koskevien yleisperiaatteiden mukaisesti alueen vetovoimatekijät tunnistetaan ja niitä
vahvistetaan kaavan avulla
Eritysasumisen tavoitteet:
16

Kehitysvammaisten palveluasumisen lisätarve on arvioitu olevan vuosittain 15 asumispaikkaa vuosina 2011 2012, sen jälkeen 10 paikkaa vuosina 2013 - 2015.
Tehostetun vanhusten palveluasumisen lisätarpeen on arvioitu olevan noin 60 asuntoa vuosina 2010- 2015
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2.6 Talousarvio ja taloussuunnitelma
Vuoden 2010 talousarvion ja 2011-2013 taloussuunnitelman mukaiset asuinkerrostalotuotantotavoitteet ovat
toteutuneet

seuraavasti:
1. Kortteli 306 Rajavartiosto; kaava laaditaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisesti. Vireillä,
valmis v. 2012.
2. Pirttilampi -> Lampelan alue: asemakaava laaditaan lopullisesti keskustan osayleiskaavan mukaisesti.
3. Kortteli 3255 Lapinaukea: asemakaava valmis.
4. Kortteli 33- 34: asemakaava jaettu kahteen osaan. RHao antanut päätökset kaavoista elokuussa 2011.
5. Toisesta valitus KHO:een. Toinen osa laitettu uudelleen vireille.
6. Poropolku 1: asemakaavamuutos: ehdotusvaihe 2011.
7. Jyrhämänranta: ak ei vireillä, osayleiskaavarajauksessa
8. Lainassaari: ak muutos, vireillä, tutkitaan
9. Kortteli 24 Ainonkatu: ak ei vireillä
10. Kortteli 23 Rovakatu 20-22 ak valmis
11. Kortteli 35 Rovakatu 3-5 ak valmis
12. kortteli 145 Rakkatie ak valmis
13. kortteli 323 Rakkatie, ak valmis
14. Kortteli 10 Korkalonkatu: ak jaettu kahteen osaan, molemmat ehdotusvaiheessa.
15. Kortteli 517 Jokiväylä ; ak muutos; vireille tulo 12.11.2007
16. Kortteli 591 Ahkiomaantie: ak valmis
17. Kortteli 590 Ahkiomaantie: ak valmis
18. Keskuskenttä: ei ak varausta
19. Ounaskoski: ak vireillä, keskustan osayleiskaavassa esitetään suojeltavaksi rakennukseksi, käyttötarkoitus
matkailupalvelujen aluetta.
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1. Pöykkölän ak; valmis
2. Ylikylä Lehtikangas ak: valmis
3. Länsikangas: ak valmis
4. Vennivaaran muutos ja laajennus: kaavoitusohjemassa
5. Ylikylän- Nivankylän välinen alue: kaavoitusohjelmassa
6. Pöyliövaara: kaavoitusohjelmassa
7. Napapiiri: ei aloitettu
8. Katajarinne: ak luonnos
9. Printtivaara: kaavoitusohjelmassa
20. Alakorkalo-Kuolavaara: ei aloitettu
10. Varastoalue: vireillä (Lampela)
11. Teollisuusalue Alakorkalo: ak vireillä
12. Vennivaara- Ylikylä palvelukeskus: ak vireillä
13. City-market : ak muutos; Vireilletulo 22.1.2007.
14. Keskustan OYK: vireillä
15. Jääskeläinen: vireillä
16. Isoaavantien alue: ak vireillä
17. Alakorkalo- Kuolanjoki: yk valmis, ak jaettu kahteen osaan, toinen valmis (valitettu RHAo:een), toinen
ehdotusvaiheessa
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TA 2012 ja TAE 2013-2015:
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2.7 Maapoliittinen ohjelma
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 13.10.2008 § 94 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin maapoliittisen ohjelman.
Maapoliittisessa ohjelmassa määritetään kaupungin maanhankinnan periaatteet. Näitä ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Maanhankinta: vapaaehtoiset kiinteistökaupat, lunastaminen, rakentamiskehotusmenettely, etuostolain
mukaiset toimet, ilmaisluovutusvelvollisuus ja verolakien keinot.
Maankäyttösopimukset
Kehittämiskorvausjärjestelmä
Kehittämisalueet
Tonttien luovuttaminen, tontin luovutusehdot ja hinnat

MRL 91 b §:n mukaan kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteutukseen liittyviä sopimuksia. HE 167/2002
mukaan maankäyttösopimuksella velvoitetaan maanomistaja osallistumaan kunnalle yhdyskuntarakentamisesta
aiheutuviin kustannuksiin, silloin kun maanomistajalle koituu asemakaavasta merkittävää hyötyä. Maanomistajan
velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin syntyy riippumatta siitä,
tapahtuuko kaavoitus kunnan vai maanomistajan aloitteesta. Rovaniemen maanpoliittisen ohjelman mukaisesti
Rovaniemen kaupunki saa maankäyttösopimuksilla enintään 60 % asemakaavasta johtuvasta merkittävästä hyödystä.
Kunnanvaltuusto hyväksyy maapoliittisen ohjelman valtuustokaudeksi.

2.8 Kaupan palveluverkkoselvitys
Rovaniemen kaupunki muodostaa pääasiallisen markkina-alueen. Rovaniemen vaikutusalueeseen kuuluu kuitenkin
koko Lappi ja hajanaista kysyntää virtaa pienissä määrin myös naapurimaista.
Palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on analysoida Rovaniemen kaupunkiseudun kaupan rakenteen todennäköinen
kehityskuva ja määritellä sen tavoitetila vuonna 2020. Selvitys tukee kaavasuunnittelua.
Entrecon Oy:n tekemä selvitys on valmistunut 30. päivä lokakuuta 2004 ja palveluverkkoselvitys päivitettiin edellisen
kerran vuonna 2007.
Vuonna 2007 päivitetyn palveluverkkoselvityksen mukaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rovaniemen keskusta säilyy kiinnostavana kauppapaikkana.
Valtaosa vierillä olevista (tilanne 2007) hankkeista sijoittuu Eteläkeskukseen.
Eteläkeskuksen kaupan laajentuminen itään varastoalueelle ja länteen teollisuusalueelle on mahdollista.
Eteläkeskuksessa hypermarket-alue, päivittäistavarakauppa ja tilaa vievää kauppaa.
Saarenkylässä, keskustassa ja Eteläkeskuksessa hypermarketit.
Tilaa vievää kauppaa mahdollisesti vaihtoehtoisesti Saarenkolmioon.
Kaupunginosakeskukset, lähikaupat sekä kyläkaupat täydentävät kaupan palveluverkkoa.

Liitteessä on esitetty kaupan palveluverkon perusrakenne Rovaniemellä.
Kaupan palveluverkkoselvitystä on täydennetty vuonna 2011 Ylikylä-Vennivaaran alueelta. Keskustan osayleiskaavan
yhteydessä on laadittu selvitys koskien kaupallisia ja julkiset palveluita(Tuomas Santasalo Ky).
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Yhteenveto:
Rovaniemen markkina-alueen ostovoima on kasvussa. Pääosa kasvusta tapahtuu Rovaniemellä. Ostovoiman kasvu luo
edellytyksiä kaupalliselle kehittämiselle. Kehittämisen pääpaino on Rovaniemen keskusta-alueella. Keskusta-alueelle
sijoittuu nykyäänkin valtaosa Rovaniemen kaupallisista palveluista. Kaupallisten palveluiden verkko Rovaniemellä
vuonna 2030 on nykyisen kaltainen. Tavoitteena on, että kaupallinen ydinalue painottuu kävelykadulle ja sen
ympärillä oleviin kiinteistöihin. Alueella on kauppatoritoimintaa ja järjestetään markkinoita. Ydinkeskusta toimii myös
matkailukohteena.
Ydinkeskustan eteläpuolella on ydinkeskustan kaupan palveluiden laajentumisalue. Alueella on kaupan palveluita
asuintalojen kivijaloissa. Alueella on pitkälle erikoistuneita erikoiskauppoja, kaupallisia palveluita sekä lähipalveluita
alueen asukkaille. Keskustahakuista erikoiskauppaa sijoittuu merkittävä määrä myös valtatien päällä olevaan
kauppakeskukseen, joka liittyy ydinkeskusta-alueeseen. Tulevaisuudessa kauppakeskusten toiminta yhdistyy ja niitä
markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Kauppakeskusta myös kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Keskustan
kehittämisen yhteydessä kauppakeskus voi laajentua nykyisen McDonald'sin tontille. Tällöin luodaan maanalainen
yhteys laajennusosasta nykyiseen kauppakeskukseen. Myös yhteys kävelykadulle tulee rakentaa toimivaksi.
Rakennemalleissa on vaihtoehtoja, jossa kauppakeskus laajenee eteläsuuntaan. On tärkeää, että laajennusosa liittyy
kauppakeskuksen nykyiseen toimintaan luontevasti. Liiketoiminnan tulee jatkua katkotta nykyisestä
kauppakeskuksesta laajennusosaan, joten pysäköintilaitokset eivät voi sijoittua täysimittaisesti kauppakeskuksen
keskiosaan. Kauppakeskuksen laajennusosaan voi sijoittua esimerkiksi nykyisen kaltaista keskustahakuista
erikoiskauppaa tai vaihtoehtoisesti hyvinvointikeskus. Hyvinvointikeskuksen palvelut painottuvat uuden tyyppisiin
vapaa-ajan palveluihin, julkisiin palveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Näin keskukseen voi sijoittua esimerkiksi
terveyskeskus. Mikäli kauppakeskus laajenee eteläsuuntaan eli kauemmaksi ydinkeskustasta ja sinne sijoittuu
merkittävä määrä keskustahakuista erikoiskauppaa, saattaa olla vaarana, että ydinkeskustan muille alueille ei
löydy laajamittaisesti kehittämisedellytyksiä. Kauppakeskuksen laajentuminen tuleekin tarkkaan tutkia, jottei se
heikennä muun keskustan vetovoimaa ja kehittämistä liikaa. Hyvinvointikeskukselle on kauppakeskuksen ohella
vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja eri rakennemalleissa. Hyvinvointikeskus sijoittuu kaikissa malleissa Erottajan alueelle
valtatien läheisyyteen tai sen päälle.
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Paikka on keskeinen ja pystyy houkuttelemaan terveyskeskuksen rinnalle myös muita vastaavia palveluita.
Hyvinvointikeskus täydentää keskustan palveluita, mutta ei suoraan kilpaile niiden kanssa. Hyvinvointikeskus
tarjoaa palveluita kaiken ikäisille, myös kasvavalle ikääntyvälle väestölle. Erottajan alueen kehittäminen on haastavaa.
Parhaimmillaan alueen täydentäminen yhdistää keskustan eri osat toisiinsa. Alueelle ei kuitenkaan voida sijoittaa
laajamittaisesti nykyisen kaltaisia kaupallisia toimintoja, sillä ostovoimaa ei riitä tähän ja tällöin nykyisen
ydinkeskustan asema kaupallisena keskustana heikentyy. Vapaudenkadun alue ei kaikissa rakennemalleissa enää
tulevaisuudessa toimi kaupan alueena vaan asuntokatuna. Kaupan toiminnot voivat siirtyä Lampelan porttiin.
Lampelan alueen portti sopii hyvin olemaan tilaa vaativan kaupan laajennusalue. Alue tuo Eteläkeskuksen aluetta
lähemmäksi keskustaa. Tulevaisuudessa myös Saarenkolmion alue soveltuu tilaa vaativan kaupan laajennusalueeksi
varsinkin suurikokoisille kaupan yksiköille, joilla on tarpeeksi vetovoimaa houkutella asiakkaita uudelle kaupan
alueelle.
Lampelan alueen keskus sijoittuu Lampelan portin yhteyteen. Lampelan porttiin sijoittuu sekä kaupallisia että julkisia
lähipalveluita alueen asukasmäärästä riippuen. Lampelaan tulee sijoittaa myös pienimuotoisesti lähipalveluita
asuintalojen kivijalkoihin.

2.9 Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosääntö
Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosääntö 1.1.2009 on käsitelty kaupunginvaltuustossa 15.12.2008 ( § 112, §
113). Hallinto- ja johtosääntöä on muutettu valtuuston kokouksessa 13.12.2010 125 §.
2.9.1 Delegointipäätökset
Hallinto- ja johtosäännön 5 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja
määrätyistä asioista mm. MRL :n mukaisesti yleiskaavoista ja asemakaavoista.
Lisäksi kaupunginvaltuuston tehtävänä on hyväksyä kaupunkistrategia ja siitä johdetut muut strategiat.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion.
Hallinto- ja johtosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää maakäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista
maankäyttösopimuksista ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakentamiskehotuksista. Kaupunginhallitus
päättää MRL:n 171 §:n tarkoittamista kaavamääräyksistä poikkeamisista siltä osin kuin ratkaisuvalta ei kuulu
ympäristölautakunnalle
Hallinto- ja johtosäännön 10 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien
asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä. Näitä ovat muutokset, joilla
1.
2.
3.
4.

muutetaan rakennuskorttelin käyttötarkoitusta rakennusoikeutta lisäämättä
muutetaan suurinta sallittua kerroslukua enintään yhdellä kerroksella
lisätään rakennusoikeutta enintään 20 % tai 500 kerrosneliömetriä.
muutetaan puiston, virkistysalueen tai kadun nimeä.

Tekninen lautakunta päättää tiejaoston tehtävistä ja ratkaisuvallasta.
Hallinto- ja johtosäännön 11 §:n mukaan ympäristölautakunta päättää
1) Ympäristölautakunta päättää poikkeamisesta rantasuunnittelun tarpeesta silloin, kun hakemus kohdistuu
alueelle, jolla ei ole MRL:n 72 §:n mukaista oikeusvaikutteista kaavaa tai kun kysymys on ns. vähäisestä
poikkeamisesta rakennusluvan yhteydessä.
2) Ympäristölautakunta antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten
hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista
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2.10 Kaavaprosessi
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2.11 Maankäyttö- ja kuntatalous
TA 2010 ja TS 2011-2013
Valtuusto on asettanut talouden tavoitteet siten, että talous on suunnittelukaudella tasapainoinen siten, että
toimintamenojen kasvu on alle verorahoituksen kasvun ja kaupungin asukaskohtainen lainamäärä on alle
valtakunnallisen keskiarvon. Kaavoitusohjelman tulee tukea valtuuston asettamia strategisia tavoitteita. Kaavojen
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset tulee selvittää jokaisen kaavaratkaisun yhteydessä
Maankäytöstä aiheutuvat kuntataloudelliset vaikutukset jakaantuvat pääomatalouteen ja käyttötalouteen. (Kimmo
Koski/ FCG Planeko Oy)

Maankäytöstä aiheutuvat pääomatalouteen ja käyttötalouteen sisällytettävät kustannukset. (Kimmo Koski, FCG
OY)

Esimerkkejä pääomatalouden ja käyttötalouden kustannusjakaumasta kahdessa eri kunnassa. (Kimmo Koski, FCG
OY)
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3 Lähtökohdat
3.1 Väestö
TA 2012 ja TAE 2013-2015: alla olevaan kuvioon on laskettu myös väestökehitykseen perustuva trendi, joka pohjautuu
viiden edellisen vuoden väestökehitykseen Rovaniemellä. Kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa sovelletaan
Tilastokeskuksen ennustetta.

Väestönkehitys ikäryhmittäin. (TA 2012/-TS 2013-2015)
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TA 2012/ TS 2013-2015: Väestömäärän kasvu oli vuosien 2006 ja 2010 välillä 634 henkilöä. Huomattavaa kuitenkin on,
että väestön määrä on kasvanut lähempänä kaupungin keskustaa olevilla alueilla ja vähentynyt etenkin pienimmissä ja
etäämpänä kaupunkikeskustasta olevissa kylissä.

Osa-alue

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Muutos 2005–2010

Rovaniemen keskus

48866

49320

50132

50734

51239

51513

2647

783

783

779

740

724

731

-52

Ounasjoen suuralue

2435

2379

2339

2304

2295

2264

-171

Alakemijoen suuralue

2885

2876

2926

2924

2908

2940

55

Ranuantien suuralue

697

685

659

658

652

630

-67

Yläkemijoen suuralue

1709

1656

1579

1564

1546

1491

-218

Sodankyläntien suuralue

Rovaniemen keskuksen suuralueella asui 86,4% asukkaista vuonna 2010.
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3.2 Asuminen

Rovaniemellä asumisväljyys oli vuonna 2008 keskimäärin 37,54 neliötä/asukas, kun se koko maassa oli vuonna 2008
keskimäärin 38,33 neliötä/asukas. Vastaava ennuste asumisväljyyteen Rovaniemellä vuonna 2015 on 41,0 - 41,8
neliötä/asukas.
Vuosi

Asunnon pinta-ala / henkilö

2006

36,92 m²

2007

37,5 m²

2008

37,54 m²

Asunnon pinta-ala / henkilö Rovaniemellä (Tilastokeskus 2009)
Vuosi

Asuntokunnan keskikoko / henkilö

Asuntokannasta laskettuna

2007

2,11

1,89

2008

2,10

1,87

2009

2,10

1,87

Asuntokunnan keskikoko / henkilö Rovaniemellä. (Tilastokeskus 2010)
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Asuntokuntia vuonna 2009 oli 28 512 ja asuntokanta oli 31919, (erotus 3407 tyhjät asunnot ja opiskelijat, jotka eivät
ole kirjoilla Rovaniemellä). Rovaniemen vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on arvioitu uusien asuntoalueiden tarve
(oletus: asunnoista 60 % kerrostaloissa, 40 % pientaloissa sis. rivitalot). Laskennallinen asuntokuntakoko vaihtelee 1,81,89 henkilöä/ asunto välillä. Kerrostaloihin rakennetaan 40 asuntoa / hehtaari, pientaloihin rakennetaan 4 asunto/ha.
Hlö/asunto

Asuntotarve Kerrostalo- Pientalo2008-2025
alueita/ ha alueita/ha
1,89
3300
50
330
1,85
4000
60
400
1,8
5000
75
500
Asuntoalueiden tarve, arvio v. 2008-2025. (Rovaniemen vaihemaakuntakaavaehdotus/ selostus. Lapin liitto 2009)
Keskusta-alueiden asuntokuntakoot ovat pienempiä kuin kaupungin alueella.
2007
Asuntokunnan keskikoko kaupunkien keskustassa

Oulu

Lahti

Hämeenlinna

Rovaniemi

1,28 1,26
1,17
1,27
Asuntokuntakoko v. 2007 Oulun, Lahden, Hämeenlinnan ja Rovaniemen keskustassa. (www.rovaniemi.fi).
Väestön kasvu ja ikärakenteen muutos merkitsevät lähes 4000 asunnon tarvetta 10 vuoden ajanjaksossa. Asumisen ja
palvelujen suunnittelun on edettävä yhtäaikaisesti samassa prosessissa. Asuntojen ja toimintojen sijoittamisella
sidotaan tulevat palvelumenot jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Väestön ikärakenteen muutos merkitsee suurta
palvelutarpeiden muutosta.
Ennakoitavissa on, että asuntokysyntä kasvaa erityisesti ydinkeskustan alueella. Kysyntä kohdentuu erityisesti tällä
alueella erityisesti kerrostaloasuntoihin.
Asuntokysyntä v. 2009
– 2015

Omakoti- ja
rivitaloasunnot

Kerrostaloasunnot

Yhteensä

Yhteensä

695

2 079

2 774

Keskimäärin vuodessa

99

297

396

Asuntokysyntä talotyypin mukaan vuosina 2009 – 2015. (Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2013)

3.3 Elinkeinot
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 14.6.2010 ( 79 §) hyväksynyt elinkeino-ohjelman Rovaniemelle. Ohjelmalla on
merkittäviä maankäyttöä ohjaavia tavoitteita. Ohjelman keskeiset tavoitteet maankäytön näkökulmasta:
Maankäyttöön liittyy maanhankinta, kaavoitus, tonttien hinnoittelu, tonttien luovutus, rakennusvalvonta ja
ympäristövalvonta. Elinkeinojen kehittämisen kannalta on olennaisen tärkeätä, että kaupungissa on riittävä
tonttivaranto, yksiselitteiset periaatteet kaavoitukselle ja tonttien luovutukselle sekä selkeä toimintatapa ja
toimintavaltuuksien määrittely neuvoteltaessa yrittäjien kanssa.
Tavoite

Tonttivaranto on riittävä ja yritysten on helppoa ja yksinkertaista joko ostaa tai vuokrata liike- ja
teollisuustontteja. Rovaniemen kuntaimago elinkeinotoiminnan kehittämisessä sekä maankäytössä ja
kaavoituksessa parantuu, jotta yritykset kiinnostuvat sijoittautumaan alueelle.

Ympäristön ja viihtyisyyden merkitys on kasvamassa asukkaille, yrityksille ja matkailijoille. Rakennetun ympäristön ja
asuinympäristön viihtyisyys ovat myös tärkeitä kriteereitä asuinpaikan valinnassa ja näin vahvistavat yritysten
kilpailukykyä työvoiman hankinnassa. Rovaniemen kaupunkia rakennetaan miellyttäväksi ja viihtyisäksi paikaksi
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asukkailleen, jolloin myös matkailijat kokevat alueen myönteisesti. Matkailualueiden viihtyisyys hyödyntää puolestaan
myös paikallisia asukkaita.
Rovaniemen kaavoitusohjelmaan on kirjattu useita ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia selvityksiä, hankkeita ja
kehittämissuunnitelmia. Näitä ovat mm. viheraluesuunnitelman päivitys, rantareitin huomioiminen kaavoituksessa,
moottorikelkkareittien vaatimat kaavoitustarpeet, kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys, rakennetun ympäristön
laadun strategia, design – strategia sekä taiteen kaava.
Tavoite

Rovaniemen kaupunki on miellyttävä ja viihtyisä ympäristö asukkailleen, jolloin myös matkailijat kokevat
alueen myönteisesti. Viihtyisyyttä käytetään yhtenä markkinointikeinoja työvoiman rekrytoimiseksi alueelle.
Alueen yritykset osallistuvat innostuneesti ympäristönsä kunnossapitoon.

Matkailu: Rovaniemen matkailustrategia on laadittu vuosille 2007 – 2016. Matkailustrategiaan kirjatut
kehittämishankkeet ovat pääsääntöisesti käynnistyneet ja ovat edelleen ajankohtaisia. Matkailustrategian
painopisteet tarkistetaan vuonna 2011.
Tavoite
”Rovaniemi on matkailijoiden arvostama ja asukkaidensa rakastama kansainvälinen matkailukaupunki.
Olemme laajalti tunnettu perhe-, kannuste-, kongressi- ja hyvinvointimatkailukohde Euroopassa sekä
jouluisen teemamatkailun ykköskohde maailmassa. Laadukkaat palvelumme ovat asiakaslähtöisesti
tuotteistettu sekä helposti saatavilla ja ostettavissa.”
Matkailun painopistealueita ovat Ounasvaara, Napapiiri ja keskus.

3.4 Julkiset palvelut
Kaavoitusohjelmassa ei ole erillisiä liitteitä palveluverkosta. Liitteet on esitetty 14.11.2011 kv:n hyväksymässä TA
2012 ja TS 2013-2015 :ssa ja sen liitteissä.
Koulutuspalvelut
Suomen kansainvälisesti tunnustusta saanut, korkeatasoisen koulutusjärjestelmän malli on selkeästi nähtävissä
Rovaniemellä. Peruskoulusta (7-16- vuotiaille) jatketaan toisen asteen koulutukseen, joko normaalilukiossa,
ammattilukiossa tai ammattiopistossa. Rovaniemellä on mahdollista suorittaa englanninkielinen IB -lukiotutkinto.
Korkeakouluopinnoissa Lapin Yliopisto ja Rovaniemen Ammattikorkeakoulu ovat maan johtavia oppilaitoksia mm
taiteiden, ICT-, kylmäteknologian-, matkailun- ja taloushallinnon aloilla. Osa koulutusohjelmista on englanninkielisiä.
Rovaniemen koulutustarjontaan kuuluvat myös Lapin musiikkiopisto, Rovaniemen kuvataidekoulu sekä
kansalaisopisto.
Perusopetus
Rovaniemellä toimii 18 kunnallista alaluokkien koulua sekä Lapin yliopiston harjoittelukoulu. Yläluokkien kouluja on
kolme ja yhtenäisiä peruskouluja neljä. Lisäksi kaupungissa toimii Rovaniemen Steinerkoulu, Myllärin koulu
kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille sekä Rovaniemen sairaalakoulu.
Rovaniemen kaupungin koulupalvelut on jaettu neljään alueeseen, jotka toimivat myös oppilaaksiottoalueina ja joiden
rajoissa oppilaan lähikoulu määritellään. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu.
Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että perusopetus on kokonaisuus, jossa oppilaalle turvataan
yhtenäinen ja johdonmukaisesti etenevä oppimispolku esiopetuksesta peruskoulun loppuun saakka. Kouluverkkoa
kehitetään perustamalla yhtenäisiä 1-9 kouluja. Oppilasmäärät vähenevät vuoteen 2012, jonka jälkeen palveluntarve
kääntyy lievään kasvuun. Vähenemistä tapahtuu erityisesti keskustan suuralueen reunoilla ja muilla suuraluilla.
Palvelukylillä oppilasmäärien kehitys on laskeva Taipaletta lukuun ottamatta.
Kouluverkkoa suunniteltaessa noudatetaan perusopetuksen järjestämisen periaatteita, jossa todetaan mm. koulun
koosta seuraavaa:
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Pedagogiset perusteet:
pienten koulujen perusratkaisuna 3-opettajaisuus (väh. 35 oppilasta)
keskisuurten koulujen perusratkaisuna 1-sarjaisuus (väh. 100 oppilasta)
suurten koulujen perusratkaisuna 2-sarjaisuus (väh. 200 oppilasta)
yhteistyö naapurikuntien kanssa
Sosiaaliset ja muut perusteet:
2-opettajaisia kouluja voidaan ylläpitää, jos on:
- oppilasmäärän positiivinen kokonaisennuste
- koulumatkat ja odotusaika 2 tuntia, kuitenkin max. 2,5 tuntia
- yhteistyö naapurikuntien kanssa
Lukiot
Rovaniemellä toimii neljä päivälukiota (Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Muurolan lukio, Rovaniemen
ammattilukio) ja yksi iltalukio. Kaikkiin lukioihin voi hakeutua koko kaupungin alueelta. Lisäksi opiskelijoita voi
hakeutua mistä tahansa muualtakin Suomesta. Muualta hakeutuvien opiskelijoiden määrä on vuosittain noin 30.
Peruskoulunsa päättävien ikäluokka pienenee tulevina vuosina, Rovaniemellä vuonna 2015 ikäluokka on 184 oppilasta
vuotta 2010 vähemmän, asettaen suuria haasteita lukiokoulutuspalveluiden ja koko II-asteen koulutuksen
järjestämiselle.
Päivähoito
Rovaniemen kaupungin päivähoito tarjoaa lapsiperheille päivähoito-, esiopetus- ja varhaiskasvatuspalveluja
päivähoitolain ja asetuksen sekä perusopetuslain mukaisesti. Päivähoitopalvelut järjestetään lähi-, alue-, tai
keskitettyinä palveluina ja näin turvataan kuntalaisille palvelujen hyvä laatu ja saatavuus. Päivähoito on jaettu neljään
eri alueeseen: Keskusta- Ounasjoen, Saarenkylän, Ounasvaaran ja Alakemijoen alue. Yhteensä alueilla on 31
kunnallista päivähoitoyksikköä, 3 ryhmäperhepäivähoitoyksikköä ja 14 ostopalveluyksikköä.
Päiväkotien investoinnit seuraavalla investointikaudella 2010–2013 ovat peruskorjauksia tai vanhan kiinteistön
korvaamista uudella kiinteistöllä. Uusia päivähoitoyksikköjä ei ole suunnitteilla. Mikäli palvelun kysyntä kasvaa,
periaatteena on, että uusien päivähoitoyksikköjen sijainti pyritään määrittelemään niin, että yksikkö palvelee
mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa.
Päivähoitopalvelujen järjestäminen keskustaajamien ulkopuolella on haasteellista pienenevien ikäluokkien vuoksi.
Palvelut pyritään keskittämään, mikäli se on mahdollista syntyvien kuljetusmatkojen vuoksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Rovaniemen keskustan suuralueella sijaitsevat kaikki tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalvelut.
Alueella on mm. kaksi täyden palvelun terveyskeskusta ja useita ikäihmisten palvelukoteja. Palvelupisteitä, kuten
hammashuoltoloita, lastenneuvoloita ja vanhusten neuvoloita on sijoitettu eri kaupunginosiin ja osittain myös
palvelukyliin. Erityisesti ikäihmisten palveluja on sijoitettu palvelukyliin ja tarkoitus on, että vanhukset voisivat asua ja
elää tuettuina omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.
Ikäihmisten määrän lisääntyessä valtaosa palveluista tulee edelleen sijoittumaan keskusta-alueelle, jo olemassa
olevien palveluiden ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen. Myös kaikki avohuollon erityispalvelut sijoittuvat
keskusta-alueelle. Ikäihmisille ja erityisryhmille tarvitaan jatkossa 10-20 asuntoa (yksiöitä ja pieniä kaksioita) lisää
vuosittain. Asumispalveluista ostetaan nyt noin 80% ja jatkossa hankintastrategian mukaisesti kasvava palvelutarve
ostetaan. Laitoshoidon osuutta pitkäaikaissairaiden huollossa vähennetään ja korvataan palveluasumisella ja
avohuollon tukipalveluilla.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeet kasvavat edelleen väestömäärän kasvun ja ikääntymisen vuoksi.
Kustannusten kasvua on hillittävä palvelujärjestelmän toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla, joita voidaan
edistää myös kaavoituksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on muuttumassa niin, että sosiaali- ja
terveydenhuollon perustason ja erityissairaanhoidon rajaa ollaan madaltamassa ja toimintoja yhteen sovittamassa.
Lapin keskussairaalan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat nyt Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, Veljes-Sairaskoti,
ammattikorkeakoulun monipuolinen terveydenhuollon opetus ja urheiluopisto eri toimintoineen. Lapin keskussairaala
pohtii Muurolan psykiatrisen sairaalan toimintojen sijoittamista keskussairaalan yhteyteen. Tässä lainsäädännön,
palvelutarpeiden kasvun ja talouden muutostilanteessa olisi perusteltua harkita kaupungin sosiaali- ja
terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen ja erikoissairaanhoitoon ja erityispalveluihin (mm. kuntoutuspalvelut)
liittyvien toimintojen yhteensovittamista ja tukea sitä kaavaratkaisuilla.
KV 14.11.2011 (TA 2012 ja TS 2013-2015):
Perusterveydenhuollon akuuttisairaanhoidon siirtäminen keskussairaalan yhteyteen selvitetään
ja samanaikaisesti selvitetään Sairaalakadun terveysaseman vastaanottotoiminnan järjestäminen.
Kulttuurilaitokset:
Kaupungin keskeiset kulttuurilaitokset ja –toiminnat:
Lapinkävijäntielle vuonna 1933 rakennettu postiautovarikko, joka muuntuu vuosien 2009 ja 2010 aikana
Kulttuuritaloksi Korundiksi. Taloon sijoittuvat Rovaniemen taidemuseo ja Lapin kamariorkesteri. Entinen
postiautovarikko on harvoja sodasta säilyneitä rakennuksia Rovaniemellä, ja siten sillä on myös historiallinen
merkitys kaupungille ja kaupunkikuvalle.
Alueelliseksi keskusmuseoksi Rovaniemelle 1975 perustettu Lapin maakuntamuseo toimii tanskalaisen
arkkitehdin Claus Bonderupin suunnittelemassa, vuonna 1992 avatussa Arktikum-talossa.
Rovaniemen kotiseutumuseo on useasta rakennuksesta koostuva tila kertoo rovaniemeläisen talon elämästä
1800-luvun lopulta.
Lapin metsämuseo kertoo savotta- ja uittotöistä, jätkien elämästä kämpillä ja metsätöiden muuttumisesta
viimeisen sadan vuoden aikana. Sen eräs mielenkiintoisimmista esineistä lienee Suomen ensimmäisellä
koneellisella metsätyömaalla käytetty Samperin veturi.
Rovaniemen kaupunki vuokraa Kulttuuritalo Wiljamia rovaniemeläisten kulttuuritoimijoiden käyttöön:
Rakennus toimintoineen tekee kaupungista kulttuurisesti moniarvoisen.
Kulttuurikeskus Korundi

3.5 Infrastruktuuri ja liikenne
Liikenne
Rovaniemellä on asemakaavakatuja 341 kilometriä, jalankulku- ja polkupyöräteitä on n. 123 km ja erillisiä
jalankulkukäytäviä on noin 13 km. Pääsyynä voidaan pitää investointimäärärahojen niukkuutta. Olevan katuverkon
laskennallinen poistoarvo on noin 3 miljoonaa euroa ja jotta oleva verkko säilyisi edes teoreettisesti nykyisessä
kunnossaan, tulisi peruskorjauksiin suunnata vähintään poistojen verran. Laadittujen kuntoarviointien mukaan
katuverkon ylläpitoon tulisi kuitenkin nykyisin suunnata vuosittain n. 1 milj.euroa enemmän katuverkon arvon
säilyttämiseksi.
Uusinvestointeja on viime vuosina pystytty toteuttamaan vain välttämätöntä tonttituotantoa varten ja
liikennejärjestelyiden vaatimat tärkeätkin investoinnit ovat jääneet toteuttamatta. Kiveliöntien suunnittelu on
käynnistynyt 2011. Mm. eteläkeskuksen ja Lampelan alueen kehittämisen kannalta tulisi VT-4:n parantaminen välillä
Alakorkalo - Ounasjoen eritasoliittymä saada tiehallinnon toteutussuunnitelmiin vaiheistettuna.
Yksityistiet ovat osaltaan tärkeä osa taajama-alueen palveluverkostoa, jossa runkoyhteydet rakentuvat joko valtion
ylläpitämistä yleisistä teistä tai kaupungin ylläpitämistä kaavateistä. Yksityistiet hoidetaan teknisen lautakunnan
tekemän päätöksen 1.11.2011 § 203 mukaisesti.
Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnittelu on edennyt rinnakkain keskustan osayleiskaavan laatimisen kanssa.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma viedään yhtä aikaa osayleiskaavan kanssa kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
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Rovaniemen joukkoliikenteen tarjonta muodostuu paikallisliikenteestä sekä vakio- ja pikavuoroliikenteestä.
Paikallisliikennettä liikennöidään 13 linjalla ja 3 palvelulinjalla. Paikallisliikenne perustuu linjaliikennejärjestelmään ja
liikenteen lupaviranomainen on Rovaniemen kaupunki. Paikallisliikennealueella palvelutaso on suhteellisen hyvä
aamuisin ja iltapäivisin. Keskipäivällä, iltaisin ja viikonloppuisin sekä erityisesti kesällä palvelutaso on puutteellinen.
Pääteitten varressa olevien kylien liikennettä palvelee lähinnä linjaliikenteenä toimiva vakio- ja pikavuoroliikenne.
Vaikka liikennettä on melko paljon, niin aikataulut eivät välttämättä sovi työmatkalaisille. Koulujen loma-aikoina
vuorotarjonta on niukempi, sillä osa vuoroista ajetaan vain koulupäivinä. Kylien liikennettä palvelee myös asiointi- ja
palveluliikenteet.

Lähiliikenteen verkosto. Kuvasta puuttuu Vennivaaran Päivänkierron liikennöintireitti.
Kaukoliikenne hoidetaan pääsääntöisesti kaikkien kantateiden kautta lukuun ottamatta Ounasjoen ja Kemijoen
itäpuolisia kantateitä.
Kevyt liikenne
Rovaniemellä on rakennettuja jalankulku- ja polkupyöräteitä on noin 123 km ja erillisiä jalankulkukäytäviä noin 13 km.
Tieverkkosuunnitelma 2010:n mukaiset suunnitellut kohteet on pääosin rakennettu ja suurimmat puutteet ovat
eteläkeskuksen alueella (teollisuustie ja Isoaavantie). Lisäksi suuria puutteita on myös yleisten teiden varsilla
vilkkaimpien kylien kohdalla. Kevyenliikenteen verkoston kunto on päässyt paikoin rappeutumaan. Vuoden 2009
aikana pääreiteille on tehty kuntokartoitus.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue
Kunta on vastuussa vesihuollosta, mikäli suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristölliset syyt
niin edellyttävät. Tuolloin kunnan on huolehdittava siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan
vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, laitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon
palvelun saatavuuden turvaamiseksi. (www.kunnat.net)
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Vesihuoltolain voimaantulon jälkeen 1.3.2001 vanhan vesi- ja viemärilaitoslain mukaisesta toiminta-alueesta tuli
nykyisen vesihuoltolain mukainen toiminta-alue ilman eri päätöstä. Käytännössä kaikilla aiemmin yleisiksi vesi- ja
viemärilaitokseksi hyväksytyillä laitoksilla on täten tällä hetkellä voimassa oleva toiminta-alue. Laitoksilla, joita ei ole
aiemman lainsäädännön perusteella hyväksytty yleisiksi vesi- ja viemärilaitokseksi, ei ole myöskään toiminta-aluetta,
ennen kuin toiminta-alue uuden lain mukaan hyväksytään. (www.kunnat.net)
Toiminta-aluepäätöksessä on määritettävä erikseen alueet, jotka on saatettava
vesijohtoverkoston piiriin
jätevesiviemäriverkoston piiriin
hulevesiviemäriverkoston piiriin. (www.kunnat.net)
toiminta-alueella on liityttävä vesi- ja viemäriverkostoon. Toiminta-alue laajenee asemakaavoituksen edetessä.
Vesihuoltolalaitoksen toiminta-alue vesi- ja viemärijohdon osalta käsittää Rovaniemen vesihuoltolaitoksen
toiminta-alue. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on tarkistettu vuonna 2011.
Kohde
Linnuntien alue
Karinrakka
Länsikangas
Petäjävedenpolku

Tontteja
117
17
105
8

Katukustannukset/tontti
7849 €
8529 €
14714 €
7706 €

Vesihuolto/tontti
7477 €
8378 €
9956 €
3885 €

Yhteensä/tontti
15 326 €
16 907 €
24 670 €
11 591 €

Esimerkkihintoja uusien alueiden toteutuneista kustannuksista uusilla alueilla.
Keskimäärin yhdyskuntatekniikan kustannukset katurakentamisen osalta ovat 9700 € /tontti ja vesihuollon osalta 8600
€/ tontti.
Kaukolämpöverkosto
Kaukolämpö lämmittää lukumääräisesti varsin pienen osan uuden Rovaniemen kiinteistöistä. Rakennettua
kaukolämpöverkostoa on pääosin kantakaupungin alueella. Lisäksi verkostoa on pääasiassa alueilla, jossa on
suurempien kiinteistöjen keskittymiä, kuten Saarenkylä, Nivavaara, Someroharju ja Muurola. Pääsääntö
kaukolämpöverkoston laajenemiseen on hankkeen kannattavuus, lisäksi uusilla verkostoinvestoinneilla turvataan
kaukolämmön toimitusvarmuus.
Kaukolämpöverkkoa laajennetaan tarvittaessa etenkin alueille, jossa on liike- ja teollisuusrakennuksia sekä rivi- ja
kerrostaloja. Pienkiinteistöjen liittäminen on kannattavaa rakennetun verkoston varrelta tai uudisrakennusalueilla,
joissa liitetään huomattava osa rakennettavista kiinteistöistä. Uudisalueen kaavoituksessa tulisi kiinnittää huomiota
alueen tehokkaaseen kiinteistöjen sijoittamiseen. Lisäksi tietyn alueen osoittaminen mahdolliseksi
kaukolämmitysalueeksi mahdollistaisi runkojohtojen rakentamisen muun tekniikan tapaan ennen tonttien luovutusta.
Näin verkostoinvestoinneissa saataisiin kustannushyötyjä ja mahdollistettaisiin kaukolämpöverkoston laajentuminen.
Vuonna 2010 kaukolämpöverkostoa laajennetaan mm. Karvonrannassa ja Saarenkolmiossa, lisäksi rakennetaan
yhdysjohtoa Napapiiriltä Teknologiakylään sekä uutena alueena Haltikin alue Ojanperällä. Lähivuosien suunnitelmana
on laajentaa verkostoa edelleen Pöykkölä-Ojanperä- alueelle, mikäli alueelle saadaan tarvittavan laaja asiakaskunta.
Mahdollisen Mustikkamaan voimalaitoksen myötä rakennetaan Alakorkalosta yhdysjohtoa noin 10 km kaupungin
keskustaan sekä Teollisuuskylään vuoteen 2013 mennessä. Ylikylään lämpöverkostoa kannattanee laajentaa mikäli
alueen rakentuminen toteutuu suunnitellusti.
Liitteessä on esitetty nykyinen ja lähitulevaisuudessa laajennettava kaukolämpöverkosto.

3.6 Moottorikelkkailun lastaus- ja lähtöalueet ja siirtymäurat
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Rovaniemen kaupungissa on rakennettu v. 1990 –luvulla moottorikelkkailun lastaus- ja lähtöalueita, joiden
tarkoituksena on ohjata moottorikelkkailijoita siirtymään merkittyjä reittejä pitkin kauemmaksi taajama-alueilta ja
kohti rakennettuja reittejä.
Ajoneuvohallintokeskuksen tilastojen mukaan Rovaniemen kaupungin alueella oli vuoden 2009 kesäkuussa 6881 kpl
rekisteröityjä moottorikelkkoja ja koko Lapissa yhteensä 27114 kpl rekisteröityä moottorikelkkaa. Tilastojen mukaan
moottorikelkkojen määrä on kasvanut Lapin läänissä ja Rovaniemen alueella vuosittain.
Riittävällä määrällä moottorikelkkailun lähtöalueita ja siirtymäreittejä voidaan vähentää tehokkaasti kelkkailun
aiheuttamia haitta- ja vaaratilanteita taajama-alueilla, koska siirtyminen nykyisin tapahtuu usein luvattomasti
kevyenliikenteenväyliä pitkin tai viheralueiden kautta.
Siirtymäreitit tulisi rakentaa noin kolme (3) metriä leveiksi, jotta nopeudet pysyisivät alhaisina ja vältytään melua
vaimentavien puiden sekä pensaiden raivaukselta. Siirtymäreittilinjauksessa otetaan huomioon luonnon kantokyky,
sosiaaliset vaikutukset ja muu virkistyskäyttö.
Taajama-alueen ulkopuolisten reittien suunnittelu pohjautuu Ympäristöministeriön teetättämään
moottorikelkkailun valtakunnan tavoiteverkkosuunnitelmaan ja lisäksi Lapin maakuntakaavassa esitettyihin
reittilinjausvaihtoehtoihin.

3.7 Maanomistus

Rovaniemen kaupunki omistaa maa- ja vesialueita yhteensä 12393 hehtaaria (11/2011). Maaomaisuuden maanhankita menoarvo tilinpäätöksessä on ? euroa. Maaomaisuuden käyttö jakautuu seuraavasti (tilanne 11/ 2011):

9330
1590
1220
124

Ranuantien suuralue

143

Ounasjoen suuralue

1530

Valtio

Rovaniemen keskusta
Alakemijoen suuralue
Yläkemijoen suuralue
Sodankyläntien suuralue

Yksit.

Kaupunki

.

Yhteensä/
ha

vuokrattuja 1283 ha
yleisten alueiden rekisterissä 851 ha
metsätalous- ja muussa käytössä 9194 ha

40370
40310
58780
102276

60900
88600
128800
196900

55257

11200
46700
68800
94500
55250
(ampuma-alue)
20000

123070

137000

251600

75400

Maanomistus (ha) suuraluejaon mukaan karttatarkasteluna (likimääräinen karttatarkastelu, luvut viitteellisiä).
Rovaniemen kaupunki omistaa maata runsaasti maata ydinkeskustassa. Palvelukylissä kaupungilla on maata erityisesti
Muurolan, Sinetän ja Vikajärven kyläkeskuksessa. Vanttauskosken, Meltauksen ja Kivitaipaleen kyläkeskuksessa
kaupungin maanomistus on vähäisempi. Lisäksi kaupungilla on hajanaista maaomaisuutta jokivarsilla ja maa- ja
metsätalousalueilla. Liitteessä on esitetty maanomistus suuralueittain.

3.8 Rakentaminen
Kaavoituspolitiikan osalta kaupungin tavoite on, että asemakaavoilla varmistetaan kahden vuoden
pientalotonttivaranto ja kerrostaloasuntovaranto vuosittain (220 asunnon tonttivaranto ja n. 690 kerrostaloasunnon
kapasiteetti). Teollisuustonttien osalta tulee kaavoituksen osalta varautua n. 38 tonttiin vuodessa ja liiketonttien
osalta n. 10 tonttiin.
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Vuoden 2011 (tilanne 11/2011) kerrostalojen lupamäärä oli 14 rakennusta. Asuntoja hakemuksen mukaisissa
hankkeissa oli 342 kpl, kerrosalaa 21823 k-m² sekä huoneistoalaa 17036 h-m². Kerrostalojen rakentaminen on
vilkastunut huomattavasti. Rakentaminen on keskittynyt tiiviille alueelle.
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3.8 Kaavoitustilanne
Rovaniemellä on asemakaavoitettuja alueita 5202 ha.
ASEMAKAAVOITETTU ALUE

PINTA-ALA (HA)

Keskusta

3514

Ylikylä

134

Saarenkylä

1297

Muurola

215

Lentokenttäalue

32

Alakorkalo

7

Kotisaari

3

Yhteensä

5186

Asemakaavoitettujen alueiden pinta-alat.
Liitteessä on esitetty Rovaniemen kaavoitustilanne.
Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat
Valtatie 4:n suunnan yleiskaava
Yläkemijoen yleiskaava
Ranuantien suunnan yleiskaava
Alakemijoen yleiskaava
Ounasjokivarren yleiskaava
Lentokentän yleiskaava
Nivankylän yleiskaava
Hirvaan yleiskaava
Niskanperän yleiskaava
Ojanperä Paavalniemen yleiskaava
Sinetän yleiskaava
Vitikanpään yleiskaava
Lainvoimaisia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja
Rovaniemen yleiskaava 2015
Koskenkylän yleiskaava
Rautiosaaren yleiskaava
Sinettäjärven yleiskaava
Lehtojärven osayleiskaava
Songan osayleiskaava
Narkauksen osayleiskaava
Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaava
Norvajärven yleiskaava
Vikajärven osayleiskaava
Vaaralan osayleiskaava
Tapionkylän osayleiskaava (osittain lainvoimainen)
Hirvaan osayleiskaava (osittain lainvoimainen)
Sinetän Osayleiskaava (laadinta käynnissä 2011-2012)
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Lainvoimaisia ranta-asemakaavoja
Olkkajärvi, 3 kpl
Marrasjärvi, 2 kpl
Konto- ja mukkajärvi, 2 kpl
Venejärvi – Pirttijärvi, 2 kpl
Mellalampi
Särkikämä
Sonkajärvi
Perunkajärvi, 2 kpl
Alanampajärvi
Nuorajärvi
Meltausjoki, Raudanjoki, Poikajärvi, Kielijärvi, Lammassaari, Vanttausjärvi
RANTAKAAVAT

PINTA-ALA (ha)

Kontojärvi

210

Marrasjärvi

251

Pohtimolampi

110

Perunkajärvi

372

Raudanjoki

29

Venejärvi-Pirttijärvi

297

Kielijärvi

66

Vanttausjärvi-Mäntyniemi

27

Särkikämä

56

Olkkajärvi

133

Olkkajärvi-Pitkäperä

540

Kenttäkangas

16

Meltausjoki

28

Mellalampi

49

Poikajärvi

43

Ala-Nampajärvi

32

Venejärvi

65

Nuorajärvi

34

Sonka

21

YHTEENSÄ

2379

Ranta-asemakaavoitettujen alueiden pinta-alat.
Palvelukylien kaavoitustilanne
1. Sinettä
Sinetän kylässä on v. 1989 laadittu osayleiskaava, jolla ei ole MRL:n mukaisia oikeusvaikutuksia. Yleiskaavan laatiminen
MRL:n mukaisena oikeusvaikutteisena kaavana on vireillä.
2. Meltaus
Meltauksessa ei ole minkäänlaista yleiskaavaa. Siellä on tehty kaupungin omistamille maille maankäyttösuunnitelmia..
3. Vikajärvi
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Vikajärvellä on v. 2007 laadittu MRL:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Vikajärvellä selvitetään kaupungin
mailla kylän keskustassa omakotitonttien lisäämistä ja vesi- ja viemärihuollon laajentamista.
4. Vanttauskoski
Vanttauskoskella ei ole minkäänlaista yleiskaavaa. Siellä on tehty kaupungin omistamille maille
maankäyttösuunnitelmia.
5. Kivitaipale
Kivitaipaleessa on v. 1996 oikeusvaikutukseton Ranuantien suunnan yleiskaava. Siellä on tehty kaupungin omistamille
maille maankäyttösuunnitelmia.
6. Muurola
Muurolassa on asemakaava ja sen piirissä on 9 kpl kaupungin omistamaa omakotitonttia teknisen huollon piirissä.
Lähde: KH:n päätös 25.5.2009

3.9 Rakentamiskehotukset
Rakentamiskehotukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 97§:n mukaan kunta antaa rakentamiskehotuksen kun asemakaava on ollut voimassa
vähintään kaksi vuotta, eikä tonttia tai rakennuspaikkaa ole rakennettu asemakaavan mukaisesti.
Rakentamiskehotuksen antaminen ei edellytä asemakaavan sitovaa tonttijakoa. Asemakaavaan merkityt ohjeelliset
tontit ovat maankäyttö- ja rakennuslain 97.4 §:n mukaisia muita sellaisia alueita, jotka on tarkoitettu
rakennuspaikaksi.
Jollei tonttia ole rakennettu kolmen vuoden kuluessa siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianosaiselle tiedoksi,
kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa asemakaavan mukainen tontti. Lunastuksen toimeenpanoa on
haettava vuoden kuluessa rakentamiseen varatun määräajan päättymisestä. Ellei lunastusta haeta edellä mainitun
määräajan kuluessa, lunastusoikeus raukeaa. Kunnan on pidettävä antamistaan rakentamiskehotuksista ajantasaista
julkista luetteloa. Lisäksi kunnan on tehtävä ilmoitukset kirjaamisviranomaiselle kiinnitysrekisterin pitämiseksi
ajantasaisena.
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Kuva 7. Rakentamiskehotusmenettely
Kaupunginhallitus on käynnistänyt päätöksellään 13.2.2006 § 77 rakentamiskehotusmenettelyn Ylikylän ja Saarenkylän
asemakaava-alueella. Rakentamiskehotuksia on annettu tähän mennessä yhteensä 82 ohjeellisen tonttijaon
mukaiselle tontille Ylikylän kaupunginosassa sekä rautatien länsipuoliselle osalle Saarenkylää. 14.9.2011 päivitetty
tilanne rakentamattomien rakentamiskehotustonttien osalta:
- Ylikylä 23 kpl (AO 17 kpl ja AP 6 kpl)
- Saarenkylä 24 kpl (AO 18 kpl, AP 2 kpl, AR 2 kpl, KL 1 kpl ja AL 1 kpl)
- Saarenkylä ja Ylikylä yhteensä 47 kpl
Ylikylän rakentamiskehotuksia koskevat päätökset on annettu maanomistajille tiedoksi pääosin joulukuun 2008
loppupuolella. Rakentamiselle varattu kolmen vuoden määräaika päättyy joulukuun 2011 aikana. Rakentamatta
jäävien tonttien lunastusta koskevat hakemukset tulee jättää viimeistään joulukuussa 2012. Rautatien länsipuolisella
osalla Saarenkylää tonttien rakentamiselle varattu aika päättyy huhtikuussa 2012. Rakentamatta jäävien tonttien
lunastusta tulee hakea viimeistään huhtikuussa 2013. Rakentamatta jäävien tonttien lunastuksesta aiheutuvat
kustannukset tulee arvioida rakentamiselle varatun määräajan päättyessä.
Liitteessä on esitetty voimassa olevat rakentamiskehotusalueet.

3.10 Tonttijako ja pohjakartat
Tonttijako:
Tonttijaon laatimisesta määrätään MRL 79 § - 82 § ja MRA 37 § - 40 §. Erillisen tonttijaon reunaehdot:
laaditaan asemakaavaa noudattaen
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tonttijaon muutos mahdollinen vaikka asemakaavassa rakennusoikeus merkitty numeroin
jokaisen tontin tulee rajoittua katualueeseen tai asemakaavassa on osoitettu muu kulkuyhteys jonkin toisen
yleisen alueen kautta
mahdollista kuitenkin järjestää tontin ajokelpoinen kulkuyhteys tonttijaossa osoitettavana ja
kiinteistötoimituksessa enintään kahta tonttia varten perustettavana rasitteena katualueeseen rajoittuvan tai em.
kohdan mukaisen tontin kautta
Kaavan pohjakartat:
Täydennyskartoituksena tehtävä pohjakartan ajantasaistus tehdään kesäkaudella ja aineiston editointi tietokantaan
tehdään mahdollisimman pian maastomittausten jälkeen. Aikaa on hyvä varata maastokartoituksia ja tietokannan
editointia varten alueen koosta riippuen vähintään 6 kuukautta.
Uudiskartoitusprosessi kokonaisuudessaan kestää 1 - 1,5 vuotta ja täydennyskartoitusprosessi alueen koosta riippuen
vähintään 6 kuukautta.
Yleiskaavan pohjakartan tulee täyttää MRA 16 §:n määräämät vaatimukset. Yleiskaavan vaatiman pohjakartan
tarkkuusvaatimukset sallivat esim. riittävän ajantasaisen peruskartan käyttämisen. Peruskartta-aineistoa on
käytettävissä koko Rovaniemen kaupungin alueelta. Ennen yleiskaavan laatimiseen ryhtymistä varmistetaan,
tarvitaanko alueella joiltain osin täydennyskartoitusta, esim. tiestön osalta. Mikäli täydennyskartoitukset ovat tarpeen,
maastotyöt tehdään kesäkaudella ja aikaa on syytä varata alueen koosta riippuen vähintään 6 kuukautta.

3.11 Maankäytön suunnittelussa erityisesti huomiotavat tekijät
Turvallisuus
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän toimintaympäristön
luomista. Turvallinen toimintaympäristö on myös tärkeää kaupungin imagon kannalta. Se vaikuttaa alueen
kiinnostavuuteen, asumiseen, työskentelyyn ja vapaa-aikaan. Maankäytön suunnittelussa huomioonotettavia
turvallisuutta vaarantavia tekijöitä ovat mm. tulva, melu, hulevesi, saasteet, luonnonolosuhteet, esteettömyys ja
alueen muut riskit. Turvattomuuden tunnetta voi lisätä myös tiettyjen tilojen ominaisuudet kuten pimeys, tyhjyys,
umpinaisuus ja epäjärjestys. Maankäytön suunnittelussa Rovaniemellä tulee erityisesti kiinnittää huomiota tulvavaaraalueisiin, melualueisiin, läpikulkuliikenteen sekä maastoliikenneverkkojen turvallisuuteen.
Tulva
Sään ääri-ilmiöiden, myrskyjen ja tulvien, odotetaan tulevaisuudessa yleistyvän, ja siksi on varauduttava myös
poikkeuksellisen suuriin tulviin. Ensisijaista on suojata yhdyskunnat tulvilta. Maankäyttöä ja rakentamista ohjaamalla
kyetään parhaiten ennalta estämään uusien riskikohteiden syntyminen tulva-alueille. Lisäksi tulee panostaa
vesistörakenteiden kunnossapitoon ja turvallisuuteen sekä tulvanaikaisten torjuntatoimien ja pelastustoiminnan
sujuvuuteen. (www.mmm.fi).
Jatkossa tulvariskien hallintaa ohjaa EU:n direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Tulvariskialueille laaditaan
tulvakartat ja suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi (www.mmm.fi).
Maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n mukaan rakennuspaikan rakennuskelpoisuus ratkaistaan asemakaavalla.
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikalla ei saa olla tulvan, sortuman eikä vyörymän vaaraa.
Asemakaavalla voidaan määrätä muutettavaksi rakennuspaikan korkeutta erityisellä määräyksellä, mikäli muutoin
voidaan varmistaa, että asemakaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaiset asemakaavan
sisältövaatimukset.
Kaavoissa rakennuspaikan korkeuden tulee yleensä olla HQ 1/100 (kerran sadassa vuodessa esiintyvän tulvan
korkeus) korkeuden yläpuolella ja alimmat kastuvat rakenteet tulee olla tätä korkeutta 0,5 m ylempänä. Lapin
ympäristökeskus vastaa tulvaan liittyvästä seurannasta ja antaa kaavoissa huomioitavat HQ 1/100 arvot.
Liitteessä on kuvattu tulvavaara-alue HQ 1/100 tulvatilanteessa.
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Hulevesitulva
Ehdotuksessa hallituksen esitykseksi tulvariskien hallinnasta annettavaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (MMM
20.8.2009) määritellään hulevesi seuraavasti: hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai
muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä.
Kunta tekee alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä, nimeää hulevesitulvien merkittävät
tulvariskialueet ja laatii alueille tulvavaarakartat ja tulvariskikartat. Lisäksi kunta laatii hulevesitulvien
hallintasuunnitelman. Laatiminen tulee soveltuvin osin sovittaa yhteen vesienhoitamisesta annetun lain mukaisten
tehtävien hoitamisen kanssa.
Rovaniemi on mukana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä TARKISTA NIMI JA KIRJAA ASETUSKIRJEESTÄ TEKSTIÄ.
Huomioitavaa:
Hulevesitulvat ja niiden hallinta tulee selvittää yleis- ja asemakaavoissa. Kaavojen vaikutusalueena tulee tarkastella
hulevesien valuma-alueita. Hulevesien hallintasuunnitelman laatiminen tulee lain voimaan tullessa ajankohtaiseksi.
Melualueet
Maankäytön yhteydessä melun osalla tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp
29.10.1992/993). päätöstä sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyssä.

Asumiseen tarkoitetut alueet,
taajamat, taajamien lähiympäristöt,
asumisen , hoito- ja palvelulaitokset
Uudet alueet
Loma-asuminen, leirintäalueet,
taajamien ulkopuoliset alueet,
virkistysalueet,
luonnonsuojelualueet
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

Ulkona
Päivä (7-22) 55 dB
Yö (22-7) 50 dB

Sisällä

Päivä (7-22) 55 dB
Yö (22-7) 45 dB
Päivä (7-22) 45 dB
Yö (22-7) 40 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

Päivä (7-22) 35 dB
Yö (22-7) 30 dB
Päivä (7-22) 35 dB

Liike- ja toimistohuoneet

Päivä (7-22) 45 dB

Rovaniemellä lentomelualueet sijoittuvat Saarenkylään.
Liitteessä on esitetty Rovaniemen lentomelualue vuodelta 2009.
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3.12 Viheralueet
Rovaniemen viheralueverkostoa on selvitetty maisema-arkkitehtiopiskelijan lopputyössä (Heidi Svärd, nyk. Ahlgren).
Viheralueverkostosta ei ole tehty lopputyön perusteella päätöksiä, eikä sitä ole viety hyväksyttäväksi luottamuselimiin.
Työ toimii kaavoituksen yhtenä perusselvityksenä. Liitteessä on esitetty viheralueverkosto Ahlgrenin työn rajauksen
mukaisesti.
Rovaniemen kaupungin viheralueverkosto ja retkeilyalueet on nyt ratkaistu maakuntakaavassa (seudulliset),
yleiskaavoissa sekä detaljikaavoissa.
Huomioitavaa:
Viheralueverkostolla on merkitystä sadevesien imeyttämispintana. Tulevaisuudessa erityisesti hulevesien
hallintasuunnitelman yhteydessä tulisi tarkistaa viheralueverkoston laajuus ja soveltuvuus taajamatulvien
hallintaan.
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Liitteet
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Liite : Valtakunnallisten aluetavoitteiden tarkistus 1.3.2009/ keskeiset muutokset

Liitteessä on esitetty vain uusitut osat. Uudet osat on esitetty lihavoitudulla tekstillä.
Osa-alue 4.2 Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet:
Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin
perustuvana kokonaisuutena.
Osa-alue: 4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet:
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista
kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia.
Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten,
että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla
elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.
Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.
Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja sen
tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina
kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita
kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.

Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset
luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset
ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.
Erityistavoitteet:
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava henkilöautoliikenteen
tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on
myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi
tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava
edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu
yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei
tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan,
että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön
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suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta
erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä. Yleis- ja
asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Haitallisia
terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on
jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen
välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Osa-alue 4.5 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet:
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat
sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen
siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien
liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Erityistavoitteet:
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle
sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet
tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen
junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen toimintaedellytyksistä.
Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden
logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti
useamman voimalan yksiköihin.
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Liite: Maakuntakaavayhdistelmä (vaihemaakuntakaavaehdotus + voimassa oleva maakuntakaava).
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Liite: Kaupan palveluverkon perusrakenne Rovaniemellä.
(lähde: Entrecon 2007)
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Liite Nykyinen ja lähitulevaisuudessa laajennettava kaukolämpöverkosto.
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Liite Maanomistus suuralueittain: Alakemijoen suuralue, Ounasjoen suuralue, Ranuantien suuralue, Rovaniemen
keskus, Sodankyläntien suuralue, Yläkemijoen suuralue.

Ounasjoen suuralue

Ranuantien suuralue

Alakemijoen suuralue
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Rovaniemen keskuksen suuralue
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Sodankyläntien suuralue
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Yläkemijoen suuralue
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Ranuantien suuralue
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Liite Rovaniemen kaavoitustilanne.
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Liite Rakentamiskehotukset.
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Liite Tulvavaara-alue HQ 1/100 tulvatilanteessa.
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Liite Lentomelualue. Kartta vuodelta 2/2009.
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Liite Viheralueverkosto Ahlgrenin työn mukaisena rajauksen mukaisesti.
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