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Niskanperän osayleiskaava
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus liittyy 3.3.2017 päivättyyn Niskanperän osayleiskaavaan.
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Niskanperän kylää. Alue on pintaalaltaan noin 8 km².
Osayleiskaava
laaditaan
yksityiskohtaisena
oikeusvaikutteisena
aluevarauskaavana, joka ohjaa rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä.
Osayleiskaava ohjaa suoraan rakentamista kaavassa erikseen määritetyillä MRL
44 §:n ja MRL 72 §:n mukaisilla alueilla. Suoraan rakentamista ohjaavien
alueiden (MRL 44 § ja MRL 72 §) osalta yleiskaavassa määritellään
pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei
asemakaavanlaatiminen ole tarpeen. Lisäksi kaavassa on osoitettu myöhemmin
asemakaavoituksella toteuttavat alueet. Osayleiskaavassa esitetään Niskanperän
kylän kehittämisen periaatteet ja alueelliset ominaisuudet.
Työtä Rovaniemen kaupungissa ohjaavat kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja
kaavasuunnittelija Petteri Lampi. Kaavan laadinnasta toimeksiantona vastaa FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy. Projektipäällikkönä ja vastaavana kaavoittajana toimii
DI Lauri Solin ja YKS-402 sekä projektipäällikön varahenkilönä DI Kuisma
Reinikainen YKS-503.

Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen rajaus ja sijainti (Paikkatietoikkuna/MML)
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1.1 Kaavan tarkoitus
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueen alueidenkäyttöä
ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Niskanperän alueella ei ole
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi
voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategiassa Niskanperä on kuvattu
kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava. Rovaniemen kaupunginvaltuuston
hyväksymässä
(KV
27.1.2014
§
13)
maankäytön
ja
asumisen
toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016 (MAATO) on Niskanperän
osayleiskaavan käynnistämisen ajankohdaksi esitetty vuotta 2014.

Kuva 2. Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategia –suunnitelmassa alue on
merkitty kyläalueeksi.
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2

TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 29.1.2015 § 10, että Niskanperän
kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Vireilletulo on tuotu esille
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009–2012. Rovaniemen
kaupunki on päättänyt 22.4.2015 valita kaavanlaatijaksi FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy:n.
Yleiskaavan vireille tulosta tiedotettiin 1.6.2015 kaupungin infotaululla Osviitassa,
kaupungintalolla, internetsivuilla (www.rovaniemi.fi) sekä Lapin Kansassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1. – 18.6.2015. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on löydettävissä Rovaniemen kaupungin kaavatoriinternetsivuilta ja kaava-aineistoista koko kaava-hankkeen ajan. Hankkeesta
pidettiin tiedotustilaisuus ja vuorovaikutteinen maanomistajainfo 5.11.2015
Niskanperän koululla. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin
5.11.2015.
Lähtökohtina käytettäviä selvityksiä ovat:
-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
25.5.2015)
Luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 15.11.2015)
Maisemaselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 26.11.2015)
Arkeologinen inventointi (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen ja Luoto
Oy, 29.11.2015)
Niskanperän
rakennetun
ympäristön
selvitys,
Rovaniemen
luonnonläheinen kylä Kemijoen varressa. (FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, 1.12.2015)
Selvitys maaperästä ja riskikohdetarkastelu (FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, 30.11.2015)
Hulevesien hallintaa sekä tulvauhka-alueita koskeva selvitys (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 10.12.2015)
Niskanperän kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
30.11.2015)
Niskanperän meluselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 31.5.2016)
Niskanperän liikenneselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
31.5.2016)
Niskanperän liittymäselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
31.5.2016)

Kaavaprosessin edetessä laadittavat aineistot:
-

Mitoitusaineisto (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 31.5.2016)

Rakennemallit esiteltiin asukastilaisuudessa Alakorkalon koululla 13.4.2016.
Rakennemalleista oli 3 versiota, joista asukkaat saivat sanoa mielipiteensä.
Rakennemallit olivat nähtävillä 11. – 22.4.2016.
Luonnosvaiheessa kootaan yhteen yleiskaavan keskeiset ratkaisut vaihtoehtoisista
rakennemalleista sekä muista lähtötiedoista ja laadituista selvityksistä. Tässä
vaiheessa alueiden käyttötarkoitus ja alueiden käyttöön kohdistuvat erityiset
määräykset tarkentuvat aluevarauskartaksi.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus

4 (115)

3.3.2017

Valmisteluaineisto eli kaavaluonnos asetettiin nähtäville 6.6. – 5.7.2016 väliseksi
ajaksi ja luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään 15.6.2016.
Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 8 lausuntoa ja
15 mielipidettä. Palautteet käytiin läpi ja niihin laadittiin vastineet 8.11.2016.
Yleiskaavaehdotus
laaditaan
ottaen
huomioon
valmisteluaineiston
kuulemisvaiheessa saatu palaute ja vaikutusten arviointia täydennetään saatujen
kannanottojen perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavaehdotuksesta.
(täydentyy työn edetessä)
Kaavaehdotukseen liittyvä työneuvottelu Rovaniemen kaupungin ja ELY:n välillä
pidettiin 11.10.2016.
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 9.12.2016. - 13.1.2017 väliseksi ajaksi ja
ehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 15.12.2016 Alakorkalon koululla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 20.3.2017 § 27.
Mahdolliset valitukset yleiskaavan hyväksymispäätöksestä ratkaistaan hallintooikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Yleiskaava tulee voimaan, kun se on lainvoimainen ja siitä on kuulutettu.
2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osaalueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Niskanperän
alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen
harjoittamismahdollisuuksia. Alueen asutus on tärkeä palvelukylän palvelujen
säilymiselle. Alueelle tulisi laatia osayleiskaava.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on päätetty laatia
osayleiskaavat palvelukylille sekä määritelty asuntotuotannon tavoitteet
seuraavasti:
”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi
tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto vuosittain.
Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää, että maanhaltija
pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin välinen maaseudun alueidenkäytön
suunnitteluun. Osayleiskaava laaditaan yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena
aluevarauskaavana, joka ohjaa rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä.
Osayleiskaava ohjaa suoraan rakentamista kaavassa erikseen määritetyillä MRL
44 §:n ja MRL 72 §:n mukaisilla alueilla. Suoraan rakentamista ohjaavien
alueiden (MRL 44 § ja MRL 72 §) osalta yleiskaavassa määritellään
pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei
asemakaavanlaatiminen ole tarpeen. Lisäksi kaavassa on osoitettu myöhemmin
asemakaavoituksella toteuttavat alueet. Osayleiskaavassa esitetään Niskanperän
kylän kehittämisen periaatteet ja alueelliset ominaisuudet. Niskanperän
osayleiskaavassa
rakentamista
ohjataan
emätilaselvitykseen
perustuvalla
mitoitustarkastelulla.
Kaava on vireillä Rovaniemen kaupungin aloitteesta.
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2.3 Toteuttaminen
Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Rovaniemen
kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat pääosin alueen maanomistajat ja
toimijat.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on noin 6 km Rovaniemen keskustan eteläpuolelle sijoittuva
Niskanperän-Alakorkalon kyläalue. Alue sijoittuu valtatien 4 molemmin puolin ja
rajautuu idässä Kemijokeen.

Kuva 3. Niskanperän niittymaisemaa. (Minna Tuomala)

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 8 km2. Alueelle sijoittuu Niskanperän
kylätaajama
asuinalueineen
ja
toimintoineen
sekä
kulttuurivaikutteista
luonnonympäristöä, maatalousalueita ja talousmetsää. Alueelle sijoittuu myös
paljon rantaviivaa ja vesistöaluetta Kuolajoen ja Kemijoen yhtymäkohdassa.
Suunnittelualue kokonaisuudessaan on Rovaniemen kaupungin alueella rajautuen
idässä Kemijokeen, etelässä linjalle Iso Mustonlampi – Pikku Mustonlampi –
Puolentaipaleenkankaat, lännessä linjalle Vt4 – Jouttiaapa - Kuolavaara ja
pohjoisessa linjalle Vt4 – Ala-Korkalon laavu ja uimaranta.
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3.2 Luonnonympäristö
3.2.1 Luontoselvitykset ja aineistot
Suunnittelualueen luontoselvityksen on laatinut biologi Minna Tuomala FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä
inventoitiin kahden maastotyöpäivän aikana heinäkuussa 2015. Inventoinneissa
tarkasteltiin mahdollisia vesilain mukaisia vesiluontotyyppejä, metsälain
määrittelemiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä maatalousalueiden luonnon
monimuotoisuuskohteita eli perinnebiotooppeja ja muita paikallisesti arvokkaita
luonnon monimuotoisuutta lisääviä kohteita. Inventoinnissa havainnoitiin myös
uhanalaisen, silmälläpidettävän tai muun huomionarvoisen putkilokasvilajiston
esiintymistä. Asuinalueiden ja peltojen kasvillisuutta ei inventoitu tarkemmin
tämän työn yhteydessä.
Niskanperän suunnittelualueelle ei ole laadittu aiemmin kattavia luonto- tai
linnustoselvityksiä. Alueella on voimassa Niskanperän yleiskaava vuodelta 1981,
eikä sen tai maakuntakaavoituksen yhteydessä ole laadittu alueelle kohdistuvia
luontoselvityksiä. Maastoinventointien kohdentamiseksi ja taustatiedoiksi alueelta
hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoja, Uhanalaisten
lajien paikkatietoaineisto Ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteriä (Hertta Eliölajit tietokanta, Lapin ELY-keskus 2015), Metsätalouden ympäristötukikohteita (Lapin
Metsäkeskus 2015) ja Oiva-ympäristötietojärjestelmää (vesistötiedot, pohjavedet,
suojelualueet).
3.2.2 Kasvillisuuden yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Pohjoisboreaaliselle
vyöhykkeelle keskisen Peräpohjolan alueelle (4b2). Suokasvillisuusvyöhykkeiden
osalta selvitysalue sijoittuu Peräpohjanmaan aapasoiden (3d) ja Eteläisen
Peräpohjolan aapasoiden (4a) vyöhykerajalle.
Suunnittelualueen
laajimmat
kivennäismaan
metsät
ovat
Niskanperän
kylätaajaman ja Kuolavaaran sekä Mustankummun alueilla pääosin sekapuustoisia
puolukkamustikkatyypin (VMT) tuoreita kankaita. Puolentaipaleenkankailla
esiintyy enimmäkseen variksenmarja-mustikktyypin (EMT) kuivahkoja kankaita.
Kaikki selvitysalueen metsät ovat talouskäytössä.
Laajoja uusia päätehakkuualoja ei alueelle sijoitu. Tuoreimpia harvennushakkuita
on suoritettu Puolentaipaleenkankaalla ja Kuolavaaran alueella. Yleisimmin alueen
havupuuvaltaiset metsät ovat varttuneita kasvatusmetsiä. Laajimmat nuoret
taimikot sijoittuvat Mustonkummun pohjoisosiin. Kemijokivarren rantametsät ovat
lehtipuuvaltaisia kivennäismaan rantatörmiä, osin ojitettuja korpimuuttumia tai
metsitettyjä peltopohjia. Selvitysalueelle sijoittuu myös melko runsaasti
pensoittuneita joutomaita, jotka eivät ole maa- tai metsätalouskäytössä.
Mustonojan varrelle sijoittuu lehtomaisia kurjenpolvi-mustikkatyypin (GMT)
kankaita,
jotka
ovat
harvennushakattuja
koivuvaltaisia
metsiä.
Puolentaipaleenjängän alueella on runsaasti entisiä ojitettuja puustoisia soita,
jotka ovat nykyisin turvakankaita ja kasvavat kohtalaisesti mäntyä.
Kemijokivarren rantaluhtien pensaikkovyöhykkeen takana olevat osin ojitetut
korpimuuttumat ovat paikoin ruohoisia ja lehtomaisia korpia.
Metsäisiä
maankäytön
suunnittelualueelle ei sijoitu.
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Suunnittelualueen ainoat luonnontilaiset suot sijoittuvat alueen eteläosassa Pikku
Mustonlammen ympärille, missä esiintyy laajempia nevoja ja ojittamattomia
rämeitä. Selvitysalueen etelä- ja keskiosassa on runsaasti ojitettua turvemaata,
joka on nykyisin pääosin turvekangasta. Suovarpuja esiintyy paikoin myös
kuivemmilla mäntykankailla, jolloin turvekankaiden sekä kivennäismaakankaiden
raja maastossa on häilyvä.
Kuusivaltaisia korpimuuttumia sijoittuu myös Kemijokivarren alavammille
rantaosuuksille. Pajuluhdat ovat yleisiä rantavyöhykkeessä ja laajimmat luhdat
sijoittuvat lintutornin eteläpuolelle Mustanojansuulle Koivulehdon ja Vainiolan
väliselle alueelle. Pajuluhdilla suursarat, pohjanpaju ja kastikat vallitsevat. Luhtien
takana on rannan korkeusprofiilista riippuen tulvanalaisia sekapuustoisia korpia ja
korpimuuttumia. Edustavia luonnontilaisia korpia suunnittelualueelle ei sijoitu.
Kuolavaaran eteläpuolelle sijoittuu Jouttiaavan suoallas, joka on pääosin ojitettu.
Jouttiaavan
ojittamattomat
osat
ovat
nevarämettä,
joka
on
osin
muuttumaluonteista ja sijoittuu asutusalueiden väliin. Suon poikki on rakennettu
pitkospuut.

Kuva 4. Joutsiaavan lyhytkorsinevaa. (Minna Tuomala)

Kuolajoen suistossa Kuolaniemellä on kosteikkoalue, joka on Valajaskosken padon
myötä syntynyt vielä 1950-luvulla alueella olleelle suolle (peruskartta 1956). Osa
Kuolajoen suistosta on tiepenkereiden patoamaa allasta. Kuolaniemen kosteikko
on alueen pesimälinnuston kannalta merkittävä kohde.
Suunnittelualueella esiintyy erityyppisiä jokirantaosuuksia Kuolajoen ja Kemijoen
rantaosuuksilla. Pääosa rannoista on havupuuvaltaista ja rantatörmältään
jyrkähköä kivennäismaata, etenkin alueen eteläosassa. Matalia rantojen
saranevoja ja pajuluhtia esiintyy Mustonojan suulla ja sen eteläpuolella.
Umpeenkasvavien entisten rantapeltojen alueilla alavampi rantaviiva on myös
pensoittunutta ja kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden vallitsemaa.
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Edustavia rantaniittyjä tai tulvaniittyjä suunnittelualueelle ei sijoitu, vaan rannat
ovat säännöstelyn eroosiovaikutuksen alaisia ja pääosin hyvin kivisiä
kivennäismaita.
Suurin osa suunnittelualueen kulttuurivaikutteisista ympäristöistä on vahvasti
ihmisen muokkaamaa eikä niillä esiinny erityisesti huomioitavia luontoarvoja.
Viljelyksessä olevat alueet ovat pääosin nurmiviljelmiä tai kesantoja. Hakalan
rantapellot ovat vielä avoimia ja luonnonhoitopellon tyyppisiä monilajisia
kesantoja. Vainiolan rantapellot ovat pensoittumassa umpeen ja niillä on vielä
muutaman vuoden takaisia lammaslaidunaitoja. Vainiolan ja Hakalan (Ala-Niska)
rantapelloilla
on
perinnebiotooppien
piirteitä
ja
ne
soveltuisivat
luonnonhoitopelloiksi tai maisemanhoitokohteiksi. Etenkin Vainiolan alueella
koivulle metsittyneillä entisillä rantapelloilla on lehtomaista kasvillisuutta.
Suunnittelualueelle sijoittuu kolme taimistoa kasvihuoneineen, ja näistä yksi on
aktiivikäytössä edelleen. Taimistojen lähiympäristössä esiintyy tavallisen
kulttuurivaikutteisen lajiston lisäksi myös ns. puutarhakarkulaisiin luettavia
kasvilajeja.
3.2.3 Arvokkaat luontokohteet
Niskanperän suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelulain 29 §:n tai vesilain 2.
luvun 11 §:n mukaisia luontokohteita. Metsälain 10 §:n määritelmän mukaisina
kohteina alueelta voidaan tulkita vähäpuustoisia soita sekä rantaluhtia. Lisäksi
alueelle sijoittuu perinnebiotooppien piirteitä omaavia pensoittuvia rantaniittyjä ja
rantalaitumia, joita ei kuitenkaan rajattu luontokohteiksi. Perinnebiotooppien
luonnon monimuotoisuutta lisäävät arvot säilyvät, mikäli kohteita hoidetaan ja
laidunnetaan
aktiivisesti.
Suunnittelualueelta
tiedusteltiin
mahdollisia
metsätalouden ympäristötukikohteita, mutta näitä ei alueelle sijoitu (Lapin
Metsäkeskus, tiedonanto 10/2015).

Kaavaan on merkitty seuraavat arvokkaat luontokohteet:
Luontokohteet on eritetty kartoilla ja kuvailtu tarkemmin luontoselvitysraportissa
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Niskanperän luontoselvitys, 15.11.2015)

Kohde (nimi ja numero

selite / suojeluarvo

kaavamerkintä (ja
kaavassa käytetty
kohdeluettelointi)

Iso Mustonlampi – Pikku
Mustonlampi

vähäpuustoisia soita, rantaluhtaa ja pienvesien
välitöntä
lähiympäristöä.
MetsäL.
10
§
luontotyyppi

Luo (1)

Mustonojan luhta

luhdat. MetsäL. 10 § luontotyyppi.

Luo (2)

Kuolaniemen kosteikko

rantaluhdat. MetsäL. 10 § luontotyyppi.

Luo (3)

Jouttiaavan suot

vähäpuustoinen suo. MetsäL. 10 § luontotyyppi.

Luo (4)

luontoselvityksessä)
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3.2.4 Uhanalainen ja alueellisesti arvokas kasvilajisto
Suunnittelualueelta aiemmin tiedossa olevia uhanalaislajiston paikkatietoja on
tiedusteltu ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterissä (Hertta Eliölajit -tietokanta,
Lapin ELY-keskus 2015). Maastoinventoinneissa ei havaittu uhanalaisen (CR, EN,
VU)
kasvilajiston
esiintymiä.
Valtakunnallisesti
silmälläpidettävän
(NT)
ahokissankäpälän esiintymiä suunnittelualueella oli jonkin verran. Hertta –
tietokannan mukaan selvitysalueelle sijoittuu silmälläpidettävän ja EU:n
luontodirektiivin liitteen II lajeihin lukeutuvan laaksoarhon esiintymiä, mutta lajin
esiintymätiedot ovat vanhoja ja epätarkkoja. Laaksoarho on myös rauhoitettu laji.
Suunnittelualueelle sijoittuu kohtalaisesti Suomen erityisvastuulajeihin lukeutuvan
pulskaneilikan kasvupaikkoja.
3.2.5 Linnusto ja eläimistö
Luontoselvityksen linnusto ja eläimistö –osuudesta on vastannut FM biologi Ville
Suorsa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimipisteestä. Linnusto ja
eläimistö –selvitys on mukana luontoselvitysraportissa (FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy, Niskanperän luontoselvitys, 15.11.2015).

Niskanperän
osayleiskaavan
suunnittelualueella
ei
ole
tehty
erillisiä
linnustoselvityksiä kaavoituksen yhteydessä. Raportissa esitetty selvitys alueen
linnuston yleispiirteistä perustuu vain alueelta olemassa olevaan linnustotietoon
sekä alueen luonnon yleispiirteiden tulkintaan lintujen elinympäristöinä. Tässä
selvityksessä käytettiin seuraavia aineistoja ja tietolähteitä: Valtakunnallinen
lintuatlastietokanta
(pesimälajiston
yleispiirteet),
Luonnontieteellisen
keskusmuseon
Sääksirekisteri
(suunnittelualueen
sääksen
pesäpaikat,
aineistopyyntö 10/2015), Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimisto
(suunnittelualueen
suojelullisesti
arvokkaiden
lajien
pesäpaikkaja
rengastustiedot,
aineistopyyntö
10/2015),
Rovaniemen
pesimälinnusto
(tarkennettua tietoa Rovaniemen linnustosta), Lapin lintutieteellisen yhdistyksen
MAALI -alueet (maakunnallisesti tärkeät lintualueet) ja Maanmittauslaitoksen
peruskartat
ja
ilmakuvat
(luonnon
yleispiirteet
ja
tulkinta
lintujen
elinympäristöistä).
Niskanperän suunnittelualue kuuluu lintuatlaksessa Rovaniemen Niskanperän
(737:343, selvitysaste erinomainen) atlasruutuun. Valtakunnallisen lintuatlaksen
mukaan Rovaniemen alueella pesivän maalinnuston keskitiheys on luokkaa 100–
125 paria / km2 (Väisänen ym. 1998), ja Rovaniemen lintuatlaksen mukaan
luokkaa 134 paria / km2 (Jokimäki & Kaisanlahti–Jokimäki 2012).
Niskanperän atlasruudun alueella on havaittu lintuatlaksen aikana yhteensä 131
lintulajia, joista 66 lajia tulkittiin varmasti pesiväksi, 33 lajia todennäköisesti
pesiväksi ja 32 lajia mahdollisesti pesiväksi (Valkama ym. 2011). Alueen
linnustollista merkitystä ilmentää se, että Niskanperän lintuatlasruutu oli koko
Lapin alueella lajimäärältään kolmanneksi runsaslajisin atlasruutu.
Suurin osa selvitysalueesta on kuitenkin varsin tavanomaista talousmetsäaluetta
sekä taajama-aluetta, jossa pesivä lintulajisto koostunee alueellisesti yleisistä ja
runsaslukuisista pesimälajeista. Rovaniemellä kymmenen runsainta pesimälajia
ovat pajulintu, peippo, järripeippo, vihervarpunen, harmaasieppo, metsäkirvinen,
keltavästäräkki, punakylkirastas, leppälintu ja urpiainen (Jokimäki & Kaisanlahti–
Jokimäki 2012). Niskanperän suunnittelualueella esiintyy runsaasti edellä
mainituille lajeille tyypillistä elinympäristöä, joten on oletettavaa, että ko. lajit
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muodostavat
todennäköisesti
pesimälinnustosta.

valtaosan

myös

suunnittelualueen

Vesi- ja rantalinnuston kannalta alueen merkittävimmät kohteet ovat
suunnittelualueen itäosaan sijoittuvat Kemijoen lahdelmat sekä alueen
pohjoispuolelle sijoittuva Kuolajokisuun kosteikkoalue. Kyseiset kohteet on
arvotettu Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella maakunnallisesti tärkeiksi
lintualueiksi (ns. MAALI-alue): Kuolajokisuu (920386) ja Niskanperä (920310)
(kuva 13). Kuolajokisuun alueella on merkitystä keväällä mm. liron, suokukon,
mustaviklon,
tukkasotkan
ja
pikkulokin
kerääntymisalueena
(Lapin
lintutieteellinen yhdistys 2015). Niskaperän alueella on merkitystä keväällä ja
syksyllä vesilintujen ja kahlaajien kerääntymisalueena mm. laulujoutsenelle,
lirolle, suokukolle, vesipääskylle, mustaviklolle, jouhisorsalle, tukkasotkalle,
mustalinnulle ja pikkulokille (Lapin lintutieteellinen yhdistys 2015). Niskanperän
alueen pohjoisreunalle sijoittuu myös lintutorni.

Kuva 5. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli
ns. Maali-alueet suunnittelualueen ympäristössä.

Niskanperän lintuatlasruudun alueella on havaittu valtakunnallisen lintuatlaksen
aikana yhteensä 62 suojelullisesti arvokasta lintulajia, joista 45 lajia arvioitiin
alueella varmasti tai todennäköisesti pesiväksi. Lintuatlasruudussa havaituista
lintulajeista alueella mahdollisesti pesivä suokukko sekä alueella todennäköisesti
pesivä peltosirkku on luokiteltu valtakunnallisesti erittäin uhanalaisiksi (EN)
viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010).
Selvitysalueella esiintyy metsävaltaisen kylätaajaman ja talousmetsien sekä
jokivarren elinympäristöjen tyypillistä nisäkäslajistoa. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä
tavanomaisten piennisäkkäiden lisäksi ovat mm. metsäjänis, orava, hirvi ja kettu.
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EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista alueella esiintyy ainakin
pohjanlepakolle, saukolle ja viitasammakolle tyypillistä elinympäristöä, joten
lajien esiintyminen alueella on mahdollista. EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelmän lajeja, joiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Suomen luonnonsuojelulain
nojalle kiellettyä.
3.2.6 Poronhoito
Suunnittelualue sijoittuu Palojärven paliskunnan alueelle. Paliskunnan suurin
sallittu eloporomäärä on 5 000 ja poronomistajia oli 177 poronhoitovuonna 20142015.
Paliskunnan
poronhoito
tukeutuu
vahvasti
luonnonlaitumien
ympärivuotiseen käyttöön. Kaava-alueelle ei sijoitu laidunalueita tai poronhoidon
toiminta-alueita. Alueesta etelään sijoittuu tärkeä jäkälälaidunalue. Alueelle
saattaa tulla joitakin poroja myös joen yli Narkauksen paliskunnan puolelta.
Poronhoitolaki (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja
muussa poronhoito-alueella tapahtuvassa toiminnassa. Poroilla on alueella vapaa
laidunnusoikeus, joten on mahdollista, että poroja on kaava-alueella tai sen
lähistöllä.
Vapaa laidunnusoikeus on tarkoitettu ja tunnustettu pysyväksi
oikeudeksi ja turvattu erityislailla (PHL 3 §). Se tarkoittaa porolle oikeutta ottaa
ravintonsa vapaasti luonnosta muutamin poikkeuksin. Ne eivät saa aiheuttaa
vahinkoa saamelaisalueen eteläpuolella muun muassa vakinaisesti asuttujen
talojen pihapiireissä (PHL 31 §). Tämä tarkoittaa paliskunnalle vahinkojen
estämis- tai aitaamisvelvollisuutta eli poroja on hoidettava siten, etteivät ne
pääse puutarhoihin tai vakituisen asutuksen pihoille (PHL 31 §). Mikäli vahinkoja
aiheutuu, on paliskunnalla korvausvelvollisuus (PHL 34 §). Mikäli porot ovat
alueella, missä ne eivät saa olla, tai mikäli ne aiheuttavat vahinkoja, tulee olla
viipymättä yhteydessä paliskuntaan. Loma-asuntojen pihapiirejä, PHL 31 § ei
koske.
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3.3 Vesistöt
Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskevan selvityksen on laatinut
maisemainsinööri Jan Tvrdý (M.Sc.) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Helsingin
toimipisteestä. Selvityksen tavoitteena on selvittää sekä tarkastelualueen että
OYK-alueen hydrologiset ominaisuudet sekä määritellä mahdolliset tulva- ja
hulevesien
riskit.
Analyysit
perustuvat
eri
aineistoihin,
esim.
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta saatuihin korkeussuhteisiin ja SYKE:n
tulvalaskentoihin. Työssä on myös ehdotettu erilaisia ratkaisuja tulvariskien
vähenemiseksi ja hulevesien hallintaan.
3.3.1 Hydrologia ja vesistöalueet
Niskaperän
OYK-alue
sijaitsee
Petäjäskosken
valuma-alueella
(65.13).
Petäjäskosken valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Kemijoki (65) päävesistössä. Se on jaettu Ala-Kemijoen vesistöalueesta (65.1).

Kuva 6. Osayleiskaava-alueen valuma-alueet ja pintavalunnan virtaussuunnat.
(Lähde: OIVA/SYKE 2015, MML 2015)

Hydrologisen tarkastelun (maankäyttö, topografia, sadanta ja maaperäolosuhteet)
perusteella voidaan todeta, että hydrologiset olosuhteet ovat OYK:n valumaalueilla sekä koko OYK-alueella hyviä. Lisäksi rakennetuilta alueilta valuvien
hulevesien vaikutus tulviin on olematon. Toisaalta on huomioitava, että OYKalueella ja valuma-alueilla rakennettujen alueiden osuuden kasvu voi lisätä tai
muuttaa hulevesien muodostumista alueella. Rakennetun, vettä läpäisemättömän
pinnan lisääntyessä sadeveden imeytyminen maaperään estyy, pintavalunta
lisääntyy ja virtaamat avoimissa uomissa kasvavat. Hulevesiä vastaanottavassa
purossa tai ojassa eroosio lisääntyy ja vedenlaatu huononee.
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3.3.2 Tulva
Selvitysalueen kohdalla tulvavaara aiheutuu täysin Kemijoesta. Niskaperän
osayleiskaava-alueen tulvariskikartat esitetään Hulevesien ja tulvauhka-alueiden
selvityksen liitteessä 2. Tulvariskikartoilla esitetään tulvarajat (1/20a, 1/100a ja
1/1000a). Selvityksen liitteessä 1 on 1/100a tulvan vesisyvyydet sekä mahdolliset
ongelmakohteet 1/100a tulva-alueella.
Kemijoen 1/100a tulvaan liittyvä suurin riskialue sijaitsee Mäntyniemellä ja
Kuolaniemellä. Tulvan tapahtuessa on todennäköistä, että Mäntyniemen
paikalliset tieyhteydet (Alakorkalontie, Mäntyniementie) olisivat veden alla, kuten
myös Kuolaniemen tieyhteys (Alakorkalontie) VT4:lle. Tämä voi vaikeuttaa
esimerkiksi alueen evakuointia. Tunnistettujen ongelmakohteiden määrä muilla
OYK-alueella on pieni ja ne kohdistuvat yksittäisiin rakennuksiin.
Tämän selvityksen perusteella määritellään osayleiskaavan laatimista varten
1/100a tulva-alueet (HW 1/100, kuva 11 sekä liite 1). Näille tulva-alueille ei
osayleiskaavassa tulisi määritellä uutta rakentamista. Rakentamisen alin
kosteudelle altis rakenne tulee olla +0,5 m kaavassa esitetyn 1/100a tulvarajan
yläpuolella.

Kuva 7. 1/100a tulvan vesisyvyydet sekä mahdolliset ongelmakohteet 1/100a
tulva-alueella.
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3.4 Maisema
Niskanperän Maisemaselvityksen on laatinut hortonomi Mari Lampinen FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Maisemaselvitys on laadittu Rovaniemen
kaupungin Niskanperän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tueksi. Laaditun
maisemaselvityksen tavoitteena oli tuoda esille hankealueen merkittävät ja
arvokkaat maisema-alueet sekä maisemallisesti merkittävät kohteet ja alueet,
joilla maisema tulee ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa.
Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita.
Alueelle
ei
sijoitu
valtakunnallisesti
merkittäviä
rakennettua
kulttuuriympäristöä. Niskanperän alueelta ei ole inventoitu arvokkaita
perinnemaisemakohteita.

Kuva 8. Kemijoen ranta-aluetta. (Minna Tuomala)

3.4.1 Maisemarakenne
Rovaniemi kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakunnan Peräpohjolan vaara- ja
jokiseudulle. Niskanperän alue sijoittuu Alakemijoen jokialueelle.
Suunnittelualueen topografia laskee luoteesta Kemijoen ranta-alueelle, kaakkoon.
Suunnittelualueen matalimmat alueet sijoittuvat Kemijoen ranta-alueelle
(75mmpy). Korkeimpia, yksittäisiä kohtia löytyy tarkastelualueen luoteisosasta,
Kuolavaarasta, jossa maasto kohoaa noin 120 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Maasto kohoaa alueella noin 45 metriä. Kaava-alueen länsipuolelle sijoittuu
korkeammat Tuomivaara (150mmpy) ja Kalliovaara (175mmpy).
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Tarkasteltavana alueena on Rovaniemelle sijoittuva Niskanperän - Alakorkalon
kyläalue. Selvitysalue sijaitsee kaupungin eteläpuolella Vt4 molemmin puolin noin
kuusi kilometriä kaupungista. Selvitysalueen vieressä virtaa Kemijoki ja Kuolajoki.
Alueella sijaitsee Iso Mustonlampi ja alue rajautuu Pikku Mustonlampeen.
Selvitysalue rajautuu idässä Kemijokeen, etelässä linjalle Iso Mustonlampi – Pikku
Mustonlampi – Puolentaipaleenkankaat, lännessä linjalle Vt4 – Jouttiaapa Kuolavaara ja pohjoisessa linjalle Vt4 – Ala-Korkalon laavu ja uimaranta.

Kuva 9. Näkymä Kuolajoen yli Niskanperälle. (Mari Lampinen)

3.4.2 Maisemakuva
Kaava-alue on jakautunut kolmeen osaan. Valtatie 4 jakaa Niskanperän
kyläalueen kahtia, vanhaan Niskanperän kyläalueeseen ja Imarintien alueeseen,
johon on keskittynyt enemmän uudempaa sekä tiheämmin rakennettua
rakennuskantaa. Vesistö jakaa kaava-alueen vielä kolmanteen osaan,
Alakorkalontien varteen.
Niskanperän vanhalta kyläalueelta, avoimilta peltoaukeilta avautuu hienoja
näkymiä kohti jokimaisemaa. Niistä muodostuu kaava-alueen maisemallisia
kohokohtia. Kyläalueella kohtaavat neljä maisematyyppiä: rakennettu kylä, avoin
peltomaa, jokimaisema sekä suljettu metsä. Muita maisemallisesti tärkeitä
kohteita ovat valtatien 4 varrella, Kuolajoen yhdistyessä Kemijokeen sekä alueen
pohjoisosassa sijaitseva Alakorkalon virkistysalue.
Kemijoen ja Kuolajoen vesistöjen väliin jää Mäntyniemi ja Kuolakangas. Kemijoen
ranta-alue on melkein täyteen rakennettu varsinkin alueen pohjoisosassa, mutta
rantapuustoa on säilytetty silti melko hyvin. Alue on yhtenäisen näköinen, koska
rakennuskanta on suunnilleen samalta ajalta ja rakentamista on sijoittunut vain
Alakorkalontien Kemijoen puoleiselle alueelle. Mäntyniementien varsi on säilynyt
hyvin maaseutumaisena ympäröivine peltoineen ja alue on erittäin harvaan
rakennettu. Alueelle sijoittuu sekä loma- että asuinrakennuksia. Vaikka pellot
eivät olekaan enää kaikki aktiivikäytössä, alue on silti pidetty hoidetun näköisenä.
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Kemijoen ranta-alueella kasvaa muutama vanha aihkipuu. Alueelta avautuu
kauniita näkymiä vastapäiselle Niskanperän ranta-alueelle.
Niskanperän ns. vanhan kyläalueen maisemakuva on valtatieltä 4 pääosin
metsäinen. Kuolajoen sillalta näkyy muutamia ranta-alueelle rakennettuja
rakennuksia. Hieman kauempana näkyy avointa peltoaluetta. Ranta-alueet ovat
silti laajoilla alueilla rantapuuston peittämää aluetta. Vanhalta Niskanperän
kylätieltä avautuu kauniita näkymiä Kemijoen vastarannalle. Erityisen kaunis
tiejakso sijaitsee Niskanperäntiellä Rinkitien risteyksestä aina Lamperontielle asti.
Maisemakuvallisesti tärkeitä elementtejä ovat avoimet maisematilat. Rantaalueiden, etenkin avoimien kauas näkyvien rantojen, rakentaminen vaatii
huolellista suunnittelua, jotta rantaviiva säilyisi harmonisena kokonaisuutena. Osa
peltoalueista on poistunut viljelykäytöstä. Vielä viljelykäytössä olevat pellot, niityt
ja vanhojen talojen pihapiirit muodostavat avoimia ja erityisen kauniita tiloja
maisemakuvassa.

Kuva 10. Peltoaukea. (Minna Tuomala)

Kaavaan on merkitty seuraavat maisemakuvaan perustuvat kohteet ja
alueet:
Merkintä

merkinnän peruste

MA-aluevaraus

Maisemallisesti arvokas peltoalue. Merkinnän tavoitteena
on säilyttää maisemallisesti arvokkaat peltoalueet avoimina

Kaava
määräykset

Eri alueidenkäyttötarkoituksiin varatut alueet ja toiminnot
on pyritty sijoittelemaan siten, että maisemakuva säilyy
mahdollisimman miellyttävänä, eivätkä kaavassa esitetyt
ratkaisut riko maisemakuvaa.
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3.4.3 Maisemahäiriöt
Suunnittelualueella on sen laajuuteen nähden melko vähän maisemavauriota tai
maisemahäiriöitä. Yhtenä maisemahäiriönä voitaneen pitää voimalinjaa
suunnittelualueen länsirajalla. Pienempi sähkölinja ylittää vesistön kaava-alueella
kahdessa paikassa. Sähkölinja ylittää Kuolajoen yhdistäessään Kuolaniemen
Niskanperään sekä Kemijoen ylitys tapahtuu kaava-alueen eteläosassa saaressa
sijaitsevan laavun vierestä, jolloin se aiheuttaa suuremman maisemallisen haitan
sijoittuessaan virkistysalueen läheisyyteen.
Paikoin umpeen kasvaneet tai pensoittuneet vanhat peltoalueet muodostavat
myös maisemanhäiriötekijän, joka rikkoo hoidettua jäsenneltyä viljelymaisemaa.
Valtatien 4 länsipuolelle Niskanperän tienristeystä vastapäätä sijoittuu taimitarhan
alue, mikä koetaan keskeneräiseksi avoimeksi tilaksi.

Kuva 11. Kaava-alue rajautuu lännessä voimalinjaan. (Minna Tuomala)
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3.5 Rakennettu ympäristö
Rovaniemen eteläpuolella, Kemijoen ja valtatie 4:n eli Kemintien varrella
sijaitsevan Niskanperän alueen rakennetun ympäristön selvityksen on tehnyt
FCG:n Jaana Tahkokorpi syksyllä 2015. Työ liittyy vuonna 2015 aloitettuun
yleiskaavan
valmistelutyöhön
ja
sen
taustaksi
tehtäviin
selvityksiin.
Maastotyöpäiviä on ollut useita, mutta selvityksen valokuvat on kuvattu
30.9.2015. Valokuvat on ottanut arkkitehti Janne Tolppanen.
3.5.1 Historia
Maanviljelys on ollut Niskanperän alueen historiallisista elinkeinoista ehdoton
ykkönen. Tosin vain noin 6 kilometrin etäisyys Rovaniemen keskustaan on
vaikuttanut elinkeinojen monipuolistumiseen ja maanviljelyn vähenemiseen
voimakkaasti jälleenrakennusajalta lähtien.
Kyläkuvan rakentumiseen vaikutti myös 1800-luvulla rakennettu maantie,
nykyinen Kemintie (valtatie 4), joka oli yksi harvoista 1800-luvulla maakuntaan
rakennetuista tielinjoista. Kemintie on merkittävä vanha tielinjaus. Vanhin
kulkureitti on tietysti ollut Kemijoki. Niskanperän tiestö on kasvanut voimakkaasti
jälleenrakennuskaudelta lähtien. Sitä ennen teitä ei ollut kovinkaan monta
nykytilanteeseen verrattuna.
Niskanperän maatalousmaiseman rakentuminen on ollut pitkä prosessi, joka alkoi
jo 1500-luvulta ja jatkui aina 1950-luvun jälleenrakennuskaudelle saakka. 1900luvun loppuvuosikymmeninä Rovaniemen keskustan läheisyys on vaikuttanut
tonttimaan kysyntään, ja Niskanperän alueelle on rakennettukin runsaasti uusia
omakotitaloja. Pelloilla on taipumus muuttua tonteiksi, kun maanviljelys loppuu.
Varsinainen kyläkeskusta on muodostunut koulun myötä entiselle viljelysmaalle.
Murros maanviljelyskylästä nykyiseksi kyläkeskukseksi voidaan ajoittaa 1960luvulle. Tällöin tapahtuu rakentamisessa ja elinkeinoissa selkeä muutos. Vanha
maatalouden ehdoilla rakentunut asutus ja maisema alkavat väistyä murroksessa.
Kylän rakentuminen keskittyy laajentuvan tiestön varrelle ja vaarojen rinteille.
Autoilun ja liikenteen kehittyessä työpaikan ja asumisen läheinen yhteys katkeaa,
jolloin Niskanperä muuttuu vähitellen luonnonläheiseksi lähiömäiseksi kyläksi.
Elinkeinojen ohella rakentamisessa siirrytään perinteisestä puusta uusiin, teollisiin
materiaaleihin.
Rakennusten
sijoittumisen
määrää
liikenteen
ohella
yhdyskuntatekniikka. Aikaisemmin maatalouden kaudella viljelykelpoisen maa,
työpaikka ja kaivonpaikka tontilla määrittivät asutuksen sijoittumisen.
Uusia rakennustyyppejä ovat erilaiset viime vuosikymmenille tyypilliset
omakotitalot. Kylän nykyinen keskus on muodostunut koulun ympäristöön, joka
on vanhaa viljelysaluetta. Entisille pelloille on rakennettu myös puutarhojen
kasvihuoneita, jotka edustavat uutta maantalouden osa-aluetta.
3.5.2 Niskanperän alueet ja kohteet
Niskanperällä kulttuuriympäristön historiallisia lähtökohtia ovat topografiaan ja
maaperään liittyvät kokonaisuudet mm. Kemijoen alavat ranta-alueet, elinkeinot,
pellot, kantatalot ja uudet tai uudehkot asuinalueet. Jälleenrakennuskausi on
merkittävä ajanjakso, jonka rakennuskannalla jo on itsessään merkitystä.
Kuitenkin jälleenrakennuskauden yksittäisen kohteen, varsinkin asuinrakennuksen
pihapiirin, tulisi olla alkuperäisessä asussaan hyvin säilynyt, jotta se
inventoitaisiin. Jälleenrakennuskauden yhtenäisiä asuinalueita ei ole. Niskanperän
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kulttuuriympäristöt ovat saarekemaisia. Niskanperän alueella ei ole aiemmin
inventoituja kohteita.
Niskanperän kulttuuriympäristökokonaisuudet, inventoidut kohteet ja
arvoluokat:
A. Mäntyniemen kantatalo ja Kuolaniemi I
1. Mäntyniemen kantatalo
2. Kuolaniemen kesämökkialue

I
II

Arvoluokka I: Vanha Niskanperän kantatila, jossa on
säilynyt
vanhaa
maatalouteen
liittyvää
rakennuskantaa. Maisemallisesti kaunis kokonaisuus,
johon liittyy nousevaa vapaa-ajan rakentamista
edustava
kesämökkialue,
jota
on
aloitettu
rakentamaan jo 1940-luvulla. Alueen vanhinta
kulttuuriympäristöä
edustavan
Mäntyniemen
kantatilan
vanhan
rakennuskannan
ja
siihen
maisemallisesti liittyvän peltoalueen säilyttäminen
avoimena
tilana
tulisi
ratkaista
kaavoituksen
yhteydessä.
Kuolaniemen kesämökkialueen pienipiirteinen rakennuskanta on arvokasta, joten
sen tulisi säilyä vapaa-ajankäytössä alkuperäisessä asussaan.

Kuva 12. Mäntyniemen aitta. (Janne Tolppanen)
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B. Alakorkalon koulu ja posti kyläkeskuksessa
3. Alakorkalon koulu
4. Entinen kauppa ja posti

I
III

Arvoluokka III. Niskanperän kyläkeskuksessa oleva jälleenrakennusajan koulu ja
1960-luvulle tyypillinen entinen postikauppa edustavat kylän osin jo loppuneita
palveluita. Kylän kehitys on hyvin tyypillinen. Koulurakentaminen sotien jälkeen
sekä syntyneet ja loppuneet posti- ja kauppapalvelut kuvaavat hyvin
yhteiskunnan kehitystä ja muutosta. Kylävaiheen keskeisten rakennuskohteiden
eli koulun ja kaupan säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.

Kuva 13. Alakorkalon koulu. (Janne Tolppanen)

C. Kuolahuhta
Arvoluokka III. Kuolahuhdan vanhan torpan ajallisesti kerroksellinen paljon
muutettu pihapiiri, jossa on kuitenkin vanha hirsirakenteinen aitta ja torppa sekä
jälleenrakennuskauden lopun navetta. Kuolahuhta edustaa maatalouden muutosta
sekä rakennuskannaltaan että omistussuhteiltaan. Yhteiskunnan ja maatalouden
muutokset ovat hyvin näkyvissä pihapiirin kehittymisessä. Kuolahuhdan pihapiirin
vanhimman rakennuskannan säilyminen ja jäljellä olevan peltoaukean säilyminen
tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä. Vanhan torpan palauttavat muutokset
turvaisivat sen säilymisen.
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D. Niskan kantatalon kulttuuriympäristö [sk-3 (3)]
5. Kallo eli Kangastalo
6. Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo
7. Haantalo
8. Keskitalo eli Alaniska
9. Hakala
10. Pyramidikattoinen kesänavetta

I
II
II
I
I
I

Arvoluokka I. Kulttuuriympäristön keskeisiä osia ovat vanhat Niskan eli Karvon
kantatilasta halotut talot, kuten Kallo eli Kangastalo, Yliniska eli Ylitalo eli
Rantatalo, Haantalo, Keskitalo eli Alaniska, Hakala ja pyramidikattoinen
kesänavetta yksittäisenä kohteena (rakennustyyppinä RKY-kohde). Jäljellä olevan
viljelysaukean säilyminen olisi maisemallisesti merkittävää. Niskan kantatalon
jäljellä olevien viljelymaisemien säilyminen ja erityisesti vanhojen pihapiirien
rakennuskannan suojeleminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.

Kuva 14.
kohteet.

Niskan
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E. Mustolan–Niittykummun viljelysmaisema latoineen
Arvoluokitus: II. Kemijoki Oy:n raivaama peltoaukea, jolla on säilyneitä latoja.
Lato on rakennustyyppinä harvinaistunut. Maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti
merkittävä viljelysmaisema latoineen. Maisemallisesti ja paikallishistoriallisesti
merkittävän peltoaukean säilyttäminen avoimena (mieluiten viljelyssä) tulisi
ratkaista
kaavoituksen
yhteydessä.
Peltoaukealle
ei
suositella
täydennysrakentamista, vaikka muutama uusi omakotitalo on jo rakennettu.
F. Vainiola peltoineen
Arvoluokka: II. Kemijoen valjastamisen myötä nousseen vedenpinnan aiheuttama
paikallisesti
harvinainen
talonpaikan
siirto
ja
uusien
rakennusten
rakennuttaminen, josta Kemijoki Oy vastasi. Vainiola sijaitsee vanhalla joenvarren
peltonauhalla, josta on säilynyt vain osia. Erittäin hyvin alkuperäisessä tai sitä
muistuttavassa asussaan säilynyt pitkään maataloutta harjoittanut tila on
rakennettu 1960-luvulla. Jälleenrakennuskauden piirteet ovat hyvin havaittavissa,
mutta 1960-luvun piirteitä on jo esim. navetassa. Vainiolan pihapiirin
säilyttäminen tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.
G. Niskalan kantatalo
Kulttuurihistorialliset arvot: (M, R, H) Arvoluokka: I. Niskalan kantatalon
edustavaa vanhaa rakennuskantaa on säilynyt ajallisesti kerroksellisessa
Vanhaniskalan pihapiirissä, jossa on 1800-luvun harvinainen asuinrakennus ja
puovi. Muut rakennukset ovat uudempia. Rakennuksia on muokattu vuosien
saatossa, mutta alkuperäisiä rakennushistoriallisesti erittäin merkittäviä piirteitä
on paljon. Merkittävän rakennus- ja maisemahistoriallisen kokonaisuuden
muodostavan Vanhaniskalan (Niskalan kantatalon) pihapiirin säilyminen ja asema
jokimaisemassa tulisi turvata kaavoituksen yhteydessä.

Kuva 15. Vanhaniskala eli Niskalan entinen asuinrakennus. (Janne Tolppanen)
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H. Koskelan torppa
Arvoluokka: I. Koskelan torppa pihapiireineen edustaa torpparilaitosta ja vanhaa
maatalousyhteiskuntaa. Koskela on ollut osa alueen kantatalo Niskalaa, mutta
näköyhteyttä Niskalan pihapiiriin ei enää ole peltoalan supistuttua maatalouden
muutoksen vuoksi. Asuinrakennus on melko hyvin ja aitta hyvin alkuperäisessä
asussaan muutoksista ja korjauksista huolimatta. Niskalan kantataloon liittynyt
Koskelan entisen torpan pihapiirin rakennusten säilyttäminen tulisi ratkaista
kaavoituksen yhteydessä.
I. Motelli Rovaniemen alue
Arvoluokka: III. Motellialue edustaa ns. modernia sotien jälkeistä arkkitehtuuria.
Motellialue liittyy autoistuvan ja matkailevan yhteiskunnan kehitykseen. Käyttö
suojelee rakennuksia. Vastaanotto ja entinen huoltamo ovat alueen paikallisesti
merkittävimmät rakennukset. Niiden säilyminen tulisi ratkaista kaavoituksen
yhteydessä.
J. Kuolavaaran asuinalue
Arvoluokka:
ei
luokitella
(vielä).
Kuolavaaran
autoistumiseen
ja
omakotirakentamiseen perustuva yhteiskunnan muutosta edustava alue on
nostettu esiin mahdollisia tulevia vuosikymmeniä ajatellen. Kylän keskittymistä
aikaisemmin rakentamattomina säilyneille vaarojen rinteille voidaan pitää
vanhemman kulttuurimaiseman kannalta hyvänä ratkaisuna. Asuinalueen
täydennysrakentaminen, mikäli mahdollista.
Kaavaan on merkitty seuraavat rakennettuun ympäristöön perustuvat
kohteet ja alueet:
Merkintä

merkinnän peruste

sk-3

Paikallisesti arvokas aluekokonaisuus.
Merkinnän tavoitteena on säilyttää rakennetun ympäristön
historiallisesti tai kyläkuvallisesti arvokas aluekokonaisuus
siten, että uudis- ja korjausrakentaminen tulee sopeuttaa
kyläkuvaan,
mittakaavaan,
rakennustapaan
ja
rakennusperinteeseen (MRL 41.2 §)

sr-1

Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas
kohde.
Merkinnän tavoitteena on säilyttää rakennustaiteellisesti ja
historiallisesti arvokas rakennus tai pihapiiri, jonka
ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakennuksia ei saa purkaa
(MRL 41.2 §)

sr-2

Kyläkuvallisesti arvokas kohde.
Merkinnän tavoitteena on säilyttää maisemakuvallisesti
ja/tai kyläkuvallisesti arvokas rakennus tai pihapiiri, jonka
ominaispiirteet tulee säilyttää. Kohteella on purkamiskielto
(MRL 41.2 §)
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Merkintä

Kohde

sk-3 (1)

Mäntyniemen pihapiiri

sk-3 (2)

Kuolaniemen kesämökkialue

sk-3 (3)

Niskan kantatalon kulttuuriympäristö

sr-1 (1)

Mäntyniemen kantatalo

sr-1 (3)

Alakorkalon koulu

sr-1 (5)

Kallo eli Kangastalo

sr-1 (6)

Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo

sr-1 (7)

Haantalo

sr-1 (8)

Keskitalo eli Alaniska

sr-1 (9)

Hakala

sr-1 (10)

Pyramidikattoinen kesänavetta

sr-2 (11)

Kuolahuhta

sr-1 (13)

Vainiola

sr-1 (14)

Niskalan kantatalo (Lantto), Vanhaniskala

sr-1 (15)

Koskelan torppa

sr-2 (4)

Ent. kauppa-posti

3.6 Muinaisjäännökset
Niskanperän Arkeologisen inventoinnin on laatinut FM, arkeologi Kalle Luoto
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä syksyllä 2015. Työn aikana
tarkastettiin tunnetut muinaisjäännöskohteet sekä pyrittiin paikantamaan
ennestään
tuntemattomia
muinaisjäännöskohteita.
Tunnettujen
muinaisjäännöskohteiden osalta pyrittiin arvioimaan alueita, joilla saattaa vielä
sijaita osia kiinteistä muinaisjäännöksistä. Lisäksi tarkastettiin arkeologisesti
potentiaaleja alueita kaava-alueella. Inventoinnin kenttätyöt tehtiin syyskuussa
2015 kolmen päivän aikana.
Niskanperän Niskalan ja Koskelan tilojen vaiheilla on useita kivi- ja
varhaismetallikauteen ajoittuvia asuinpaikkoja, joista useimmat sijaitsevat
nykyisin piha- tai peltoalueilla sekä metsittyneillä entisillä peltoalueilla.
Niskanperän alue muodostaa löytökokonaisuuden, jonka rajaaminen erillisiin
alueisiin muinaisjäännösrekisterissä ja entisissä inventoinneissa vaikuttaa lähinnä
tiedon ja toimenpiteiden hallinnoimiseen liittyviltä toimenpiteeltä. Inventoinnissa
kohteille on pyritty tekemään maastorajaus aikaisempien tutkimusten ja
maastokäynnin havaintojen perusteella.
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Kuva 16. Niskalan kivikautisen asuinpaikan muistokivi ja opastaulu. (Kalle Luoto)

Niskanperän toinen merkittävä löytökokonaisuus on Rantalan talon itä- ja pohjoispuolisella rantapellolla oleva noin 200m pitkä kivikautinen asuinpaikka. Tämän
kohteen luonne, laajuus ja merkitys on syytä tulevaisuudessa selvittää maastoon
kajoavin tutkimuksin. Alue on entistä peltoa, joka nykypäivän on muuttumassa tai
muuttunut piha- ja puutarha-alueeksi, jossa pintahavaintojen tekeminen on lähes
mahdotonta. Rantatalon maille sijoittuu myös alueen vanhin historiallisen ajan
asuinpaikka Rantatalo (Karvo), joka tämän inventoinnin yhteydessä tulkittiin kuuluvaksi luokkaan muu kulttuuriperintökohde, koska varsinaisia arkeologisoituneita
jäänteitä ei havaittu, mutta alueelta saattaa maanpinnan alapuolisista
kerrostumista löytyä Kemijokivarren varhaisesta maatalousasutuksesta kertovia
löytöjä tai rakenteita. Kolmas kivikautisen asutuksen keskittymä on entisen
Kuolajokisuun eteläpuolella olevalla peltoalueella sijaitseva kivikautinen
asuinpaikkaryhmä. Todennäköisesti kohteiden Kuolahuhta alueella on säilynyt
jäänteitä kivikautisesta asutuksesta. Lisäksi alueelta tunnetaan useita irtolöytöjä,
joihin ei ole voitu yhdistää asuinpaikkaan.
Niskanperän alue on kokenut voimakkaita ympäristöllisiä muutoksia reilun sadan
vuoden aikana. Tähän ajanjaksoon kuuluu aluksi peltojen raivaus ja viljelyalan
sekä asutuksen kasvu ja myöhemmin peltojen metsittyminen ja alueen
muuttuminen
Rovaniemen
lähiöksi.
Tämän
muutoksen
seurauksena
asuinpaikkojen
tunnistaminen
maastossa
on
vaikeutunut.
Niskanperän
kivikautiset asuinpaikat ovat sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittäviä
ja niiden lähiympäristössä toimittaessa olisi syytä varautua maastoon kajoaviin
tutkimuksiin kuten koekaivauksiin muuttuvan maankäytön alueilla.
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3.6.1 Arkeologisten kohteiden huomioiminen osayleiskaavassa
Arkeologisesta inventoinnista, kohteiden arvotuksesta ja huomioimisesta
osayleiskaavassa pidettiin työpalaveri 4.2.2016 yhdessä inventoijan Kalle Luoton
ja Lapin maakuntamuseon edustajan Hannu Kotivuoren kanssa.
Palaverissä käytiin kohteet
mukaiseen esitykseen.

läpi

yksitellen

ja

päädyttiin

oheisen

taulukon

Kohde

Kysymys

Kuolajoki

Kohdemerkintä (sm)

Niskanperän kansakoulu

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Kuolajoki 5 (Rantatalo)

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Kuolanhuhta

Osa-aluemerkintä (sm)

Huhtaniska

Ei havaintoja aiempien inventointien osalta löydöistä, ei
merkitä kaavaan.

Rantatalo (Karvo)

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Rantatalo

Osa-aluemerkintä (sm) tai alueena (SM). 1. luokan
muinaismuisto

Kuolajoki (Hakala)

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Niittyranta

Kohdemerkintä (sm)

Kuolajoki, Hakojänkä

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Mäntyniemi

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Niskala/ Riihikangas

Kohdemerkintä (sm)

Niskala/ Kangaspelto

Irtolöytö, ei merkitä kaavaan.

Niskala/ Niskanperä 1
Niskala/ Riihipelto
Niskala/ Tarhapelto

Niskala, Niskanperä 1+ Riihipelto + Tarhapellon
pohjoisosa: Osa-aluemerkintä (sm) tai alueena (SM). 1.
luokan muinaismuisto

Niskala/ Niskanperä 2
Niskala/ Niskanperä 5
Niskala, Niskanperä 6

Niskala, Niskanperä 2 vaurioitunut, ei merkitä kaavaan
Niskala, Niskanperä 5, osa-aluemerkintä (/s)
Niskala, Niskanperä 6, Osa-aluemerkintä (/s)

Niskala, Koskela

Osa-aluemerkintä (/s) tai päämaankäyttömerkinnän
perään tuleva /s

Koskela

Osa-aluemerkintä (/s) tai päämaankäyttömerkinnän
perään tuleva /s
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Kaavaan
on
merkitty
seuraavat
muinaisjäännöskohteet ja alueet:

arkeologiaan

perustuvat

Merkintä

merkinnän peruste

sm

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.

/s

Alue, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnällä on osoitettu
kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat
säilytettävät
aluekokonaisuudet.

Kohde (nimi ja numero arkeologisessa
inventoinnissa)

kaavamerkintä (ja kaavassa
käytetty kohdeluettelointi)

Kuolajoki (283)

sm (283), kohde

Kuolanhuhta (119)

sm (119), alue

Rantatalo (121)

sm (121), alue

Niittyranta (282)

sm (282), kohde

Niskala/Kangaspelto (207)

/s (207), alue

Niskala/Riihikangas (208)

sm (208), kohde

Niskala/Niskanperä 1 (201)
Tarhapelto pohjoisosa(203)
Riihipelto (204)

sm (201,204,203), alue

Niskala/Niskanperä 5 (205)

/s (205), alue

Niskala/Niskanperä 6 (206)

/s (206), alue

Niskala/Koskela (209)
Koskela (210)

/s (209,210), alue
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3.7 Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat, palvelut ja virkistys
Väestömäärä ja kehitys
Rovaniemellä asui vuoden 2014 lopussa 61 551 asukasta ja Alakorkalon alueella
820 asukasta. Väestökehitys on ollut Rovaniemen seudulla nousevaa, kun muualla
Lapin maakunnassa viime vuosikymmeninä väestönkehitys on ollut laskeva.
Taulukko 1. Väestömäärä ja väestökehitys 2009-2014 (Lähde: Rovaniemen
kaupunki).

Rovaniemi
Alakorkalo
Lapin maakunta

Asukasluku 31.12.
2009
2010
59 848
60 090
826
835
183 748 183 488

Muutos 2009-2014
2012
60 877
825
182 844

2014
61 551
820
181 748

1703
-6
-2000

4,4 %
-xx %
-1,3 %

Taulukko 2. Väestön ikärakenne 2014 (Lähde: Rovaniemen kaupunki ja Lapin
liitto).

Rovaniemi
Alakemijoen suuralue
Lapin maakunta

Väestön ikärakenne 2014
0-6 v
7-15 v
16-64 v
8,4 %
9,6 %
64,8 %
8,4%
12,0 %
59,8 %
5,2 %
10,2 %
64,2 %

65- v
17,2 %
19,8 %
20,3 %

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Rovaniemen väestömäärä lisääntyy
noin 6000 asukkaalla vuosina 2010–2040. Rovaniemen väestömäärä on noin
66 447 asukasta vuonna 2040. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan
jokaisen ikäluokan määrä lisääntyy. Suurimmat muutokset ovat kuitenkin
ikäryhmissä yli 75-vuotiaat, joiden määrä reippaasti lisääntyy siten että yli 85vuotiaiden osuus on selvästi kolminkertaistunut Rovaniemellä nykytilanteesta.
Yhdyskuntarakenne
Rovaniemen yli 60 000 asukkaasta vain reilu 10 000 asuu yli 20 km etäisyydellä
kuntakeskuksesta.
Vuonna 2008 Rovaniemen kaupungin väestöstä lähes 21 000 (35 %) asui 2.5 km
etäisyydellä kaupungin keskustasta, 5 km etäisyydellä noin 43 500 (73 %) ja 10
km 50 200 (85 %). Näillä alueilla myös väestön kehitys on ollut 2000–luvulla
positiivista. Vyöhykkeellä 10–20 km väestön kasvu on ollut enää 12 asukasta ja
seuraavalla (20–30 km) jo selvästi negatiivinen (-95). (Lähde: Rovaniemen
vaihemaakuntakaava).
Ympäristökylien asutus on keskittynyt järvien ympärille sekä Ounas- ja
Kemijokien rantaan. Asukasluvultaan suurimmat kylät ovat Muurola, Sinettä,
Hirvas ja Vanttauskoski (Lähde: Rovaniemen kaupunki).
Valtaosa asuinrakennuksista on pientaloja.
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Työvoima, työpaikkaomavaraisuus ja työllisyystilanne
Työllisten määrä Rovaniemellä oli vuonna 2013 yhteensä noin 25 250 henkeä.
Valtaosa eli noin 83 % työllisistä sai toimeentulonsa palvelualoilla. Palveluiden
osuus työllisistä oli noin 10 % suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
Rovaniemen työpaikkamäärä on lisääntynyt 5 286 työpaikalla vuodelta 1995
vuoteen 2013 mennessä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten lisääntyivät työpaikat
yhteiskunnallisissa palveluissa ja kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan
palveluissa. Selkeästi ovat maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rahoitus ja
vakuutustoiminnan paikat vähentyneet.
Vuonna 2013 Rovaniemen työpaikkojen määrä oli 25 080 ja alueella asuvien
työllisten määrä 25 257. Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisistä oli 91,3
%. Vuonna 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli Rovaniemellä 16,5 %.
Elinkeinot ja yritystoiminta
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty
matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja
palvelut.
Rovaniemen tavoitteena on olla yritysystävällinen kaupunki siten, että kaikessa
elinkeinoelämään vaikuttavassa toiminnassa otetaan mahdollisimman hyvin
huomioon yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset.
Rovaniemellä oli yhteensä 3175 toimipaikkaa vuonna 2010 (Tilastokeskus).
Toimipaikkojen henkilöstömäärä oli yhteensä 12 369 ja liikevaihto 2 052 milj.
euroa. Sekä henkilöstön että liikevaihdon määrä oli nousevaa 2008 vuoteen asti,
jolloin kehitykset kääntyivät laskuun.
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty
matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja
palvelut. Tällä hetkellä vahvimmat alat ovat työpaikkojen osalta kauppa ja
palvelut, teollisuus sekä matkailu. Nousevia toimialoja ovat luovat alat sekä
kylmä- ja talviteknologia.
Taulukko 3. Rovaniemen elinkeinorakenne vuonna 2013 (Tilastokeskus)
Elinkeinorakenne 2013

Työlliset

Alkutuotanto

Jalostus

Palvelut

Tuntematon

yhteensä

Rovaniemi

2,4 %

13,5 %

82,9 %

1,2 %

25 257

Lapin maakunta

5,5 %

20,4 %

72,9 %

1,3 %

68 619

Koko maa

3,4 %

20,9 %

74,6 %

1,1 %

2 301 751
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Virkistys
Niskanperän
alueella
merkittävin
virkistyskohde
sijaitsee
kaava-alueen
pohjoisosassa. Alakorkalon laavun ympäristö on erittäin suosittu kohde. Alueella
on laavu, veneenlaskupaikka, matonpesupaikka ja uimaranta. Alakorkalon
laavusta
hieman
etelään
sijaitsee
Kuolaniemen
venevalkama
ja
veneenlaskupaikka. Valtatien 4 varressa sijaitsee pieni levähdyspaikka, jossa
sijaitsee myös laavu.

Kuva 17. Alakorkalon laavu ja Kuolaniemen venevalkama. (Minna Tuomala)

Niskanperän alueella sijaitsee asukkaiden perinteinen juhannusviettopaikka.
Alueella sijaitsee myös paikallisten käyttämä uimaranta. Uimarannan lisäksi
alueella sijaitsee useampi yksityinen laituri. Niskanperällä sijaitsee lintutorni
Niskanperäntien varrella, Kemijoen rannalla. Kemijoella liikkuu paljon veneilijöitä.
Kaava-alueen eteläosassa, Niskalan alueella sijaitsee laavu pienessä saaressa
aivan ranta-alueella.

Kuva 18. Niskanperän uimaranta ja lintutorni. (Minna Tuomala)

Niskalan alueella sijaitsee kivikautisen asuinpaikan muistomerkki. Alueelle on
hyvät
opasteet
lisäksi
alueen
merkittävistä
irtolöydöistä.
Aivan
muinaismuistoalueen vieressä sijaitsee hevostalli, Wanhan Niskalan Issikat. Yritys
tarjoaa yksityisasiakkaille ja ryhmille kokemuksia islanninhevosista.
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Kuva 19. Muinaismuisto-opaskyltti ja Wanhan Niskalan Issikat.

Valtatien 4 länsipuolella sijaitsee Kuolavaaran ulkoilureitti ja valaistu latu.
Voimalinjan lähettyvillä sijaitsee kota. Imarin kävelyreitti kulkee Jouttiaavan läpi
pitkospuureittinä Puolukkapolulta Jouttikummunlenkille ja Jouttikankaantielle.
Reitiltä on yhteys Kuolavaaran laavulle. Jouttikankaantien varressa sijaitsee pieni
leikkipuisto ja pelikenttä.

Kuva 20. Kuolavaaran latureitti. (lähde: Rovaniemen latureittipalvelu)

Moottorikelkkareitti kulkee Kemijoen jäällä.
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3.8 Kaupallinen selvitys
Kaupallinen selvitys on tehty maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitukselle
asettamien vaatimusten mukaisesti. Kaupallisessa selvityksessä on otettu
huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja
rakennuslain kauppaa koskevat säännökset ja niitä koskeva ohjeistus. Selvityksen
ovat laatineet FM Mari Pohjola ja FM Taina Ollikainen FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:stä.
Kaupallisessa selvityksessä on tarkasteltu Rovaniemen vähittäiskaupan nykytilaa
ja kehitysnäkymiä sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja
kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Kaupallinen selvitys antaa lähtötiedot ja
perusteet osayleiskaavassa tehtäville kaupan sijoitusta ja mitoitusta koskeville
kaavaratkaisuille.
Vuoden 2012 lopussa Rovaniemellä toimi 49 päivittäistavaramyymälää, joka on
96
%
Rovaniemen
seudun
päivittäistavaramyymälöistä.
Asukaslukuun
suhteutettuna Rovaniemellä oli vuonna 2012 noin 1 243 asukasta yhtä
päivittäistavaramyymälää kohti, joka on selvästi vähemmän kuin koko maassa
keskimäärin (1 692 asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti).
Niskanperän
osayleiskaava-aluetta
lähimmät
olemassa
olevat
päivittäistavaramyymälät sijaitsevat Rovaniemen eteläkeskuksen alueella noin 5
km
etäisyydellä.
Eteläkeskukseen
on
sijoittunut
päivittäistavarakaupan
suuryksiköitä, mm. Prisma Rovaniemi ja K-Supermarket Eteläkeskus.
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Rovaniemellä toimi vuoden 2012
lopussa yhteensä 218 erikoiskaupan myymälää, joka on 95 % kaikista
Rovaniemen seudun erikoiskaupan myymälöistä. Asukaslukuun suhteutettuna
Rovaniemellä oli 280 asukasta yhtä erikoiskaupan myymälää kohti, joka on
enemmän kuin koko maassa keskimäärin (245 asukasta yhtä erikoiskaupan
myymälää kohti).
Niskanperän osayleiskaava-aluetta lähimmät olemassa olevat erikoiskaupan
palvelut sijaitsevat Rovaniemen eteläkeskuksen alueella noin 5 km etäisyydellä.
Eteläkeskukseen on sijoittunut tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä mm. Motonet
ja Gigantti sekä autokauppaa. Niskanperän kaava-alueella ei tällä hetkellä sijaitse
erikoiskaupan
myymälöitä.
Sesonkiaikaan
toimii
yksi
puutarha-alan
vähittäismyymälä.
Rovaniemen laskennallinen vähittäiskaupan (pl. autokauppa ja huoltamot)
liiketilan lisätarve vuosina 2012–2025 on noin 48 400 k-m2, josta kohdistuu
päivittäistavarakauppaan noin 9 800 k-m2, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin
19 300 k-m2 ja muuhun erikoiskauppaan noin 19 300 k-m2. Vuosina 2012–2040
vähittäiskaupan liiketilan lisätarve on noin 88 000 k-m2. Käytännössä esimerkiksi
Rovaniemelle tulee tulevaisuudessakin kohdistumaan osa seudun muiden kuntien
ja koko maakunnan ostovoimasta, joten Rovaniemen liiketilatarve on
laskennallista liiketilatarvetta suurempi.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadinnan (luonnosvaihe) yhteydessä
ei Niskanperään ole osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden alueita / kohteita.
Niskanperän alue on osoitettu maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueena.
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä
pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.
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Niskanperä sijaitsee Rovaniemelle etelän suunnasta kulkevan valtatien ja
liikennevirtojen varrella sekä kohtuullisen lähellä keskustaa, mikä mahdollistaa
vähittäiskaupan kehittämisen alueella. Vähittäiskaupan palvelut Niskanperässä
tulee
olla
alueen
luonteeseen
soveltuvia,
esimerkiksi
liikennetai
matkailupalveluita, tilaa vaativaa kauppaa tai muuta keskustaan soveltumatonta
kauppaa. Niskanperään soveltuva tilaa vaativan kaupan toimiala on esimerkiksi
puutarha-alan
vähittäiskauppa,
alueella
sijaitsee
nykyisellään
toimiva
kauppapuutarha. Kaupan sijoittumisen näkökulmasta potentiaalisimmat alueet
ovat hyvin saavutettavia; Niskanperässä tämä tarkoittaa valtatie 4 läheisyydessä.
3.9 Yhdyskuntatekniikka
Vesihuolto
Rovaniemen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna
2007 Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisen
jälkeen. Suunnitelman tavoitteena on selvittää kaupunkikeskuksen ja hajaasutusalueen kylien vesihuollon mahdollisuudet pohjaksi toteutussuunnitelmille.
Kaupungin liikelaitoksena toimii Napapiirin Vesi, joka vastaa toiminta-alueellaan
vedenhankinnasta
ja
-jakelusta,
jätevesien
keräilystä,
käsittelystä
ja
poisjohtamisesta sekä hulevesien keräilystä ja poisjohtamisesta.
Vesilaitoksen toiminta-alue ulottuu haja-asutus- ja osayleiskaava-alueilla
sivusuunnassa
100
m:n
etäisyydelle
rakennetuista
runkoja
jakeluvesijohtolinjoista. Viemärilaitoksen toiminta-alue ulottuu sivusuunnassa 100
m:n etäisyydelle rakennetuista runkolinjoista, jos liittymä voidaan rakentaa
viettoviemärinä.
Haja-asutusalueiden
asukkaista
99
%
on
liittynyt
vesijohtoverkkoon. Viemäriverkostoon on liittynyt noin 10 % haja-asutusalueen
asukkaista. Vesijohtoverkoston toiminta-alue kattaa melko hyvin Niskanperän
nykyiset rakennetut alueet. Oheisen vesijohtoverkoston kartan mukaan uutta
verkostoa joutuu rakentamaan kokonaan uudelle rakennusalueelle sijoittuvien
rakennuksien lisäksi osittain Niskanperäntien sekä Imarintien varrelle jos uutta
rakentamista osoitetaan nykyisille rakentamattomille osille.
Viemärilaitoksen toiminta-alue ulottuu sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle
rakennetuista runkolinjoista, jos liittymä voidaan rakentaa viettoviemärinä. Jos
rakennettu viemärilinja kulkee rauta-, valta-, seutu- tai yhdystien varressa, eikä
vastakkaisella puolella ko. tietä ole viemäriä, rajoittuu toiminta-alue kyseisen
rauta- tai maantien viemärijohdon puoleiseen tiealueen rajaan. Kuitenkin, jos
rakennetusta viemärijohdosta on matkaa vesistöön alle 100 m, rajoittuu toimintaalue kyseiseen vesistöön. Toiminta-aluetta laajennetaan tarpeen mukaan
tapauskohtaisesti edellyttäen, että laajennuksesta ei aiheudu vesihuoltolaitokselle
kohtuuttomia kustannuksia. Rakennettu jätevesiverkosto kattaa Imarin puoleisen
alueen ja Alakorkalon alueen. Niskanperän alueesta ilman jätevesiverkostoa ovat
Niskanperäntien loppuosa sekä Koskenniskantien varren asukkaat.
Viemärin toiminta-alueella on liityttävä viemäriverkostoon. Viemäriverkostoon
liittymättömillä kiinteistöillä jätevesihuolto tulee hoitaa ympäristösuojelulain
säädösten mukaisesti.
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Kuva 21. Rakennettu vesijohtoverkosto.
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Jätevesi

Kuva 22. Rakennettu jätevesiverkosto.

Jätehuolto
Rovaniemen
kaupungin
alue
kuuluu
kokonaisuudessaan
järjestetyn
jätteenkeräyksen
alueeseen.
Tämä
tarkoittaa
sitä,
että
kaikkien
yhdyskuntajätettä tuottavien kiinteistöjen on liityttävä jätteenkeräykseen.
Rovaniemen kaupunki on tehnyt palvelusopimuksen kuntaomisteisen jäteyhtiön
Napapiirin Residuum Oy:n kanssa, joka hoitaa omistajakuntiensa jätelain
mukaiset jätehuollon tehtävät.
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3.10

Liikenne

3.10.1 Liikenneselvitys
Liikenneselvityksen on laatinut DI Saara Aavajoki FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:stä. Selvityksessä on käsitelty liikenteen nykytilanne, ongelmat, toimivuus ja
liikenneturvallisuus, liikennettä koskevat ajankohtaiset suunnitelmat ja liikenneennuste.
Niskanperän osayleiskaava-alue sijaitsee valtatien 4 (Kemintie) varrella noin 6
kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta lounaaseen. Muita maanteitä
suunnittelualueella on yhdystie 19663 (Imarintie), joka lähtee valtatieltä 4
Niskanperän kohdalla ja päättyy Imariin. Muut kaava-alueen tiet ovat
yksityisteitä. Valtatien 4 itäpuolella olevat pääyksityistiet ovat Alakorkalontie,
Mäntyniementie, Mäntykankaantie, Niskanperäntie, Niskanperänkuja, Maitolantie,
Koskenniskantie, Savolaisentie, Vainiolanmutka ja Hietakosteentie. Valtatien 4
länsipuolella ovat Jouttikankaantie, Jouttikummunlenkki ja Tuomijärventie.

Kuva 23. Suunnittelualueen päätieverkko. (Pohjakartta Paikkatietoikkuna/MML)
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Ajoneuvoliikenne, liikennemäärät ja liikenne-ennuste
Valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne kaava-alueella on yhdystien 19663
liittymästä etelän suuntaan noin 6 100 ajoneuvoa, ja raskaan liikenteen osuus on
noin 10 %. Pohjoiseen Rovaniemen keskustan suuntaan valtatien 4
keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 7 600 ajoneuvoa, ja raskaan
liikenteen
osuus
on
noin
9
%.
Yhdystien
19663
keskimääräinen
vuorokausiliikenne on asutuksen kohdalla noin 650 ajoneuvoa, ja raskaan
liikenteen osuus on noin 9 %.

Kuva 24. Yleisten teiden
Paikkatietoikkuna/MML)

liikennemäärät

suunnittelualueella.

(Pohjakartta

Vuodesta 2012 vuoteen 2030 valtatien 4 liikenteen yhteysvälillä Oulu-Rovaniemi
ennustetaan kasvavan noin 1,375-kertaiseksi kevyiden ajoneuvojen osalta ja noin
1,151-kertaiseksi raskaiden ajoneuvojen osalta Liikenneviraston Valtakunnallinen
tieliikenne-ennuste 2030 -raportin mukaan. Lapin yhdysteiden liikenteen
ennustetaan kasvavan vuodesta 2012 vuoteen 2030 kevyiden ajoneuvojen osalta
noin 1,087-kertaiseksi ja raskaiden ajoneuvojen osalta noin 1,029-kertaiseksi.
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Kevyt liikenne
Valtatien 4 varrella, tien eteläpuolella kulkee yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.
Valtatien 4 ja yhdystien 19663 liittymässä on valtatien alittava kävelyn ja
pyöräilyn alikulku ja yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä jatkuu yhdystien 19663
rinnalla tien alkuosassa. Kaava-alueella on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä
myös Jouttikankaantien varrella.
Joukkoliikenne
Valtatiellä 4 on linja-autopysäkit Tuomijärventien liittymässä, yhdystien 19663
liittymässä, Niskaperäntien liittymässä sekä Alakorkalontien ja Mäntyniementien
välisellä osuudella.
Ajankohtaiset liikennesuunnitelmat
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa 6.6.2016 valtatie 4 on
esitetty merkittävästi parannettavana tienä Niskanperän kaava-alueella.
Valtatien 4 parantamiseksi välillä Alakorkalo-Rovaniemi on laadittu suunnitelma,
jonka mukaisesti valtatien 4 Alakorkalontien ja Teollisuustien nelihaaraliittymä
porrastettaisiin
kahdeksi
kolmihaaraliittymäksi.
Suunnitelman
mukaan
Teollisuustien liittymähaara säilyisi nykyisellä paikallaan ja Alakorkalontien
liittymähaara
suljettaisiin.
Uusi
Alakorkalontien
liittymä
tulisi
hieman
pohjoisemmaksi.
Osayleiskaavatyön
yhteydessä
on
tarkasteltu
Niskanperän
alueen
liittymäjärjestelyjä. Tavoitetilanteessa Niskanperän alueen liikennejärjestelyt
hoidetaan
eritasoliittymällä.
Työssä
tarkasteltiin
eritasoliittymän
sijaintivaihtoehtoja sekä suunniteltiin tarvittavat liittymäjärjestelyt ennen
eritasoliittymän toteuttamista.
Kaavaratkaisun synnyttämä liikenne
Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Niskanperän osayleiskaavan synnyttämää
liikennetuotosta. Uuden asutuksen tuottamaksi liikenteeksi on saatu noin 700
henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Kun Niskanperän uuden asutuksen tuottama
liikennemääräarvio yhdistetään valtatien 4 liikenne-ennusteen 2030 kanssa,
saadaan vuoden 2030 valtatien 4 ennusteliikennemääräksi yhdystien 19663
liittymästä etelän suuntaan noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan
liikenteen osuudeksi noin 9 %. Pohjoisen eli Rovaniemen keskustan suuntaan
ennusteliikennemääräksi saadaan vastaavasti noin 10 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuudeksi noin 8 %.
Tulevaisuuden ennustettu liikenteen lisääntyminen edellyttää toimenpiteitä
liikenteen toimivuuden, sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Niskanperän
alueen lisääntyvä liikenne puoltaa myös osaltaan valtatien 4 liittymien
kehittämistä kaava-alueella.
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3.10.2 Liittymäselvitys
Niskanperän
alueen
liittymäselvitys
on
laadittu
Lapin
ELY-keskuksen
toimeksiannosta.
Selvitystyön
tavoitteena
on
tarkastella
mahdollisia
liittymävaihtoehtoja valtatielle 4 sekä aluerakentamisen vaikutuksia liikenteeseen.
Selvitys on laadittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työn projektipäällikkönä
toimi DI Tuomas Miettinen ja suunnittelijoina ins. AMK Timo Alatalo sekä DI Saara
Aavajoki.
Valtatien 4 ja yhdystien 19663 liittymä, valtatien 4 ja Niskanperäntien liittymä
sekä valtatien 4 ja Alakorkalontien liittymä koetaan vaarallisiksi. Liittymät ovat
nelihaaraliittymiä. Liikennejärjestelmässä ei ole nykytilanteessa verkollisia
puutteita. Liittymäjärjestelyt ovat kuitenkin osin puutteelliset ja esimerkiksi
tonttiliittymiä ei ole järjestelty yhteen, vaan valtatielle 4 on edelleen suoria,
yksittäisiä tonttiliittymiä.
Suunnitelmavaihtoehdot
Tavoitetilanteessa
Niskanperän
alueen
liikennejärjestelyt
hoidetaan
eritasoliittymällä. Työssä on tarkasteltu eritasoliittymän sijaintivaihtoehtoja sekä
suunniteltu tarvittavat liittymäjärjestelyt ennen eritasoliittymän toteuttamista.
Niskanperän liittymätarkastelun tarkastellut vaihtoehdot on esitelty tarkemmin
erillisliitteessä. Seuraavia vaihtoehtoja on tarkasteltu:
-

VE1a ja VE1b Valtatien 4 Niskanperäntien ja yhdystien 19663
nelihaaraisten liittymien muuttaminen kolmihaaraisiksi, kaksi vaihtoehtoa

-

VE2 Valtatien 4 Niskanperäntien
parantaminen eritasoliittymäksi

ja

yhdystien

19663

liittymien

Kuva 25. Vaihtoehto VE1a.
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Kuva 26. Vaihtoehto VE1b.

Kuva 27. Vaihtoehto VE2.

Ensimmäisen
vaiheen
toimenpiteillä
liittymien
turvallisuus
paranee
nelihaaraliittymien poistumisen myötä sekä valtatielle 4 suunniteltujen
kanavointien ansiosta. Liittymämäärä vähenee yhden poistuvan tonttiliittymän
myötä. Tulevaisuuden tavoitetilanteessa valtatien 4 yhdystien 19663 ja
Niskanperätien tasoliittymät on korvattu eritasoliittymällä. Eritasoliittymä
parantaa valtatien 4 liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta, kun
erkanemis- ja liittymiskaistojen ansiosta tieltä on helppo poistua ja sille liittyä.
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3.11

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Meluselvitys
Meluselvitys
on
laadittu
liittyen
Niskanperän
kylän
osayleiskaavaan.
Meluselvityksessä on huomioitu alueen pääliikenneväylä. Maastomalli laadittiin
Maanmittauslaitoksen
laseraineiston
ja
maastotietokannan
perusteella.
Ennustetilanteessa vuonna 2030 on oletettu, että vt4:n tasaus ei muutu.
Meluselvitystä laadittaessa ei eritasoliittymästä ollut laadittu tiesuunnitelmaa.
Meluselvityksen on laatinut ympäristöasiantuntija, DI Matti Manninen FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 7.4-melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää
melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia sekä pohjoismaista tieja raideliikennemelun laskentamallia. Melulaskennoissa on otettu huomioon 1
heijastus. Kasvillisuuden vaimennusta ei ole huomioitu. Melulle laskettiin
keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mallin mukaisesti
kaksi metriä maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan tulosten perusteella
päiväajan, eli klo 7-22, ja yöajan, eli klo 22 – 7, keskiäänitasovyöhykkeet 5 dB
välein välille 40 – 70 dB.
Yleiskaavakarttoihin suositellaan käytettäväksi melualueen rajana yöajan
keskiäänitason (LAeq 22-7) 45 dB:n aluetta, koska uusilla alueilla yöajan ohjearvo
on 45 dB ja tämä alue on tällä liikenteen jakaumalla suurempi kuin päiväajan 55
dB alue. Ohjearvot pätevät alueille, joille sijoitetaan melulle herkkiä kohteita,
kuten asutusta.

Kuva 28. Meluselvityksen nykytilanteen (vasen kuva) ja vuoden 2030 ennuste
(oikea kuva) keskiäänitasot päivällä dB (A).
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3.12

Maaperä
Maaperäselvitys
on
tehty
osana
Niskanperän
osayleiskaavahanketta.
Selvityksessä on tarkasteltu yleisesti alueen maaperän geologista laatua ja
rakennettavuutta karttatarkastelun ja maastokäynnin pohjalta. Lisäksi on
selvitykseen
kartoitettu
mahdollisia
maaperän
pilaantumiseen
liittyviä
riskikohteita. Selvityksen on laatinut Jukka-Pekka Ruonaniemi ins Amk FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimipisteestä.
Kaava-alueen maaperä on muodostunut moreenialueista, joiden välissä esiintyy
soistumia ja näillä saraturvetta. Moreenialueet (drumliinimuodostelmia) ovat
maaperäkartan mukaan pääosin hiekkamoreenia. Drumliinimuodostelmille on
tyypillistä kalliosydän, ja täten kallio esiintyykin alueella lähellä maanpintaa.
Avokallioalueita sijaitsee mm. Kuolavaaran alueella.
Kaava-alueen maanpinnan korkeusasema vaihtelee +120…+70 mpy. Korkein
kohta kaava-alueella on Vt 4 länsi/pohjoispuolella sijaitseva Kuolavaara +120,
josta maanpinta laskee kohti Kemijoen rantaan. Kaava-alueen maanpinnan
korkeusasema vaihtelee +120…+70 mpy. Korkein kohta kaava-alueella on Vt 4
länsi/pohjoispuolella sijaitseva Kuolavaara +120, josta maanpinta laskee kohti
Kemijoen rantaan.
Kaava-alueen rakennettavuus on moreenialueilla hyvä, koska maakerrokset ovat
kantavia ja alueet ovat paikallisesti ylempänä ja täten myös perustusten kuivatus
on helpompi toteuttaa. Moreenialueiden väleissä sijaitseville turvealueille
rakentaminen on massanvaihdon tai muiden pohjarakennustoimenpiteiden ja
kuivatusjärjestelyiden jälkeen mahdollista, mutta kalliimpaa ja täten ovat
rakentamisalueina toisarvoisia.
Pilaantuneisuuden kannalta tarkasteltiin riskikohteita maastossa 15.10.2015.
Kohteista kolme sijaitsee kaava-alueen pohjoisosassa ja 7 sijaitsee länsiosassa,
Tuomijärventien ja Kemintien varrella.
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Kuva 29. Maaperän pilaantuneisuuden riskikohteiden sijainnit.

Kohteet:
1. Kiinteistö RNo 698-401-203-11, Tuomijärventie 15
Alue on vuokrattu, mutta siitä ei paikkatietoaineiston perusteella ole muodostettu
omaa kiinteistöä. Kiinteistöllä sijaitsee vanha varasto-/huoltorakennus. Pihaalueella on vähäisiä määriä purettua muoviputkimateriaalia sekä muuta pientä
purkutavaraa.
Pääosin
piha-alue
on
siivottu.
Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmässä kiinteistöllä on ollut romuttamo. Historiatietojen perusteella
kiinteistölle esitetään tehtäväksi maaperätutkimuksia. Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmän ID numero 60144.
2. Kiinteistö RNo 698-401-203-5, Tuomijärventie 23
Kiinteistöllä toimii romuttamo-/korjaamo. Tontilla on halli sekä puurakenteinen
hallirakennus, jotka ovat pääosin kylmiä tai puolilämpimiä tiloja. Toiminta on
nykyisen omistajan mukaan alkanut 70 -luvun lopussa. Romuttamon varasto/toiminta-alueena on myös saman omistajan kiinteistö Tuomijärventien
pohjoispuolella, jonne on varastoitu osa materiaaleista sekä puretuista ja kesken
olevista purettavista autoista. Piha-alueet ovat sorapintaisia ja vedet imeytyvät
maaperään ja kulkeutuvat maastoon. Maasto viettää itään. Entisen ja nykyisen
toiminnan vuoksi kiinteistöille esitetään maaperätutkimuksia. Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmän ID numero 60148.
3. Kiinteistö 698-401-18-152, Niskanperäntie 54, Niskan Puutarha.
Toiminta aloitettu vuonna 1971 ja sukutilana oleva toiminta on nykyiselle
omistajalle siirtynyt 1990-luvulla. Kiinteistöllä on kasvihuonepinta-alaa yhteensä
1500 m2. Torjunta-aineita käytetään nykyisin vähän. Pihan ympäristö on
sorapintainen ja ympäristö on niittyä tai metsää. Toimintahistorian vuoksi tontille
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esitetään maankäytön muuttuessa maaperätutkimuksia.
tietojärjestelmän ID numero 20003310.

Ympäristöhallinnon

4. Kiinteistö 698-401-30-138, Kemintie 788, Westerlundin puutarha.
Kiinteistöllä on kasvihuoneita, siilo, varastoja sekä omakotitalo, piha-alueella on
iso parkkipaikka. Piha-alueet ovat pinnoittamattomia ja sadevedet on johdettu
ojiin/imeytetty maastoon. Toiminta on lopetettu. Toimintahistorian vuoksi tontille
esitetään maankäytön muuttuessa maaperätutkimuksia. Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmän ID numero 20004463.

Kuva 30. Toimintansa lopettanut Westerlundin puutarha.

5. Kiinteistö 698-401-30-52, Alakorkalontie 473, Lapintarhat Puutarha.
Toiminta aloitettu vuonna 1974 ja toiminta on loppunut 2015. Piha on sora- ja
nurmipintainen. Toiminnan aikana käytössä on ollut 1 kasvihuone. Torjuntaaineita on omistajan mukaan käytetty vähäisiä määriä muutamille kasveille.
Toiminnan loppumisen vuoksi piha-alueella on vielä paljon puutarhatoimintaan
liittyvää materiaalia. Toimintahistorian vuoksi tontille esitetään maankäytön
muuttuessa maaperätutkimuksia. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä; ID numero
20003326.
6. Kiinteistö 698-401-207-2, Kemintie 951, Majoitusalan yritys, motelli, entinen
huoltoasema.
Paikka on toiminut syyskuusta 2015 alkaen vuokralaisena olevan SPR:n toimesta
vastaanottokeskuksena. Kiinteistön itäosassa aidan taakse on varastoitu käytöstä
poistettuja
kodinkoneita.
Ympäristöhallinnon
tietojärjestelmän
mukaan
huoltoaseman maaperä on kunnostettu siten, että kiinteistölle ei ole jäänyt
rasitteita pilaantuneisuudesta. Maaperätutkimuksiin liittyviä toimenpiteitä ei
esitetä. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä; ID numero 20001504.
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7. Kiinteistö 698-401-204-1, Kemintie 974
Öljysäiliötarkastusyrityksen toimipiste. Omistajahaastattelun perusteella rakennus
on rakennuttu vuonna 1966 ja kiinteistö on siirtynyt nykyiselle omistajalle vuonna
1981. Nykyinen Kiinteistön omistaja on Kiinteistöyhtiö Tarve Talo Oy ja
kiinteistöyhtiön omistaja asuu kiinteistöllä. Pihalla on toimintaan liittyviä säiliöitä.
Lisäksi pihalla on muutakin materiaalia. Piha on aidattu. Piha on sorapintainen ja
sadevedet imeytyvät ja kulkeutuvat ojiin. Toiminnan ja historian vuoksi
suositellaan
maaperätutkimusta
kiinteistön
maaperän
pilaantuneisuuden
selvittämiseksi. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmän ID numero 20006033.
8. Kiinteistö RNo 698-401-203-0, Tuomijärventie 51.
Kiinteistöllä on varastotilojen vuokraustoimintaa. Rakennus on rakennettu 70 –
luvulla ja on aiemmin toiminut kaupan varastona, varastotuotteina ovat olleet
lähes kaikki myynnissä kaupan vähittäistuotteet. Rakennus on kylmä halli, eikä
halleissa ole vesi- ja viemäripisteitä. Alue on sorapintainen ja osittain
nurmettunut/niittypintainen. Sadevedet imeytyvät maaperään. Kiinteistön itärajan
suuntaisesti on iso varastorakennus ja etelärajalla varastokatos, joissa on
kausisäilytyksessä mm. asuntovaunu ym. materiaalia. Maaperän pilaantumisen
kannalta merkittäviä riskielementtejä ei käyntihetkellä ollut näkyvissä. Tosin
tilojen vuokraustoiminnan seurauksena voi esiintyä maaperän pilaantumiseen
liittyviä riskejä. Maankäytön muuttuessa kohteessa esitetään tehtäväksi
maaperätutkimuksia.
9. Kiinteistö RNo 698-401-203-11, Tuomijärventie 46.
Rakennusliikkeen tukikohta. Alue on vuokrattu, mutta siitä ei paikkatietoaineiston
perusteella ole muodostettu omaa kiinteistöä. Kohteessa on työmaaparakkeja
rakennuksina ja pieniä määriä rakennus- /teräsmateriaaleja varastoituna. Pihaaluetta laajennetaan ja kiinteistön piha-alue näyttäisi olevan rakentumassa.
Kohteessa käynnin aikana ei ollut havaittavissa merkittäviä maaperää pilaavia
elementtejä. Ei esitetä toimenpidetarpeita.
10. Kiinteistö RNo 698-401-203-0, Tuomijärventie 50 B
Tuomijärventien pohjoispuolella, osoitteessa Tuomijärventie 50 B on 90 –luvulla
rakennettu varastohalli, joka on vuokrattavana. Halleissa on betonilattia sekä
vesi- ja viemäröinti. Piha-alueen vedet imeytyvät maastoon. Käynnin aikana pihaalue oli tyhjä. Ei arvioida tällä hetkellä olevan toimenpidetarpeita.
11. Alakorkalon
selvityksessä)

koulu

RNo

698-401-18-207

Niskanperänkuja

18

(ei

Tarkasteltujen kohteiden lisäksi on ilmoitettu touko-kesäkuussa 2016
pilaantuneiden maiden kohteeksi Alakorkalon koulu. Lapin ELY-keskus on antanut
päätöksen Rovaniemen kaupungin tekemästä pilaantuneen maan ilmoituksesta
koskien pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koulun kiinteistöllä.
Päätöksessä on annettu määräykset maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta,
puhdistustasosta ja kunnostuksen laajuudesta. Pilaantuminen on aiheutunut
vuosien kuluessa koulurakennuksen öljylämmitysjärjestelmän vuodoista. Osittain
koulurakennuksen alla sijaitsevan pilaantuneen maa-alueen pinta-alan arvioidaan
olevan noin 700 m2.
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3.13

Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Rovaniemen kaupungilla
on Niskanperän alueella omistuksessa joitakin maa-alueita.

Kuva 31. Maanomistus Niskanperän kylän alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä. Pinkillä värillä kaupungin omistuksessa olevat, turkoosilla
vuokratut alueet, yksityis-/muut omistus valkoisella.
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3.14
3.14.1

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää.
Valtioneuvosto
päätti
valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista
30.11.2000.
Vuonna
2008
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkistettiin ja tarkistetut tavoitteet
tulivat voimaan 1.3.2009.
Niskanperän osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.3 ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”,
erityistavoitteet:
 Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden
väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
 Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja
muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia
ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
 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 otettava huomioon viranomaisten selvitysten
mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa
tulvavaara-alueille.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja
kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen
puhdistustarve
on
selvitettävä
ennen
ryhtymistä
kaavan
toteuttamistoimiin.
 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen
veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
Niskanperän osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö virkistyskäyttö ja
luonnonvarat”, erityistavoitteet:
 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus

49 (115)

3.3.2017

Alueidenkäyttöä on ohjattava
tarpeettomasti pirstota.

siten,

ettei

näitä

aluekokonaisuuksia

 Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on
suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden rantaalueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve
ja käyttötarpeet.
 Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa
taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita
pirstoa muulla maankäytöllä.
 Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
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3.14.2 Maakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen kaupunki
Ranuan kunta. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001.

ja

Kuva 32. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta. (Lähde: Lapin liitto)

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset:
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen
ohjearvoista.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville,
yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä
yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet alueella on turvattava. Lisäksi on
selvitettävä, millä ehdoilla suojelualueelta tai muulta rajoituksia omaavalta
alueelta mahdollisesti löytyvän geologisen varannon hyödyntäminen on
mahdollista.
Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liittyvien toimintojen edellytykset on
turvattava.
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Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta
rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin
niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden
huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä
erityisesti asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla, vaarojen
rinteillä ja vesistöjen rannoilla.
Vesistöjen veden laatu, hydrologinen tila, eliöstö ja maisema
ominaisuudet on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina.

tai

muut

Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu
siihen kajoaminen kielletty. Lupaa haetaan ympäristökeskukselta, jonka on
kuultava asiassa Museovirastoa.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt.
Rovaniemen maakuntakaavassa esitetyt merkinnät kaava-alueella:
Merkintä: A 25
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä
pienempiä liikenneväyliä, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.
Alueen nimi: NISKANPERÄ
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista etelään
valtatien 4:n varrella.
Varausperuste: Taajama-alue
Merkintä: M 4513
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja
alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti
haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten hajaasutusluonteiseen pysyvään ja loma-asutukseen sekä jokamiehen oikeuden
rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava
Rovaniemen
vaihemaakuntakaava
on
vahvistettu
ympäristöministeriössä
26.5.2010. Kaava-alue sijoittuu Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan
alueille. Kaava on laadittu voimassa olevaa Rovaniemen maakuntakaavaa
täydentävänä vaihemaakuntakaavana, joka kumoaa voimassa olevaa kaavaa
Rovaniemen ja Ranuan alueilla vain niiltä osin, kuin muutoksia esitetään.
Niskanperän alueelle muutoksia Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa ei ole
esitetty.
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Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
Lapin liiton hallitus on 11.3.2013 kuuluttanut Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavan laatimisen vireille. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
laaditaan kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaava vahvistuessaan kumoaa
Rovaniemen
ja
Itä-Lapin
maakuntakaavat
sekä
Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan.
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
15.8. – 14.9.2016. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet,
maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan
maanantaina 28. marraskuuta 2016.
Niskanperän alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A 25) sekä maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M 4513). Lisäksi osayleiskaava-alue sisältyy
maakuntakaavassa Barentsin käytävään/Murmanskin käytävään (LK 8450),
Rovaniemen kaupunkivyöhykkeeseen (kk 8501) sekä Itä-Lappi-Ranua-Rovaniemi
matkailualueeseen (mv 8401). Alueen halki kulkee viheryhteystarve ja
merkittävästi parannettava tie. Alueen vieritse kulkee voimajohto, paliskunnan
raja/esteaita
sekä
moottorikelkkailureitti. Maakuntakaavaehdotukseen
on
osoitettu yksi muinaismuistokohde (SM 3623).

Kuva 33. Ote Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kaavaehdotuksesta.
(Lähde: Lapin liitto).
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Esitetyt kehittämisperiaatemerkinnät kaava-alueelle:

Merkintä: LK 8450
Alueen nimi: BARENTSIN KÄYTÄVÄ/MURMANSKIN KÄYTÄVÄ
Sijainti ja kuvaus: Barentsin/Murmanskin käytävällä tarkoitetaan Murmanskin alueen, Suomen Lapin ja
Skandinavian niemimaan pohjoisosien välisten liikenneyhteyksien ja niiden jatkoyhteyksien muodostamaa
kokonaisuutta. Barentsin itä-länsisuuntaiselle käytävälle sijoittuvat valtatie 4 välillä Kemi-Rovaniemi-Vikajärvi,
kantatie 82 välillä Vikajärvi-raja sekä ratayhteys Rovaniemelle ja Kemijärven kautta Sallaan. Ratayhteys välillä
Rovaniemi-Kemijärvi on sähköistetty. Rautatie on liikennöitävässä kunnossa Kelloselkään asti, säännöllistä
henkilöliikennettä on Kemijärvelle saakka. Tulevaisuudessa mahdollinen kaasu-/öljyputki voidaan sijoittaa
rautatien läheisyyteen. Kantatie 82 esitetään muutettavaksi valtatieksi. Liikenneväylä on osa laajempaa
ylimaakunnallista kehittämisvyöhykettä, Barentsin euroarktista aluetta. Alueelle sijoittuu Rovaniemen ja
Kemijärven kaupunkialueet sekä Sallan kuntakeskus. Työpaikat ovat keskittyneet Rovaniemen kaupunkialueelle,
valtatie 4:n varteen Vikajärveltä etelään sekä Sallan ja Kemijärven taajamiin. Barentsin/Murmanskin käytävän
alueelle sijoittuu 86 % koko maakuntakaava-alueen työpaikoista. Rovaniemen ja Kemijärven välillä on paljon
pendelöintiä. Lentoyhteys on Rovaniemen lentoasemalta.
Varausperuste: Ylimaakunnallinen kehittämisvyöhyke.
Kehittämisperiaate: Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen,
liikenteen ja matkailun palveluihin, liikenneympäristön laatuun sekä luonto-, maisema- ja
kulttuuriympäristöarvoihin.

Merkintä: kk 8501
Alueen nimi: ROVANIEMEN KAUPUNKIVYÖHYKE
Sijainti ja kuvaus: Kohdealueeseen kuuluu Rovaniemen kaupunkialue. Kansainväliset kehittämiskäytävät
kohtaavat toisensa Rovaniemellä. Asutus, työpaikat ja kaupalliset palvelut lisääntyvät, minkä vuoksi tarve
laadukkaaseen kaupunkisuunnitteluun korostuu. Alueelle sijoittuvat Rovaniemen keskustatoimintojen alue (c
116), Saarenkylän keskustatoimintojen kohde (ca 181) ja taajamatoimintojen alueita (A 21, A 5, A 23, A 25).
Alueelle sijoittuvat myös muun muassa Eteläkeskuksen vähittäiskaupan suuryksikkö -alue (KM 167), Isoaavantien
teollisuusalue (T 710) sekä Isoaavan ja Saarenkylän työpaikka-alueet (TP 608 ja TP 609).
Varausperuste: Maakuntakeskus.
Kehittämisperiaate: Suunnittelussa korostetaan kaupunkimaista yleisilmettä sekä täydennetään ja eheytetään
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Kehitetään asuin- ja elinympäristön laatua, varaudutaan palveluiden,
teollisuuden ja energiantuotannon kasvuun sekä logistiikan muutoksiin. Otetaan huomioon alueen luonto-,
maisema- ja kulttuuriperintöarvot.
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Merkintä: mv 8401
Alueen nimi: ITÄ-LAPPI-RANUA-ROVANIEMI MATKAILUALUE
Sijainti ja kuvaus: Itä-Lapin osalta aluekokonaisuus muodostuu pääpiirteittäin reitille Ruka, Posio, Kemijärvi,
Suomu, Pyhätunturi, Savukoski, Salla, Sallatunturi. Alueen sisältä kulkee hyvä tieyhteys sekä muutamia poikittaisia
yhteyksiä. Alue sisältää myös Itä-Lapin kuntakeskukset, matkailukeskukset, kyliä, yksittäisiä majoituspalveluita,
ohjelmapalveluita sekä kulttuuriympäristöjä. Alueeseen sisältyy mm. Ruka, Kitka, Livojärvi, Riisitunturin
kansallispuisto, Kirintövaara, Posion kuntakeskus (Pentik), Sirniö (seppä), Korouoma, Auttiköngäs, Juujärvi,
Kemijärven vesistö ja rannoilla olevat luonto- ja kulttuurikohteet, Kemijärven kaupunkikeskusta, Suomu,
Kemijokivarsi (kauniit kylät), Pelkosenniemen kuntakeskus, Pyhä-Luosto matkailukeskus, Suvanto, Kairala-Luiro,
Luiron suot, Kivitunturi, Vasatunturi, Savukosken kuntakeskus, Tenniöjoki + jokivarren kylät, Joutsenaapa, Sallan
rajanylityspaikka, Sallan kuntakeskus, Paikanselän taistelualue, Salmijoen kanjoni, Sallatunturin matkailukeskus,
Aatsinginhauta sekä Aatsingin ja Onkamon kylät, Oulangan kansallispuisto. Rovaniemellä aluekokonaisuus
muodostuu Rovaniemen päätaajaman lähialueista Ounasjoki- ja Kemijokivarressa. Ounasjokivarren kyliä alueella
ovat muun muassa Tapionkylä, Marraskoski, Patokoski, Meltaus ja Lohiniva. Kemijokivarren kyliä alueella ovat
muun muassa Oikarainen, Viirinkylä, Vanttauskoski ja Autti. Muita alueeseen kuuluvia kyliä ovat muun muassa
Sonka, Vikajärvi, Ylinampa, Alanampa ja Tiainen. Alueeseen sisältyy muun muassa Napapiirin retkeilyalue,
Joulupukin pajakylä, SantaPark, Rovaniemen kaupunkikeskusta (Arktikum, Pilke, Korundi, Marttiini), Ounasvaara,
Oikaraisen kulttuurimaisema sekä Ounasjokivarren kulttuuri- ja luonnonmaisemat. Alue sisältää lukuisia kyliä,
yksittäisiä majoituspalveluja ja ohjelmapalveluja. Keskeisiä tieväyliä alueella ovat valtatie 4 sekä kantatiet 79 ja
81. Alueelta on myös yhteydet Leville, Ylläkselle, Syötteelle, Kemi-Tornio -alueelle, Sodankylään ja Venäjälle.
Varausperuste: Maakunnallisesti merkittävä matkailualue.
Kehittämisperiaate: Kehitetään kokonaisuuden matkailullista vetovoimaisuutta. Matkailukeskusten ja reitin
varrella toimivien matkailupalveluyritysten yhteistyötä parantaa.

Esitetyt kaavamerkinnät kaava-alueelle:

Merkintä: A 25
Alueen nimi: ALAKORKALO-NISKANPERÄ
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemellä kaupungista etelään valtatien 4:n varrella. Vuonna 2013
alueella asui 885 ihmistä. Alue kuuluu Barentsin käytävään/Murmanskin käytävään (LK 8450), Rovaniemen
kaupunkivyöhykkeeseen (kk 8501) ja Itä-Lappi–Ranua–Rovaniemi matkailun vetovoima-alueeseen (mv 8401).
Varausperuste: Olemassa oleva taajama.
Kehittämisperiaate: Lisärakentaminen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan nykyiselle asemakaava-alueelle
tai sen välittömään läheisyyteen olemassa olevaa rakennetta täydentäen ja eheyttäen.
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Merkintä: M 4513
Alueen nimi: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Sijainti ja kuvaus: Rovaniemen kaupungin alueista ne, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin.
Varausperuste: Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön soveltuva alue.
Kehittämisperiaate: Käytetään pääasiassa maa- ja metsätalouteen.

Merkintä: SM 3623
Alueen nimi: NISKALA
Sijainti ja kuvaus: Rovaniemen kirkosta noin 6,5 km lounaaseen Niskanperän Niskan talon ympäristössä
Valajaiskosken yläniskalla sijaitseva Pohjois-Suomen yksi runsaslöytöisimmistä ja merkittävimmistä kivikautisista
asuinpaikoista. Kohde on laaja kokonaisuus, johon kuuluu useita muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä kohteita
molemmin puolin Kemijokea. Kohde on Kemijoen säännöstelystä huolimatta hyvin säilynyt. Niskalan
asuinpaikka on ollut aktiivisessa käytössä mesoliittiselta ajalta lähtien aina varhaismetallikaudelle saakka.
Kohteesta on löydetty muun muassa punaliuskeinen hirvenpäätikari, joka on yksi Rovaniemen tunnetuimpia
yksittäisiä muinaisesineistä. Kohde tunnetaan myös nimellä Niska tai Niskanperä.
Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös. Kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikka.
Kuntakohtainen muinaisjäännösnumero 201, 202, 205, 206, 307, 209, 207, 208, 204 ja 203.
Kehittämisperiaate: Säilytetään muinaismuistolain mukaisesti.

Osayleiskaava-aluetta koskettavat seuraavat koko maakunta-aluetta koskevat
määräykset:
Alueidenkäyttöä ja toimintoja suunniteltaessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä, elinympäristön laadun parantamista sekä joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen edellytysten kehittämistä. Suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota alueen erityisolosuhteisiin.
Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A), asuntovaltaisten alueiden (AA),
keskuskylien (at), keskustatoimintojen alueiden (C) ja keskustatoimintojen
kohteiden (c) ulkopuolella vapaan rantaviivan osuus tulee olla vähintään puolet
muunnetusta rantaviivasta. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee edistää
olemassa olevaa rakennetta täydentäen. Ranta-alueilla tulee turvata rannan
suuntainen kulkuyhteys.
Maankäytön suunnittelussa on alueen erityispiirteisiin tukeutuen otettava
huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet, rakennetut
kulttuuriympäristöt ja arkeologinen kulttuuriperintö sekä kiinnitettävä erityistä
huomiota rakennetun ympäristön laatuun. Suunnittelussa on varmistettava, että
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus

56 (115)

3.3.2017

Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten jokien ja järvien rannoilla ja arvokkaimmilla
vaara-alueilla sekä pääteiden, matkailupalvelualueiden, retkeilyreittien ja
taajamien läheisissä metsissä metsänkäsittelytoimenpiteet on suunniteltava
huolellisesti ottaen huomioon maiseman ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään
suuria muutoksia.
Rakennuksia tai muita huomattavia rakenteita ei tule suunnitella sijoitettavaksi
maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin niemen kärkiin ja kannaksille sekä
rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tule suunnitella
sijoitettavaksi muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista, ellei
niitä ole yksityiskohtaisemmassa kaavassa osoitettu rakentamiseen sopiviksi.
Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen
alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti
vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle
tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan
edustajien kanssa.
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara- alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa
joko alueina tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella
sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Tästä
voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen
mukaista. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja
tulvien hallintasuunnitelmat.
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen
ohjearvoista.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös tai muu
arkeologinen kulttuuriperintökohde, on neuvoteltava Museoviraston kanssa sekä
varauduttava tarpeellisiin selvityksiin. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua
lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen,
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Määräys
koskee myös vedenalaisia muinais-jäännöksiä.
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3.14.3 Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole maankäyttöoikeusvaikutteista yleiskaavaa.

ja

rakennuslain

(MRL)

mukaista

Niskanperän yleiskaavan (Suunnittelukeskus Oy) on kunnanvaltuusto hyväksynyt
7.12.1981 ja siihen on tehty useita muutoksia.

Kuva 34. Niskanperän yleiskaava, yhdistelmä.
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Niskanperän yleiskaavan Alakorkalon alueen (Arkkitehtitoimisto Voitto Tiensuu)
on kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.1994.

Kuva 35. Niskanperän yleiskaava Alakorkalon alue.
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Alakemijoen yleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.6.1996.

Kuva 36. Ote Alakemijoen yleiskaavasta.
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Niskanperän yleiskaavan Imarintien alueen (Seitap Oy) on kunnanvaltuusto
hyväksynyt 4.5.1998.

Kuva 37. Niskanperän yleiskaava Imarintien alue.

Suunnittelualue
rajautuu
Rovaniemen
kaupunginvaltuuston
24.1.2011
hyväksymään Rovaniemen yleiskaavan 2015 muutokseen ja laajennukseen
(Alakorkalon osayleiskaava).
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Kuva 38. Rovaniemen yleiskaavan 2015 muutos ja laajennus, Alakorkalon
osayleiskaava.

3.14.4 Asemakaavat ja rantakaavat
Suunnittelualueella ei ole voimassa tai vireillä olevia asemakaavoja.
Suunnittelualueeseen
rajautuu
Niskanperän
/
Alakorkalon
osa-alueen
asemakaava, Ankkalampi, jonka Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
16.4.2007 39§. Alue on nykyisessä Niskanperän yleiskaavassa varattu asunto- ja
liikerakentamisalueeksi (AL-1).
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Kuva 39. Niskanperän / Alakorkalon osa-alueen asemakaava, Ankkalampi.

Lisäksi suunnittelualueeseen rajautuu 9. kaupunginosan Alakorkalon asemakaava
ja asemakaavan muutos, Voimalaitos-hanke Osa-alue 1 sekä Osa-alue 2. Osaalue 1 on lainvoimainen (korkein hallinto-oikeus 9.2.2012 taltionro 218) ja Osaalueen 2 Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.3.2014 28§.
3.14.5 Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset
Alueella ei ole rakennuskieltoa poislukien
suunnittelutarvealueilla (MRL 137 §).

ranta-alueet

(MRL

72

§)

ja

3.14.6 Muut hankkeet
Kaavahankkeet
Suunnittelualueella tai sen välittömään läheisyyteen ei ole vireillä yleis-, asematai ranta-asemakaavoja.
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Kuva 40. Kaavoitustilanne lähialueella.

Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa (MAATO)
on Kuolavaaran alueelle ajateltu asemakaavan laatimista vuosina 2017-2020.

Kuva 41. Kuolavaaran alueelle suunniteltu asemakaavarajaus.

Muut hankkeet


Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
Rovaniemen liikennejärjestelmän 2030.



Rovaniemen kaupungin päivitetty Alueidenkäyttöstrategia on valmistunut
loppuvuodesta 2012.
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Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt Maankäytön ja asumisen
toteuttamisohjelman, MAATO, 25.5.2015.



Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.1.2012
Rovaniemen matkailun kehittämisohjelman 2012-2016.



Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelma on hyväksytty
valtuustossa 14.6.2010 § 79 ja sitä toteutetaan parhaillaan.



Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
Rovaniemen kaupunkistrategian 2013-2016.

19.11.2012

§

153



Rovaniemen
kaupunkilintuatlas,
valmistunut elokuussa 2012.

pesimälinnusto

on



Lapin metsäohjelma 2016-2020. Metsäkeskus Lappi. 2016.



Rovaniemen kaupunginhallitus
ohjelman 28.11.2011.



Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt 20.5.2014 Lappi-sopimuksen 201417, joka sisältää maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2014-17.



Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma (Lapin liitto) on valmistunut 2011.



Lapin liiton hallitus on hyväksynyt Lapin ilmastostrategian 19.12.2011.



Lapin
matkailustrategia
2015-2018
maankäyttöstrategia 2040. Lapin liitto.



Lapin liiton hallitus on 13.2.2012 hyväksynyt Lapin eteläisten osien
tuulivoimaselvityksen, Rovaniemi – Itä-Lappi.



Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto
on
Mustikkamaan voimalaitokselle ympäristö124/2013/1).
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4

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymässä (KV 27.1.2014 § 13)
maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016
(MAATO) on Niskanperän osayleiskaavan käynnistämisen ajankohdaksi esitetty
vuotta 2014.
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin välinen maaseudun alueidenkäytön
suunnitteluun. Rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan laatiminen on tullut
mahdolliseksi 1.1.2009 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen
myötä. Oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava voidaan laatia alueelle, jossa on
kylämäistä asutusta ja jossa ei ole merkittävää rakentamisen painetta. Tällaisella
alueella rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella samaan
tapaan
kuin
rakennuslupa
voidaan
myöntää
rantarakentamiseen
oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan perusteella.
Rovaniemen kaupungin Tekninen lautakunta on 29.1.2015 (§ 10) päättänyt
käynnistää Niskanperän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen.
4.2 Osayleiskaavan tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osaalueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Niskanperä on
osoitettu kyläalueeksi. Kyläalueilla tulee pohtia keinoja kehittää kylien
toiminnallisuutta ja yritystoiminnan mahdollisuuksia. Kehittämistä voidaan tehdä
esimerkiksi osayleiskaavojen, kyläsuunnitelmien ja toiminnallisten suunnitelmien
avulla.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä
asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:

kaavoitusohjelmassa

on

määritelty

”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi
tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto vuosittain.
Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää, että maanhaltija
pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”
Suunnittelussa huomioidaan valtatien aiheuttama liikennemelu.
4.2.1 Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet
Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Niskanperä on osoitettu
kyläalueeksi. Ympäristöministeriön 2.11.2001 vahvistamassa Rovaniemen
maakuntakaavassa Niskanperän alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A
25).
Merkinnällä
osoitetaan
rakentamisalueita
asumiseen
ja
muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle,
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä
erityisalueita.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee
ohjaustavoitteiltaan eri alueilla erityyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan
yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja
muuta maankäyttöä (Niskanperän kyläalue). Osalle aluetta kaava laaditaan
yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaava
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(Kuolavaaran alue). Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi
yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin
aluevarauksia.

Kuva 42. Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategia –suunnitelmassa alue
on merkitty kyläalueeksi.
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4.2.2 Viranomaisten huomiot
Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
Viranomaiset kiinnittivät huomiota seuraaviin asioihin.

järjestettiin

5.11.2015.

Lapin ELY-keskus
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat eri asia kuin MRL 9 § ja
kaavan sisältövaatimukset. Tämän vuoksi VATien tunnistaminen on tärkeää.
Valtakunnalliset ja maakunnalliset maiseman ja kulttuuriympäristön arvot tulee
erotella.
Luontotyypit ja kasvilajit on selvitettävä 15.6. – 30.8. välisenä aikana ja
kohdentaa erityisesti muutoksen kohteena oleville aluille. Lisäksi nostettiin esille,
tulisiko alueen olemassa olevaa virkistysreittiä pidentää, jos alueelle tulee
tulevaisuudessa lisää asukaita.
Kaavan juridinen muoto on oltava selkeä. Sen tai mikäli niitä on useita, ne tulee
ilmetä selkeästi asiakirjoissa, koska erilaisilla kaavamuodoilla on erilaiset
oikeusvaikutukset ja erilaiset selvitysvaateet sekä erilainen tavoitteenasettelu.
Kyseessä on kaava, jossa on hyvä esittää erilaisia vaihtoehtoja ja vaihtoehdot
ovat nähtävillä myös osallisille.
ELY-keskus osallistuu Valtatien 4 uuden liittymän selvityksen / suunnitelman
tekoon, koska kyseessä liikenteellisesti merkittävä hanke ja maakuntakaavassa
tie on koko osuudeltaan osoitettu merkittävästi parannettavana. Liittymäselvitys
tulee tehdä mahdollisimman pian.
Lapin liitto
Maakuntakaavan ajantasainen vaihe on hyvä huomioida selostuksessa, koska
etenemisaikataulu elää. Maakuntakaavan kehittämismerkintöinä on matkailu,
kansainvälinen käytävä ja tie.
Kemijoki Oy
Säännöstelyn kannalta kerran 100 vuodessa ylivesitiedot riittävät. Alueen
jääpadot on hyvä huomioida suunnittelussa / tulvatarkastelussa.
Rovakaira
Alueella sijaitsevat 20 kV:n 1959 ja 1972 rakennetut sähköverkot, jotka tulevat
vuoteen 2019 mennessä uudistamiseen / korjaukseen runkojohtoina maantien
varrelle. Haja-asutusalueella verkot rakennetaan ilmajohtoina ja asemakaavaalueella maakaapeleina.
Museovirasto
Museovirasto on kaavan osallinen viranomainen rakennetun kulttuuriympäristön
ja maiseman suojelun osalta ja Lapin maakuntamuseo arkeologisen
kulttuuriperinnön suojelun osalta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus

68 (115)

3.3.2017

4.2.3 Asukkaiden huomiot
Niskanperän koululla järjestettiin asukastilaisuus 5.11.2015. Tilaisuudessa
esiteltiin yleiskaavahanketta ja kerättiin asukkaiden toiveita ja mielipiteitä
vuorovaikutteisten ryhmätöiden kautta. Asukkaat muodostivat kolme ryhmää,
jotka laativat nelikenttäarvion Niskanperän vahvuuksista, heikkouksista, uhista
sekä mahdollisuuksista.
Taulukko 4. Tilaisuudessa esiin tulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat Niskanperän alueen kehittämiseen liittyen.

Vahvuudet










kaupungin läheisyys
hyvä sijainti
kylämäisyys
luonto, jokimaisema
väljä rakentaminen
hyvät liikenneyhteydet
kauniit maisemat, maalaismaisema
koulu, päiväkoti
liikunta- ja veneilymahdollisuus

Mahdollisuudet











palveluiden syntyminen
hyvä väestörakenne
hyvät virkistymismahdollisuudet
viihtyisä alue
kylämäisyys säilytettävä
liikuntamahdollisuudet
veneiden säilytys
uimaranta
matonpesupaikka
kyläkauppa

Heikkoudet











julkinen liikenne
kaupan puute, palvelujen vähyys
nuorison
vapaa-ajan
viettomahdollisuudet
valtatien ahtaat liittymät
huono kylätien kunto
epäyhtenäinen rakentaminen
viemäriverkoston puute
katuvalojen puute
ympäristön hoidon puute
vt:n ja pyörätien erotuskaiteen puute

Uhat










liikarakentaminen
riittävät koulun/päivähoidon tilat
liian tiivis rakentaminen
rauhattomuus
syrjäkyläksi jääminen
tulvavesi
lentoliikenne
valtatie ja liittymät
isot peltoalueet rakennuskäyttöön

Kuva 43. Asukastilaisuudesta 5.11.2015.
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4.2.4 Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet
Niskanperän osayleiskaavaa koskevat kohdassa 3.14.1. esitetyt ja eritellyt
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tavoitteet.
4.2.5 Maakuntakaava
Maakuntakaavan ohjausvaikutus tulee huomioida maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.
4.2.6 Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole maankäyttöoikeusvaikutteista yleiskaavaa.

ja

rakennuslain

(MRL)

mukaista

4.2.7 Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole voimassa tai vireillä olevia asemakaavoja.
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5

YLEISKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

5.1 Rakennemallit
Kaavatyö pohjautuu olemassa olevan selvitysaineiston käyttöön, tehtyihin
selvityksiin sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Rakennemalleja
työstettäessä on huomioitu Rovaniemen kaupungin asumiseen liittyvät tavoitteet,
sekä 5.11.2015 järjestetty asukasilta.
Yleiset kehittämismahdollisuudet
Rovaniemen alueidenkäytön strategian mukaisesti keskustan ulkopuolella kysyntä
on kohdistunut voimakkaimmin viime aikoina erityisesti Alakorkalon, Niskanperän
ja Imarin suuntaan. Niskanperän vahvuuksiksi luetellaan kylämäisyyttä,
ainutlaatuisuutta,
maalaismaisemaa,
kaupungin
läheisyyttä
ja
väljää
rakentamista.
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ovat olennainen osa alueen
identiteettiä. Niiden säilyminen ja hyödyntäminen on tärkeää Niskanperän alueen
imagon, perinteiden ja vetovoimaisuuden kannalta. Samoin virkistys- ja
ulkoilualueiden ja -reittien kehittäminen ja säilyttäminen on merkittävä
vetovoimatekijä niin nykyisille asukkaille, kuin tuleville. Niskaperän aluetta
pidetään yleisesti maaseutumaisena alueena, vaikka taas Kuolavaaran alueelle on
muodostunut
taajamamaisesta
omakotiasutusta.
Valtatie
4
jakaa
suunnittelualuetta rakenteellisesti tältä osin.
Uusien kaupallisten palveluiden tarpeelle tuskin syntyy laskennallisia tai
tilastollisia perusteita tämän kaavan elinkaaren aikana. Rovaniemen keskustaalueen sekä ns. eteläkeskuksen palvelut ovat helposti saavutettavissa koko
suunnittelualueelta.
Alueen rakenteen, hallinnan ja kehittämisen kannalta korostuu alueen
saavutettavuus valtatieltä 4 ja siten muualta Rovaniemeltä. Liikenneturvallisuus
korostuu etenkin alueelta valtatielle 4 liityttäessä. Alueen sisäistä liikennettä
voidaan ohjailla liittymäratkaisuilla ja kevyen liikenteen väyläverkostoa
kehittämällä ja vahvistamalla. Alueen kevyen liikenteen verkosto on kattavampi
Kuolavaaran alueella verrattuna Niskanperän alueeseen.
Taajamakuva
Valtatien sekä asuinalueiden ympäristön laatu ja viihtyisyys ovat olennainen osa
alueen houkuttelevuutta. Valtatien varren ilmettä voidaan kohentaa ympäristön
hoidon keinoin sekä ohjeistamalla tien varrelle tapahtuva uudisrakentaminen
rakennustapaohjein ja sovituin periaatteiden. Paikoitusalueiden ja keskeisten
rakennusten edustan viimeistelty ilme jäsentävää tiemaisemaa ja ovat ympäristöä
jäsentäviä tekijöitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskeisiin risteyksiin, joista
sekä kyläläisiä, että ohikulkijoita halutaan ohjata palvelujen ääreen.
Taajamakuvan parantamiskeinoja tulisi pohtia alueen imagon kohentamiseksi
varsinkin Rovaniemen suunnalta alueella saapuessa.
Asuinalueilla on niin ikään nähtävissä erilaisia rakennustyylejä. Erityisesti uusille
asuinalueille voidaan määritellä rakennustapaohjeet, jolloin aluekokonaisuuksista
muodostuu ilmeeltään yhtenäisiä ja jäsentyneitä. Ohjeistuksen lisäksi erityistä
huomiota olisi hyvä kiinnittää alueiden päämäärätietoiseen toteuttamiseen. Tällä
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tavalla saadaan vahvistettua kylämäistä rakennetta ja luotua alueelle jäsentynyt
ympäristö. Tällä tavalla voidaan tehostaa yhdyskuntatekniikan taloudellista
käyttöä ja luoda toimivia alueverkostoja, jotka tehostavat palveluiden käyttöä ja
mahdollistaa esimerkiksi kevyen liikenteen järjestelmien parantamista.
Liikenne
Alueen selkeä keskeinen liikenneväylä on valtatie 4. Valtatieltä suunnittelualueelle
johtavien liittymien toimivuus ja liikenneturvallisuus tulee turvata sekä
paikallisliikenteen että ohikulkuliikenteen kannalta. Alueelta on nykyisellään
turvalliset kevyen liikenteen yhteydet Rovaniemen keskustaa kohti, mutta alueen
sisäisiä yhteyksiä esim. koulukeskukseen voidaan edelleen parantaa.
Mitoitus ja väestö
Rovaniemen kaupungin Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa 2013 –
2016 (MAATO-ohjelma) olevien osayleiskaavojen ja yleiskaavojen myötä uusia
rakennuspaikkoja tulee arviolta 1300 lisää. Näistä vuoden 2013 arvion mukaan
noin 100 kpl sijoittuisi Niskanperän osayleiskaavan alueelle. Yleiskaavan
mukaisten
rakennuspaikkojen
jakaminen
edellyttää,
että
maanhaltija
pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta. Niskanperän osayleiskaavan
alueella olevien rakennuspaikkojen määrä lisääntyisi siten arviolta 27 %
suhteessa nykytilaan.
Niskanperän alueella on rakennettu vuosina 2000-2012 keskimäärin 5 asuntoa
vuosittain. Osayleiskaavan valmistumisen jälkeen on arvioitu, että alueella
rakennettaisiin vuosittain 6-7 asuntoa
Lisäksi
MAATO-ohjelman
mukaisesti
vuosien
2013
2020
välillä
asemakaavoituksella on tavoitteena osoittaa Rovaniemelle kokonaisuudessaan
noin 1000 uutta pientalotonttia ja 45 rivitalotonttia. Tämä vastaa noin 11 vuoden
aikana jaettavien erillispientalojen määrää (85 asuntoa/vuosi). Rivitaloasuntojen
määräksi tulee noin 270 asuntoa. Tämä vastaa noin 9 vuoden jaettavissa olevien
asuntojen määrä (30 asuntoa/vuosi).
Rakennemalleissa käytetyt mitoitusarvot on määritetty siten, osayleiskaavalla
voidaan
vastata
MAATO-ohjelman
mukaiseen
yleiskaavalle
asetettuun
rakennuspaikkatavoitteiseen sekä mahdollisesti myös osaan asemakaavoille
asetetusta tonttitavoitteesta.
Kaavan elinkaareksi on laskettu noin noin 10 -20 vuotta rakennemallista riippuen.
Rakennemalleissa väestön lisääntyminen on arvioitu siten, että uuden talouden
koko 3 henkilöä. Rovaniemellä keskiarvo talouden koosta on 1,8 hlö:ä ja
Rovaniemen keskusta-alueella 1,3 hlö:ä. Syy keskiarvoa suurempaan talouskokoon on se, että alueelle muodostuva uusi rakenne on omakotirakentamista
ja potentiaalisina muuttajina pidetään lapsiperheitä.
Tilastollisesti suurimmat rakennusmalleissa esitetyt mitoitusarvot eivät ole
perusteltavissa. Kaava on kuitenkin syytä laatia tilastollisia mitoitusarvoja
korkeammilla tavoitteilla, koska kaavan uudet rakennusoikeudet tullaan
osoittamaan
osiltaan
maanomistajakohtaisesti.
Näin
ollen
aktiivisen
tonttipolitiikan harjoittaminen ei ole koko kaavan osalta mahdollista vaan osiltaan
toteuttaminen ja myyminen tapahtuvat maanomistajan toimesta. Kaava ei tule
toteutumaan kokonaismääräisesti.
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5.1.1 Rakennemalli 1: Asemakaavoitukseen perustuva, ns. Tehomalli
Rakennemallissa 1 määritetään myöhemmin asemakaavoitettavat alueet.
Rakennemallissa Niskanperän ja Kuolavaaran alueet muodostuvat tiiviiksi
taajamamaisiksi ydinalueiksi uusien rakentamisalueiden ja nykyisten alueiden
täydennysrakentamisen myötä. Lisäksi mahdollisena asemakaavoitettavana
rakentamisen
laajentumisalueena
on
osoitettu
Mustonkummun
alue.
Asemakaavoitettavien
alueiden
ulkopuolelle
jäävät
alueet
ovat
hajaasutusluontoisia.
Rakennemallissa tonttien koko on noin 1200 – 2300 m². Rakennemallilla
muodostuu alueelle noin 300 uutta asuntoa. Alueelle tulisi noin 650 – 1000 uutta
asukasta. Jos Niskanperän osayleiskaavan alueelle toteutettaisiin noin 15-20
tonttia/vuosi, olisi kaavan elinkaari 15-20 vuotta.

Kuva 44. Havainnekuva rakennemallista.
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Kuva 45. Rakennemalli 1.
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5.1.2 Rakennemalli 2: Mitoitukseen perustuva
Osayleiskaavoituksen yhteydessä tehtävillä mitoitustarkasteluilla määritetään
ranta-alueen ja kuivan maan rakentamisoikeuksien määrä. Rakennemallissa
Niskanperän
ja
Kuolavaaran
alueita
sekä
laajennetaan
että
täydennysrakennetaan. Alueiden luonne ja rakenne säilyvät kylämäisinä.

Kuva 46. Rakennemalli 2.
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Olemassa
olevien
tieyhteyksien
varrella
olevia
haja-alueita
voidaan
mitoitustarkastelun perusteella täydennysrakentaa vähäisissä määrin huomioiden
alueiden rakentamiselle asettamat rajoitukset. Mitoitettujen alueiden ulkopuolelle
jäävät alueet ovat haja-asutusluontoisia.
Rakennemallissa tonttien koko on noin 3000 – 5000 m². Rakennemallilla
muodostuisi alueelle noin 50-60 uutta asuntoa. Alueelle tulisi noin 150-180 uutta
asukasta. Jos Niskanperän osayleiskaavan alueelle toteutettaisiin noin 6-7
tonttia/vuosi, olisi kaavan elinkaari 8-10 vuotta.
5.1.3 Rakennemalli 3: Hybridi
Kuolavaaran alue sekä Niskanperän pohjoisosa määritetään asemakaavoitettaviksi
alueiksi. Alueet muodostuvat tiiviimmäksi taajamamaiseksi alueeksi uusien
rakentamisalueiden ja nykyisten alueiden täydennysrakentamisen myötä.
Niskanperän osalta asemakaavoitettavan alueen etelä- ja länsipuolisilla alueilla
kuivan
maan
rakentamisoikeuksien
määrä
määritetään
osayleiskaavan
mitoitustarkasteluilla. Alueen luonne ja rakenne säilyy kylämäisenä.
Asemakaavoitettavien
alueiden
ratkaistaan mitoitustarkasteluilla.

ulkopuolisilla

ranta-alueilla

rakentaminen

Olemassa
olevien
tieyhteyksien
varrella
olevia
haja-alueita
voidaan
mitoitustarkastelun perusteella täydennysrakentaa vähäisissä määrin huomioiden
alueiden rakentamiselle asettamat rajoitukset. Asemakaavoitettavien ja
mitoitettavien alueiden ulkopuolelle jäävät alueet ovat haja-asutusluontoisia.
Rakennemallissa tonttien koko on noin 1 500 – 5 000 m². Rakennemallilla
muodostuisi alueelle noin 100-140 uutta asuntoa. Alueelle tulisi noin 300-430
uutta asukasta. Jos Niskanperän osayleiskaavan alueelle toteutettaisiin noin 10 15 tonttia / vuosi, olisi kaavan elinkaari 10 - 15 vuotta.
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Kuva 47. Rakennemalli 3.
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5.1.4 Rakennemallien esittely 13.4.2016
Rakennemallit esiteltiin asukastilaisuudessa 13.4.2016.
Tilaisuudessa asukkaat saivat kirjata mielipiteensä rakennemalleista.
Rakennemallista 1 kirjattiin enemmän negatiivisia kuin positiivisia puolia.
Osanottajien mielestä rakennemallia 1 toteutettaessa alueen henki menee pilalle,
koska mallissa on liian tiivistä asumista. Erityisesti Niskanperän alueelle
osoitettuja asuinalueita pidettiin liian suurina. Tonttikokoa pidettiin myös liian
pienenä, mikä tuottaa liikaa rakennuksia, jolloin nykyisenlaisen maalaisidylli
kärsii. Positiivisena puolena ns. tehomallissa nähtiin se että, se oli ranta-alueiden
omistajille suotuisa.
Rakennemallista 2 löydettiin enemmän positiivisia puolia kuin rakennemallista 1.
Mallissa maanomistajat ja kyläläiset voivat vaikuttaa rakentamisen ja alueen
kehittymiseen oikealla tavalla. Alue säilyy väljempänä ja viihtyisämpänä.
Kuolavaaran osoittamista asemakaavoitukseen pidettiin hyvänä ratkaisuna.
Toisaalta mallissa osoittautui olevan liian vähän uutta asutusta palveluiden
säilymisen kannalta. Kuolavaaraa ei ole hyödynnetty rakennemallissa riittävästi.
Rakennemallia 3 pidettiin parhaana ratkaisuna kolmesta vaihtoehdosta. Siinä
positiivisena nähtiin mm. tonttikokojen säilymisen kohtuullisen kokoisena sekä
ranta-alueiden rauhoittamisen rakentamiselta. Niskanperän alueelle osoitettua
rakennusmäärää pidettiin sopivana. Esitettiin pienempien asemakaava-alueiden
kartoittamista. Rakennemallia pidettiin liian rajoittavana ranta-alueen tontin
omistajille. Pitäisi olla mahdollisuus rakentamiseen esimerkiksi maanpintaa
korottamalla.
Epäilyä
herätti
myös
mahdollisten
palvelujen
lisääntymismahdollisuus ja teiden kunnostuspaine. Koulu haluttaisiin säilyttää.
Rakennemalleista saatiin kirjallisia palautteita kuusi kappaletta, jotka koskivat
pääasiassa yksittäisiä rakennuspaikkojen vaatimuksia. Kaikki rakennemallit saivat
yhtäläisesti kannatusta. Kaavoituksessa ja rakennuspaikkojen osoittamisessa
pyydettiin huomioimaan Niskanperän maaseutumainen miljöö ja rantamaisemat.
Toivottiin, että ranta-alueiden maisemat säilytettäisiin ja rakentamisen
mahdollisuus keskitettäisiin muille alueille.
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5.2 Osayleiskaavaluonnos
Rakennemalleista saadun palautteen perusteella
rakennemalli 3 otetaan jatkosuunnittelun pohjaksi.

päädyttiin

siihen,

että

Kuva 48. Kaavaluonnos 31.5.2016

Kaavaluonnos laadittiin siten, että kuivan maan osalta rakentamista tutkittiin
kolmella erilaisella vyöhykkeellä: asemakaavoitettavaksi tarkoitetuilla alueilla
sekä mitoitettaviksi tarkoitetuilla vyöhykkeillä: tiivistettävä ja laajennettava alue,
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haja-alue alueella. Lisäksi asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolisilla rantaalueille laadittiin mitoitustarkastelu (MRL 72 §) Näiden pohjalta luotiin
mitoitusperusteet,
jotka
on
esitelty
kaavaselostuksen
kohdassa
6.1.
Asemakaavoitettavien alueiden ja mitoitettavien alueiden ulkopuoliset alueet on
jätetty mitoituksen ulkopuolelle. Rakentaminen asemakaavoitettavien alueiden ja
vyöhykkeiden
ulkopuolisilla
alueilla
tapahtuu
Rovaniemen
kaupungin
rakennusjärjestyksen haja-asutus-alueita koskevien säännösten mukaisesti.
Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla osoitettiin vain olemassa oleva rakenne.
Kaavaluonos eli kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 6.6. – 5.7.2016
väliseksi ajaksi ja luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään 15.6.2016.
Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 8 lausuntoa ja
15 mielipidettä.
5.3 Osayleiskaavaehdotus
Palautteen käsittelyprosessin aikana järjestettiin työneuvottelu Rovaniemen
kaupungin kanssa 13.9.2016. Palautteisiin laadittiin alustavat vastineet
10.10.2016. Kaavaehdotukseen liittyvä työneuvottelu Rovaniemen kaupungin ja
ELY:n välillä pidettiin 11.10.2016.
Luonnosvaiheesta saatuihin palautteisiin jätettiin vastineet lausuntojen ja
mielipiteiden osalta 8.11.2016. Näiden palautteiden, työn aikana havaittujen
korjaus- sekä täydennystarpeiden sekä neuvottelujen pohjalta saatujen
ratkaisujen pohjalta laadittiin kaavaehdotus. Rovaniemen kaupunki päätti asettaa
kaavaehdotuksen nähtäville 9.12.2016.-13.1.2017 väliseksi ajaksi (Tekla
22.11.2016 § 55 ja Khall 28.11.2016 § 472)
Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät muutokset luonnokseen verrattuna
olivat:
-

MRL 44 § mukaisesti ratkaistavien alueiden osalta mitoitusnormeja ja
mitoitusvyöhykkeitä tarkastettiin paremmin Rovaniemen kaupungin muita
vastaavia osayleiskaavoja vastaavaksi.

-

Kaavaluonnokseen verrattuna kaavaehdotukseen osoitettiin 48 uutta APrakennuspaikkaa lisää. Lisäksi osoitettiin 1 puuttunut olemassa oleva AP rakennuspaikka.

-

Lisäksi rakennuspaikkojen osalta tehtiin siirtoja maanomistajien esitysten
mukaisesti.

-

Ranta-alueelle osoitettiin 3 uutta AO rakennuspaikkaa.

-

Uusille rakennuspaikoille osoitettiin tieyhteydet.

-

Puhdistettavan maa-alueen merkinnän määräystä tarkennettiin.

-

Lisättiin sr-1 -merkinnän kaavamääräykseen teksti: ”Ennen rakennusta tai
sen
ympäristöä
muuttaviin
toimenpiteisiin
ryhtymistä
tulee
museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”

-

Muutettiin 72 § rajauksen sisällä olevat M-alueet M-1 -alueiksi (Maa- ja
metsätalousvaltainen alue ranta-alueella).

-

Muokattiin MRL 72 ja 44 §:n kaavamääräyksien muotoa.

-

Yleisiin määräyksiin täydennettiin määräystä: ”Kaikki rakentaminen on
sijoitettava vähintään 25 metrin päähän rannasta.” muotoon: ”Kerrosalaan
laskettava rakentaminen on sijoitettava vähintään 25 metrin päähän
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rannasta. Muut rakennelmat voidaan sijoittaa Rovaniemen kaupungin
rakennusjärjestyksessä esitetyllä tavalla.”
-

Korjattiin kaavamerkintöjen väritystä vastaamaan Ympäristöministeriön
yleiskaavaoppaan ohjeistuksia.

-

Kaavakarttaan tehtiin useita pieniä teknisiä korjauksia.

Kuva 49. Kaavaehdotus 8.11.2016.
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Kaavakartan lisäksi myös kaavaselostusta on täydennetty luonnokseen verrattuna
esim. perustietojen,
mitoitusperusteiden
ja mitoitusten tulosten sekä
vaikutustenarvioinnin osalta.
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 9.12.2016. - 13.1.2017 väliseksi ajaksi ja
ehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 15.12.2016 Alakorkalon koululla.
Kaavaehdotuksesta saatiin palautetta 10 lausuntoa ja 15 muistutusta.
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6

Osayleiskaava
Ehdotusvaiheessa saadut palautteet ja niihin annetut vastineet laadittiin tammihelmikuussa 2017. Palautteesta ja sen perusteella tehtävistä muutoksista pidettiin
työkokous kaavan laatijan ja Rovaniemen kaupungin kesken 9.2.2017. Lapin ELYkeskus ilmoitti kantanaan, että he eivät näe tarvetta järjestää ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelua, joten neuvottelua ei pidetty.
Hyväksymiskäsittelyyn
toimitettava aineisto on jätetty Rovaniemen kaupungille 3.3.2017
Hyväksymiskäsittelyä ennen kaavaan tehtiin seuraavia teknisiä tarkistuksia ja
vähäisiä korjauksia:
-

Osoitettu kohtuullisuustarkastelulla yhteensä 2 uutta AP rakennuspaikkaa, siirretty mitoituksen korjauksen perusteella 1 AP –
rakennuspaikka sekä poistettu maanomistajan esityksestä 1 AP –
rakennuspaikka.

-

Tarkistettu kaavakartan tulvakorkeuspisteiden korkeuslukemat ja
sijainnit vastaamaan SYKE:n tulvatietoja.

-

Laajennettu olemassa olevan Niskan Puutarhan P -alueen rajausta.

-

Tarkistettu pienemmiksi MA –alueiden rajauksia niiltä osin, kun ne
eivät ole vastanneet selvitysten aluerajauksia arvokkaista
peltoalueista.

-

Tarkistettu Kuolavaaran eteläpuolisten uusien ja olennaisesti
muuttuvien asuinalueiden rajauksia kaavaehdotuksessa esitettyjä
pienemmiksi.

-

Laajennettu ja tarkistettu AP –rakennuspaikkojen rajauksia sekä
uusien tonttiteiden linjauksia.

-

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kaavaselostusta ja
kaavamääräyksiä tarkistettiin lausuntojen perusteella tarvittavilta
osin.

Tehdyt muutokset katsottiin olevan luonteeltaan teknisluonteisia korjauksia ja
täsmennyksiä. Muutokset jotka koskivat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita
muutokset koskevat, kuultiin erikseen Rovaniemen kaupungin toimesta. Näin
ollen Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaista uudelleen nähtäville
asettamista ei tarvita.
Erilliskuulemisen perusteella saatiin 3 muistutusta, jotka koskivat uusien
rakennuspaikkojen sijainteja. Muistutuksiin annettiin vastineet, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteenä. Muistutukset eivät aiheuttaneet kaavaratkaisuun
muutosta.
Kaava toimitettiin Rovaniemen kaupungille hyväksymiskäsittelyyn helmikuussa
2017.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 20.3.2017
§ 27.
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Kuva 50. Osayleiskaava 3.3.2017.
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6.1 Mitoitus
Kaavassa on tutkittu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen
mahdollisuudet
Niskanperän
osayleiskaavan
alueella
lukuun
ottamatta
asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita. Emätilaselvitykseen perustuvalla
mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve kyläalueella
sekä MRL 72 §:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella. Tämän lisäksi
yleiskaava ohjaa alueiden käytön suunnittelua asemakaavoituksen kautta.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritetty siten, että kaavan elinkaari on
noin 15 vuotta. Rovaniemen asettamien tavoitteiden ja rakennemallityön tulosten
perusteella tavoitteena olisi luovuttaa vuosittain noin 10-15 tonttia. Näin ollen
tavoitteeksi on asetettu noin 100 -150 uutta rakennuspaikkaa:
-

Asemakaavoitettava alue noin 90 -120 tonttia

-

Mitoituksen kautta kiinteistökohtaiset rakennusoikeudet
o

tiivistettävät ja laajennettavat alueet: noin 20-25 kpl

o

haja-alueet: 5 kpl

o

Ranta-alueet: noin 1-2 kpl

Koska asemakaavoitettavan alueen toteuttamisaikataulu on tällä hetkellä
epävarma, päätettiin kaavaehdotukseen nostaa mitoituksen kautta osoitettavia
kiinteistökohtaisten
rakennusoikeuksien
määrää
yhtenäistämällä
kaavan
mitoitusperusteet vastaamaan paremmin Rovaniemen kaupungin muille
vastaavilla alueille laatimia osayleiskaavoja.
6.1.1 Kuivan maan mitoitus
Niskanperän osayleiskaavan kuivan maan mitoitustarkastelu koskee niitä kaavaalueita, jotka eivät kuulu ranta-alueeseen, asemakaavoitettavaksi tarkoitettuihin
alueisiin ja joille on määritetty rakennemallin ja rakenteen perusteella tarve
ratkaista rakentaminen mitoitustarkastelulla (MRL 44 §). Emätilaselvitykseen
perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve
kyläalueella, johon ei kohdistu merkittävää rakennuspaineita. Osoitetut
rakentamisalueet ja paikat on merkitty kaavaan. Lähtökohtaisesti rakentaminen
on pyritty ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan, jätevesiviemärin
toiminta-alueelle ja tiestön tuntumaan niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi
merkittävästi. Varsin keskeinen rooli on myös vesistön, tulva-alueiden, melualueiden, maaston, maiseman ja luonnon ominaispiirteiden huomioimisessa.
Tulva-alueille tai melu-alueille ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena kuivan maan alueiden osalta on maanomistajien
mahdollisimman
tasapuolinen
kohtelu
rakennusoikeuksia
määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu on toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia
mitoitus menetelmiä kaava-alueen kuivan maan alueella. Kuivan maan alueet on
tutkittu niiltä osin, missä on katsottu olevan tarpeen MRL 44 § mukainen
suunnittelutarve.
Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 – loppuvuosi
2015. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut
kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.
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Kiinteistökohtaisen rakennusoikeuden perustana on kiinteistön pinta-ala.
Mitoituslaskelmissa kiinteistöstä on huomioitu pinta-ala niiltä osin, kun kiinteistö
sijaitsee MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävällä alueella.
Kuiva maan alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa,
joka on esitetty liitteessä 3e. Vyöhykejaossa kuivan maan mitoitettavat alueet on
kaavaan liittyvän rakennemallin avulla jaoteltu tiiviistettävään ja laajennettavaan
alueeseen sekä haja-alueeseen.
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
-

Asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi alueeksi on osoitettu Kuolavaaran
alue ja Niskanperän kyläalue.
Tiivistettäväksi ja laajennettavaksi alueeksi on
Niskanperän kyläalueen etelä- ja itäpuoleiset alueet

kaavassa

osoitettu

Tiiviillä alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:

-

Kiinteistön pinta-ala

Rakennusoikeus

Alle 0,5 ha

0 rakennuspaikkaa

0,5-1 ha

1 rakennuspaikkaa

1-2 ha

2 rakennuspaikkaa

2-3 ha

3 rakennuspaikkaa

3-4 ha

4 rakennuspaikkaa

4-6 ha

5 rakennuspaikkaa

6-8 ha

6 rakennuspaikkaa

8-10 ha

7 rakennuspaikkaa

10-15 ha

8 rakennuspaikkaa

15-20 ha

9 rakennuspaikkaa

+20 ha

max 10 rakennuspaikkaa

Haja-alueeksi on kaavassa osoitettu suunnittelualueen eteläosan hajaasutusluontoisesti rakentuneet alueet.
Haja-alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala

Rakennusoikeus

Alle 1 ha

0 rakennuspaikkaa

1-3 ha

1 rakennuspaikkaa

3-6 ha

2 rakennuspaikkaa

6-10 ha

3 rakennuspaikkaa
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-

10-20 ha

4 rakennuspaikkaa

20-30 ha

5 rakennuspaikkaa

30-40 ha

6 rakennuspaikkaa

40-50 ha

7 rakennuspaikkaa

50-60 ha

8 rakennuspaikkaa

60-70 ha

9 rakennuspaikkaa

+70 ha

max 10 rakennuspaikkaa

Kaava-alueen muut kuivan maan alueet on jätetty mitoituksen
ulkopuolelle. Rakentaminen näillä alueilla tapahtuu Rovaniemen kaupungin
rakennusjärjestyksen haja-asutusalueita koskevien säännösten mukaisesti.

Emätilaselvityksen, tilojen pinta-alojen ja vyöhykejaon mukaisten mitoitusnormien lopputuloksena saadaan tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat
tuottavat ns. laskennallisen rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa
osoitettavien
uusien
rakentamis-mahdollisuuksien
kokonaismäärän,
joka
sijoitetaan kaavaan, ellei muita esteitä ole.
Uusien
laskennallisten
rakennuspaikkojen
kokonaismäärän
sijoittamiseen
vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole osoitettu uusia
rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin lohkokiinteistölle
muodostuisi. Rakennusoikeuden osoittaminen emätilakohtaisen laskelman avulla
on
käytäntö,
millä
pyritään
ratkaisemaan
tasavertaisuusperiaatteiden
toteutuminen.
Kyläalueilla rakentamista ohjaavista yleiskaavoista on säädetty maankäyttö ja
rakennuslain 44 §:ssä. Kaavassa esitetyt ratkaisut on laadittu vastamaan tätä
säädöstä. MRL 44 §:n mukaisesti rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä
myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan
tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys voi
koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita
Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta
maankäyttöä kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään 10 vuotta
kerrallaan.
Maisemallisesti, luontoarvoiltaan tai muuten kulutuskestävyydeltään herkiltä
alueilta, melu-alueilta sekä tulva-alueilta on pyritty siirtämään rakennusoikeus
kaava-alueella saman maanomistajan omistuksessa oleville rakentamista
paremmin sietäville alueille. Rakennusoikeuksia ei ole siirretty kuivan maan
alueelta ranta-alueelle.
Mikäli mitoituslaskelmissa päädytään jonkun kiinteistön osalta selkeästi kiinteistön
kannalta epäedulliseen lopputulokseen suhteessa emätilan muihin lohkotiloihin
nähden, voidaan soveltaa ns. kohtuullisuusperiaatetta eli poiketa mitoituksesta,
vaikka laskennallinen menetelmä ei tuottaisikaan uusia rakennusoikeuksia.
Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan ja perustellaan tapauskohtaisesti.
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6.1.2 Kuivan maan mitoituksen tulokset
Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti
rakennuspaikkoina.
Uudet
rakennusoikeudet
on
pyritty
sijoittamaan
yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla.
Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamis-tilanteesta
sekä tilanteesta kaavan toteuduttua mitoitettavalla kuivan maan alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AP
RA
Muut
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AP
RA
Yht.

49
0
0
49
76
0
76

Kaavan toteuduttua

125

Uusia rakennuspaikkoja
tiivistettävällä ja
laajennettavalla alueella
Uusia rakennuspaikkoja
haja-alueella

62
14

6.1.3 Ranta-alueen mitoitus
Niskanperän osayleiskaavan ranta-alueen mitoitustarkastelu koskee koko kaavaalueen kooltaan yli 2 ha vesistöjen ranta-alueita lukuun ottamatta
asemakaavoitettavaksi tarkoitettavia alueita.. Emätilaselvitykseen perustuvalla
mitoituksella on ratkaistu MRL 72 §:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella.
Osoitetut rakentamisalueet ja paikat on merkitty kaavaan siten, että MRL 10
luvussa säädetyt ranta-alueita koskevat erityiset säännökset toteutuvat
tarvittavassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti rakentaminen on pyritty ohjaamaan
olemassa
olevan
rakennuskannan
ja
tiestön
tuntumaan
niin,
että
yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi. Varsin keskeinen rooli on myös
vesistön, tulva-alueiden, maaston, maiseman ja luonnon ominaispiirteiden
huomioimisessa sekä vapaassa yhtenäisessä rantaviivassa. Tulva-alueille ei ole
osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena ranta-alueiden osalta on maanomistajien
mahdollisimman
tasapuolinen
kohtelu
rakennusoikeuksia
määritettäessä.
Tasapuolinen kohtelu on toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia mitoitus
menetelmiä kaava-alueen ranta-alueella. Ranta-alueet on tutkittu niiltä osin,
missä on katsottu olevan tarpeen ratkaista ranta-alueiden suunnittelutarve.
Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 – loppuvuosi
2015. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut
kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.
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alle 200 m
kerroin 0,5

yli 200 m
kerroin 1

Mallivesistö

alle 50 m
kerroin 0

50 - 100 m
kerroin 0,5

yli 100 m
kerroin 1

Kuva 51. Rantaviivan muunto

Kuvassa on esitetty mitoituslaskennassa käytettävän muunnetun rantaviivan
muuntoperiaatteet. Muunto vaikuttaa kuvan mukaisesti todellisen rantaviivan
pituuteen. Muuntokertoimet ovat riippuvaisia rantaviivan muodosta, vasta-rannan
sekä esim. saarten läheisyydestä sekä niemien ja lahtien koosta.
Ranta-alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa, joka on
esitetty liitteessä 3e. Vyöhykejaossa ranta-alueet on jaoteltu ympäristön,
luonnon, maiseman, yhdyskuntarakenteen sekä muiden todettujen arvojen
perusteella rakentamista eri tavalla kestäviin alueisiin. Vyöhykejakona käytetään
4, 6, tai 8 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
-

Pienet saaret on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.

-

Kooltaan alle 2 ha kokoiset lammet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.

-

Alueilla, joille ei kohdistu merkittäviä lisärakentamista rajoittavia arvoja, ja
jotka yhdyskuntarakenteen vuoksi ovat rakentamisen kannalta suotuisia,
käytetään mitoitusvyöhykelukua 8.

-

Alueilla, joilla on haluttu säilyttää maisema-arvot, kulttuurimaisema-arvot
tai luonnontila pääpiirteittäin mahdollisimman hyvin, ja jotka maaperän tai
yhdyskuntarakenteen vuoksi eivät rakentamisen kannalta ole täysin
suotuisia on käytetty mitoitusvyöhykelukua 6.
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-

Alueilla, joilla on luonto- tai maisema-arvoja ja jotka ovat rakentamisen
kannalta epäsuotuisia, on käytetty mitoitusvyöhykelukua 4.

-

Jokaisella rakentamattomalla emätilalla, joka täyttää rakennuspaikalle
asetetut
vaatimukset,
on
rakennusoikeus
vähintään
yhteen
rakennuspaikkaan.

-

Mitoituslaskelmaa tulee pyrkiä noudattamaan maanomistajien tasapuolisen
kohtelun turvaamiseksi mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuitenkin ranta
soveltuu erityisen hyvin tai huonosti (suorannat, kalliojyrkänteet)
rakentamiseen
tai
on
olemassa
muu
erityinen
syy,
voidaan
kohtuullisuustekijät huomioon ottaen rakennusoikeuden määrää lisätä tai
vähentää.

-

Kaavassa
rakentamiselle
esitetyt
määräykset
eivät
mahdollista
asuinrakennusten tai loma-asuntojen rakentamista sellaisten tiloille tai
tilojen osille, joiden leveys on alle 30 m suhteessa rantaviivaan. Tällaisten
tilojen tai tilan osien osalta rantaviivan muodostama rakennusoikeus
katsotaan taustakiinteistöjen hyväksi.

Emätilaselvityksen, rantaviivan muunnon ja vyöhykejaon lopputuloksena saadaan
tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat tuottavat ns. laskennallisen
rakennusoikeuden,
eli
määrittävät
kaavassa
osoitettavien
uusien
rakentamismahdollisuuksien kokonaismäärän, joka sijoitetaan kaavaan, ellei
muita esteitä ole.
Uusien
laskennallisten
rakennuspaikkojen
kokonaismäärän
sijoittamiseen
vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole osoitettu uusia
rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin lohkokiinteistölle
muodostuisi. Omarantaisen loma-asunnon rakennusoikeuden osoittaminen
emätilakohtaisen laskelman avulla on käytäntö, millä pyritään ratkaisemaan
tasavertaisuusperiaatteiden toteutuminen.
Ranta-alueilla rakentamista ohjaaville yleiskaavoille on säädetty maankäyttö ja
rakennuslain 73 §:ssä erityisiä sisältövaatimuksia. Kaavassa esitetyt ratkaisut on
laadittu vastamaan tätä säädöstä. Ranta-alueella rantavyöhykettä koskevien
säännösten soveltamisen edellytyksenä on, että 1) alueelle on odotettavissa
maankäytön järjestämistä edellyttävän loma-asutuksen muodostumista, 2) alueen
rakentamisen ja muun maankäytön suunnitteleminen on tarpeen ja 3)
suunnittelutarpeen aiheuttaa pääasiassa loma-asutuksen järjestäminen.
Rantavyöhykkeen vähimmäisleveys on keskimäärin 50 metriä. Yleensä sen
voidaan katsoa ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta ei kuitenkaan
missään pidemmälle kuin 200 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ranta-alue on rantavyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa
oleva tai rantaan tukeutuva loma-asutus vaatii järjestämistä. Ranta-alueen leveys
on hallintokäytännössä usein arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja
muista olosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin.
Maisemallisesti, luontoarvoiltaan tai muuten kulutuskestävyydeltään herkiltä
alueilta sekä tulva-alueilta on pyritty siirtämään rakennusoikeus kaava-alueella
saman maanomistajan omistuksessa oleville rakentamista paremmin sietäville
alueille. Lisäksi rakennuspaikkojen osoittamisessa on huomioitu maankäyttö- ja
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rakennuslain
73
§:n
sisältövaatimusten
mukaisesti
virkistyskäyttöön soveltuvan vapaan rannan säilyminen.

myös

riittävän

Mikäli mitoituslaskelmissa päädytään jonkun kiinteistön osalta selkeästi kiinteistön
kannalta epäedulliseen lopputulokseen suhteessa emätilan muihin lohkotiloihin
nähden, voidaan soveltaa ns. kohtuullisuusperiaatetta eli poiketa mitoituksesta,
vaikka laskennallinen menetelmä ei tuottaisikaan uusia rakennusoikeuksia.
Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan ja perustellaan tapauskohtaisesti.
6.1.4 Ranta-alueen mitoituksen tulokset
Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti
rakennuspaikkoina.
Uudet
rakennusoikeudet
on
pyritty
sijoittamaan
yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla. Muu ranta-alue jää ns.
vapaaksi rannaksi.
Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta
sekä tilanteesta kaavan toteuduttua ranta-alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AO, AP
RA
Muut
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AO
RA
Yht.

68
0
0
68
6
0
6

Kaavan toteuduttua

74

Todellinen rantaviiva
Muutettu rantaviiva

11,3 km
7,0 km

Uuden rakenteen toteutuessa rakennuspaikkojen tiheys rannalla kasvaa noin 0,9
rakennuspaikkaa/ muutettu rantaviivakilometri (9,7 rp/m-rkm -> 10.6 rp/mrkm).
Kaavan toteutuminen vähentää vapaan rannan osuutta noin 0,2 kilometriä
Kokonaisuudessaan
uuden
rakenteen
toteutuminen
aiheuttaa
vapaalle
rantaviivalle noin 3 % vähennyksen. Rakennettua rantaviivaa on kaavan
toteuttamisen jälkeen noin 4,3 km. Tämä on noin 61 % muunnetun rantaviivaan
määrästä. Toisin sanoen 39 % ns. muunnetusta rantaviivasta jää vapaaksi.
Nykyiset rakennuspaikat /
muutettu rantakilometri
Kaikki rakennuspaikat /
muutettu rantakilometri
Vapaa ranta nyt*
Vapaa ranta kaavan
toteuduttua*
Vapaan rannan %:n
muutos
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6.2 Aluevaraukset
6.2.1 Asumisen alueet
Kaavassa asumista kuvaavat merkinnät koskevat ympärivuotista asumista.
Uusi- ja olennaisesti muuttuva alue (A) osoittaa alueet, jotka tullaan asemakaavoittavaan ja suunnittelemaan tarkemmin. Nämä alueet sijaitsevat
Kuolavaaran alueella sekä Niskanperän kylän alueella.
Asuntoalue (A) merkinnällä on osoitettu olemassa oleva rakenne,
maankäyttöä tullaan ohjaamaan tulevaisuudessa asemakaavalla. Nämä
sijoittuvat uuden- ja olennaisesti muuttuvan alueen yhteyteen. Myös
alueiden
osalta
on
syytä
täsmentää
maankäyttöä
ja
tiivistämismahdollisuudet asemakaavoituksen kautta.

jonka
alueet
näiden
tutkia

Asuntoalue (AP) -merkinnällä on osoitettu pientalovaltaisen rakentamisen
alueet
yhdyskuntarakenteen
kannalta
keskeisillä
asemakaavoitettavaksi
tarkoitettujen alueiden ulkopuolisilla kyläalueilla. Yleiskaava mahdollistaa myös
muunlaisen, kuin omakotitalovaltaisen rakentamisen kyseisellä alueella, vaikka
pääpaino rakentamisessa onkin omakotitalovaltainen rakentaminen. Alueella
sijaitsee rivitaloja. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös työ- ja liiketiloja, jotka
eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. Yleiskaava mahdollistaa
yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja
rakennuslain 44 §:n mukaisesti 44 § -merkinnällä rajatulla kuivan maan alueella
tai maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti 72 § -merkinnällä rajatulla
ranta-alueella.
Uudet
rakennuspaikat
on
osoitettu
kiinteistöittäin
ko.
korttelialueelle.
Erillispientalovaltainen asuinalue (AO) -merkinnällä on osoitettu muut
ympärivuotisen rakentamisen alueet. Kyseiset alueet sijaitsevat niin sanotulla
hajarakentamisen alueella tai ranta-alueilla. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös
työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. Yleiskaava
mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena
maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti 44 § -merkinnällä rajatulla kuivan
maan alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko.
korttelialueelle. Yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan
myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti 72 § merkinnällä rajatulla ranta-alueella. Tällä alueella uudet rakennuspaikat on
osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
AO -alueena on osoitettu myös rakennuskannaltaan pienipiirteinen ja
omaleimainen Kuolaniemen kesämökkialue. Alueen osoittaminen AO -alueena
vastaa Rovaniemen kaupungin tavoitteita mahdollistaa ympärivuotinen asuminen
koko kaava-alueen rannoilla. Tämä kuitenkin mahdollistaa myös käytön vapaaajan käytössä. Rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu vasta, jos rakennukselle
haetaan muutoslupa vapaa-ajan asumisesta vakituiseen asumiseen. Alueen
rakennuspaikkojen pieni koko ei mahdollista alueelle mittakaavaltaan nykyisestä
merkittävästi poikkeavaa asuinrakentamista.
6.2.2 Matkailupalvelujen alueet
Matkailupalvelujen
alueina
(RM)
on
osoitettu
Motelli Rovaniemen
matkailupalvelujen alue. Alueelle saa rakentaa käyttötarkoituksen mukaisia
rakennuksia ja rakennelmia enintään 10 % alueen pinta-alasta. Loma-asuntojen
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rakennuspaikkoja ei saa erottaa maanmittaustoimituksella tai muutoin omiksi
itsenäisiksi tiloiksi.
6.2.3 Palvelualueet
Kaavassa on osoitettu julkisten palvelujen alue (PY) -merkinnällä Alakorkalon
koulun ja päiväkodin rakennuspaikat ja palvelualueena (P) Niskan puutarha.
6.2.4 Teollisuusalueet
Kaavassa on osoitettu teollisuus- ja
Tuomijärventien varrella sijaitsevat tontit.

varastoalue

(T)

-merkinnällä

6.2.5 Virkistys- ja maa- ja metsätalousalueet
Olemassa olevat laavut ja lintutorni on osoitettu virkistyskohde-merkinnällä ja
Kuolavaaran
kuntoradan
alue
ohjeellisella
ulkoilureitti
-merkinnällä.
Alakorkalossa ja Niskanperässä sijaitsevat uimarannat on osoitettu uimarantamerkinnällä. Kuolaniemen venevalkama on osoitettu venevalkama-merkinnällä.
Alakorkalon koulun lähiympäristö on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen
alue (VU) -merkinnällä. Alakorkalon virkistysalue sekä valtatien 4 varressa
sijaitseva levähdyspaikka on osoitettu lähivirkistysalue (VL) -merkinnällä.
Alueet, joille ei kohdistu maankäyttöpaineita ja joilla ei sijaitse erityisiä arvoja, on
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 72 § rajauksen sisälle
sijoittuvat M-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi
ranta-alueella (M-1). M-1 –alueilla on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä
tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen.
Maiseman kannalta tärkeät peltoalueet on merkitty kaavassa maisemallisesti
arvokkaiksi peltoalueiksi (MA).
6.3 Muut merkinnät
6.3.1 Liikennejärjestelyt
Kaavaan on merkitty olemassa oleva liikenneverkosto seuraavan jaon mukaan:






Valtatie
Yhdystie
Tonttitie
Kevyen liikenteen reitti
Ohjeellinen ulkoilureitti

Liittymäselvityksen mukainen valtatien 4 liittymäalue on osoitettu liikenteen
selvitysalueena (LSE-1). Tämän alueen osalta liittymäratkaisut ja tuleva
maankäyttö ratkaistaan myöhemmin erillissuunnitelmalla.
Uusille rakennuspaikoille on kaavaan merkitty tieyhteydet Uusi tonttitie –
merkinnällä.
6.3.2 Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät
Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät on esitelty ja
perusteltu kaavaselostuksen kohdassa 3. lähtökohdat. Näillä merkinnöillä on
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nostettu esille alueiden erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tulee huomioida
maankäytön ja muun toiminnan yhteydessä.
Merkinnöillä osoitetaan:












Asemakaavoitettava alue
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Paikallisesti arvokas aluekokonaisuus
Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
Kyläkuvallisesti arvokas kohde
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
Alue, jolla ympäristö säilytetään
Liikennemelualueen rajaus
Puhdistettava / kunnostettava maa-alue
Tulvakorkeus Tulvaraja HW 1/100, sekä tulvan korkeutta HW1/100 kuvaavat
tulvakorkeusluvut. Rakentamisen alin kosteudelle altis rakenne tulee olla +0,5
m kaavassa esitetyn tulvarajan yläpuolella.)
Voimansiirtojohto

Näiden erityispiirteitä korostavien merkintöjen lisäksi kaavassa on osoitettu sekä
olemassa olevat rakennusoikeudet, että kaavan mahdollistamat uudet
rakennuspaikat kiinteistökohtaisesti MRL 44 § ja MRL 72 § mukaisilla alueilla.
Uusien rakennuspaikkojen osalta symboli osoittaa uusien rakennuspaikkojen
lukumäärän ja päämaankäyttötarkoitus yhdessä sijoituksen kanssa likimääräisen
sijainnin.
Kaava-alueelta on rajattu MRL 72 §:n mukaisesti käsiteltävä alue. Alueella
voidaan MRL:n 72.1 §:n mukaisesti myöntää rakennuslupa yleiskaavalla
osoitetuille rakennuspaikoille. Rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti
yleiskaavalla osoitetuille rakennuspaikoille. Rakennusalueiden ulkopuolella on
voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Kaava-alueelta on rajattu MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävä alue. Alueella
voidaan MRL:n 44.2 §:n mukaisesti myöntää rakennuslupa yleiskaavalla
osoitetuille rakennuspaikoille. Rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti
yleiskaavalla osoitetuille rakennuspaikoille. Rakennusalueiden ulkopuolella on
voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
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6.4 Kaavamääräykset
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6.5 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaava on laadittu siten, että se tukee 1.3.2009 voimaan tulleita valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
2)

Eheytyvä
yhdyskuntarakenne
elinympäristön laatu
Erityistavoite:

Yleiskaavaratkaisussa huomioitu seuraavasti
ja

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on
oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että
maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia
vaihtoehtoja.
Erityistavoite:
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee
edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.

Rovaniemen kaupunki on huomioinut
strategiassaan ja kaavoitusohjelmassaan
kyläalueiden ja verkostojen kehittämisen.
Niskanperän osayleiskaava on yksi osa tätä
kokonaisuutta ja vastaa Rovaniemen kaupungin
tavoitteisiin väestömäärän kehityksen suhteen.

Yleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet
on pyritty mitoitusvyöhykkeitä
hyväksikäyttämällä sijoittamaan olemassa olevan
kylärakenteen tueksi. Uudet asuinalueet
täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta
olemassa olevaan tiestöön tukeutuen.
Kaavassa on määritelty alueet, jolla voidaan
suosia ympärivuotista asumista. Näitä taajamien
lähialueita kehitetään pysyvän asutuksen
keskittyminä.

Erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan
toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Yleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet
on pyritty mitoitusvyöhykkeitä
hyväksikäyttämällä sijoittamaan olemassa olevan
kylärakenteen tueksi. Uudet asuinalueet
täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta
olemassa olevaan tiestöön tukeutuen.
Kaavassa on määritelty alueet, jolla voidaan
suosia ympärivuotista asumista. Näitä taajamien
lähialueita kehitetään pysyvän asutuksen
keskittyminä.

Erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan
toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Yleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet
on pyritty mitoitusvyöhykkeitä
hyväksikäyttämällä sijoittamaan olemassa olevan
kylärakenteen tueksi. Uudet asuinalueet
täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta
olemassa olevaan tiestöön tukeutuen.
Kaavassa on määritelty alueet, jolla voidaan
suosia ympärivuotista asumista. Näitä taajamien
lähialueita kehitetään pysyvän asutuksen
keskittyminä.

Erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä
olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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Kaava-alue muodostaa selkeän tiiviimmän
rakentamisen alueen olemassa olevan rakenteen
yhteyteen. Kaavassa on asetettu alueita, kohteita
ja määräyksiä, joilla ohjaillaan rakenteen
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Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

sijoittumista ja taajamakuvan muodostumista.

Erityistavoite:

Kaavassa on osoitettu tulvariskialueen raja 1/100
a, sekä säädetty alimmat rakennuskorkeudet.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon
viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet 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 suunnittelussa on tarvittaessa
osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut
yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen
tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia
ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
Erityistavoite:
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava
lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja
taajamatulviin.
Erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen
puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä
kaavan toteuttamistoimiin.
Erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava
terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön
suunnittelussa on otettava huomioon
jätevesihaittojen ehkäisy.
3) Kulttuurija
luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Erityistavoite:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät
ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on
ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
Erityistavoite:
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Taajamakuvan kannalta keskeisiä paikkoja
pyritään vahvistamaan ja niiden olemassa olo
turvaamaan. Ranta-alueille sekä niiden
ulkopuolelle muodostuu yhtenäisiä viherkäytäviä.

Kaavassa ei osoiteta sellaisia laajoja yhtenäisiä
päällystettyjä alueita sisältäviä tai mahdollistavia
toimintoja, jotka lisäisivät taajamatulvien riskiä.

Alueen maaperä soveltuu osayleiskaavan
toteuttamiseen.
Alueella sijaitsee mahdollisia pilaantuneen maaalueen kohteita, jotka on osoitettu yleiskaavassa
omilla merkinnöillään. Näiden kohteiden osalta
velvoitetaan tekemään riittävät selvitykset ennen
toteuttamistoimiin ryhtymistä.
Alueella on olemassa verkosto, jota on
mahdollista laajentaa. Alueella ei ole
pohjavesialueita.

Kaavan tavoite on ollut osoittaa uusi rakentaminen niin, että säilytetään alueella ekologiset
sekä virkistysreittiyhteydet. Kaava on laadittu
niin, että seudullisten yhteyksien toteuttaminen
on mahdollista, mm. uudet rakennuspaikat eivät
sijoitu reitistöjen alueille.
Osayleiskaavassa ranta-asutusalueiden rakennusoikeus on tutkittu kiinteistökohtaisesti ns.
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Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.

emätilamitoituksen mukaisesti.

Erityistavoite:

Alueelle ei sijoitu pohjavesiä. Pintavesien osalta
kaavassa ei osoiteta sellaista rakentamista, joka
olisi uhka pintaveden laadulle.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja tarpeet. Pohjavesien
pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat
laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle
niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan
kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan.
Erityistavoite:
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa
muulla maankäytöllä.
Erityistavoite:
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset.

Rakennusoikeuden määrittelyn yhteydessä on
osoitettu rakennusoikeuskohtaisesti lomarakentamiseen varattu alue. Aluemäärittelyssä on pyritty
turvaamaan sekä maisema- että luontoarvojen
lisäksi ns. vapaan rannan osuus jokamiehen
oikeuksien turvaamiseksi.

Uudet rakentamisalueet on osoitettu siten,
etteivät ne riko yhtenäisiä metsäalueita. Uudet
rakennusalueet on pyritty osoittamaan
pääsääntöisesti yhtenäisten peltoalueiden
ulkopuolelle tai aivan niiden laidoille.
Kaava on luonteeltaan kyläaluetta kehittävä ja
ranta-alueella rakentamista ohjaava yleiskaava.
Laidunalueiden yms. osalta kaavassa ei aktualisoidu luontaistalouden harjoittaminen.
Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa esim. tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja säilyttämisen. Kaavan alueelle ei sijoitu porotalouden
harjoittamisen kannalta keskeisiä alueita, eikä
kaava-alueen reuna-alueille ole osoitettu sellaisia
toimintoja, jotka estäisivät toiminnan
harjoittamista.

6.6 Suhde maakuntakaavaan
Kaava on laadittu siten, että suunnitteluratkaisut tukevat ja tarkentavat
maakuntakaavassa
esitettyjä
suunnitteluperiaatteita
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmän mukaisesti. Vireillä olevan ja kaavaehdotuksena
nähtävillä olleen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan määräykset on
merkitty kursivoidulla tekstillä.
Maakuntakaava
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön
viihtyisyyden
turvaamiseksi
maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä
rakentamisen lupamenettelyissä on otettava
huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen
ohjearvoista.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
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Yleiskaava
Kaavaan on osoitettu melualue ja sille on asetettu
määräys, jonka mukaan melutason ohjearvot
eivät
ylity
sisätiloissa
eikä
oleskeluun
tarkoitetuilla ulkoilualueilla.
Uutta rakennetta ei ole käytännössä osoitettu
melualueelle.
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Maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista
lukuun
ottamatta
hyville,
yhtenäisille
tai
maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa,
ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole
rakentamiseen sopivaksi osoitettu.

Kaavassa
on
osoitettu
sekä
päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin
merkinnöin maisemallisesti arvokkaat peltoalueet.
Uusi rakenne on pyritty osoittamaan peitteisille
alueille.

Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet
alueella on turvattava. Lisäksi on selvitettävä,
millä
ehdoilla
suojelualueelta
tai
muulta
rajoituksia omaavalta alueelta mahdollisesti
löytyvän geologisen varannon hyödyntäminen on
mahdollista.

Ei aktualisoidu tässä kaavassa.

Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen
liittyvien toimintojen edellytykset on turvattava.

Kaava on luonteeltaan kyläaluetta kehittävä ja
ranta-alueella rakentamista ohjaava yleiskaava.
Laidunalueiden
yms.
osalta
kaavassa
ei
aktualisoidu
luontaistalouden
harjoittaminen.
Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa esim.
tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja
säilyttämisen.
Kaavan
alueelle
ei
sijoitu
porotalouden harjoittamisen kannalta keskeisiä
alueita, eikä kaava-alueen reuna-alueille ole
osoitettu sellaisia toimintoja, jotka estäisivät
toiminnan harjoittamista.

Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja
muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset
toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon
olennaisesti
vaikuttavaa
alueiden
käyttöä
suunniteltaessa
on
otettava
huomioon
poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden
osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan
edustajien kanssa (ehdotus)

Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi
olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A),
asuntovaltaisten alueiden (AA), keskuskylien (at),
keskustatoimintojen
alueiden
(C)
ja
keskustatoimintojen kohteiden (c) ulkopuolella
vapaan rantaviivan osuus tulee olla vähintään
puolet
muunnetusta
rantaviivasta.
Pysyvän
asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa
olevaa rakennetta täydentäen. Ranta-alueilla
tulee turvata rannan suuntainen kulkuyhteys
(ehdotus)

Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti
aroille paikoille, kuten kapeisiin niemenkärkiin ja
kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien
kumpareiden huipulle.
Rakennuksia tai muita huomattavia rakenteita ei
tule suunnitella sijoitettavaksi maisemallisesti
aroille paikoille, kuten kapeisiin niemen kärkiin ja
kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien
kumpareiden huipulle (ehdotus)

Muunnetun rantaviivan suhteen noin 39 %
rantaviivasta jää vapaaksi. Vapaan rantaviivan
määrä ei vähene merkittävästi osayleiskaavan
ratkaisujen myötä.

Uudet rakentamispaikat on pyritty sijoittamaan
peitteisille
paikoille.
Maisemallisesti
tai
kulttuurimaisemallisesti arvokkaille paikoille on
merkitty vain muutamia uusia rakennuspaikkoja.
Nämä sijoittuvat pääasiallisesti maisemallisesti
arvokkaille peltoalueille, joilla rakentaminen on
pyritty sijoittamaan siten, että mahdollisimman
suuri ja yhtenäinen peltoalue jää rakentamiselta
vapaaksi.

Hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille
pelloille ei tule suunnitella sijoitettavaksi muuta
kuin
maaja
metsätalouteen
liittyvää
rakentamista,
ellei
niitä
ole
yksityiskohtaisemmassa
kaavassa
osoitettu
rakentamiseen sopiviksi (ehdotus)
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Maisemalliset tekijät on otettava huomioon
kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti
asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden
varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.

Maisemalliset
seikat
on
huomioitu
sekä
päämaankäyttömerkinnöin
MA
sekä
informatiivisena sk – kyläkuvalliset arvokas alue merkintänä.

Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten jokien ja
järvien rannoilla ja arvokkaimmilla vaara-alueilla
sekä
pääteiden,
matkailupalvelualueiden,
retkeilyreittien ja taajamien läheisissä metsissä
metsänkäsittelytoimenpiteet
on
suunniteltava
huolellisesti
ottaen
huomioon
maiseman
ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään suuria
muutoksia (ehdotus)

Vesistöjen veden laatu, hydrologinen tila, eliöstö
ja maisema tai muut ominaisuudet on säilytettävä
mahdollisimman luonnontilaisina.

Kaavassa ei osoiteta sellaisia aluevarauksia tai
maankäyttömuotoja,
jotka
vaarantaisivat
vesistöjen laatua.

Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa
on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen tai muu siihen kajoaminen kielletty.
Lupaa haetaan ympäristökeskukselta, jonka on
kuultava asiassa Museovirastoa.

Muinaismuistot on merkitty asianmukaisesti
kaavaan ja annettu määräys, joka ei vaaranna
niiden olemassaoloa ja säilymistä.

Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on
kiinteä
muinaisjäännös,
on
neuvoteltava
Museoviraston
kanssa
sekä
varauduttava
tarpeellisiin selvityksiin. Ilman muinaismuistolain
nojalla
annettua
lupaa
on
kiinteän
muinaisjäännöksen
kaivaminen,
peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen kielletty. Määräys koskee
myös vedenalaisia muinais-jäännöksiä (ehdotus)
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon
arvokkaat
maisema-alueet
ja
rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Maankäytön
suunnittelussa
on
alueen
erityispiirteisiin tukeutuen otettava huomioon
arvokkaat
luonnonympäristöt,
arvokkaat
maisema-alueet, rakennetut kulttuuriympäristöt
ja arkeologinen kulttuuriperintö sekä kiinnitettävä
erityistä
huomiota
rakennetun
ympäristön
laatuun. Suunnittelussa on varmistettava, että
valtakunnallisesti
merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät (ehdotus)
Rakennuspaikkoja
ei
saa
suunnitella
sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman
tai vyörymän vaaraa. Tästä voidaan poiketa vain,
jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen
osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan
ja että rakentaminen on kestävän kehityksen
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
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Maisema-alueet, rakennettu kulttuuriympäristö,
arkeologinen
kulttuuriperintö
ja
luonnonympäristöt
on
huomioitu
kaavaratkaisuissa
asianmukaisin
merkinnöin.
Kaikista
osa-alueista
on
laadittu
erillinen
täydentävä
selvitys
yleiskaavan
laadintavaiheessa.

Yleiskaavassa ei ole sijoitettu uutta rakentamista
tulva-alueille. Kaavassa on lisäksi varauduttu
kerran sadassa vuodessa koituvaan tuhotulvaan.
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mukaista. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa
huomioon
tulvariskialueet
ja
tulvien
hallintasuunnitelmat (ehdotus).
Alueidenkäyttöä ja toimintoja suunniteltaessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä,
elinympäristön
laadun
parantamista
sekä
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten
kehittämistä. Suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota alueen erityisolosuhteisiin (ehdotus)

Yleiskaava
täsmentää
ko.
suunnittelua
osoittamalla
alueella
olevat
palvelut,
virkistysmahdolliset, kevyen liikenteen reitistöt,
sekä
uudet
vakituisen
asumisen
rakentamismahdollisuudet
aluerakennetta
tiivistäen.

A 25
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille,
palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita,
pääväyliä pienempiä liikenneväyliä ja virkistys- ja
puistoalueita sekä erityisalueita.

Yleiskaava
täsmentää
ko.
suunnittelua
osoittamalla alueella olevat palvelut sekä uudet
vakituisen asumisen rakentamismahdollisuudet.
Yleiskaavan
ei
voida
katsoa
poikkeavan
maakuntakaavasta.

M 4513
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja
metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta
sanottavasti
haittaamatta
ja
luonnetta
muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten
haja-asutusluonteiseen
pysyvään
ja
lomaasutukseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa
ulkoiluun ja retkeilyyn.

Yleiskaava
täsmentää
ko.
suunnittelua
osoittamalla
aluetta
pääasiassa
maaja
metsätalouskäyttöön,
asumiseen,
lomaasumiseen ja virkistyskäyttöön. Yleiskaavan ei
voida katsoa poikkeavan maakuntakaavasta.

LK 8450 (ehdotus)
Merkinnällä
osoitetaan valtakunnallisesti
tai
maakunnallisesti
tärkeä
kansainvälinen
kehityiskäytävä

Yleiskaava varautuu valtatie 4:n kehittämiseen
liittymäsuunnitelman myötä. Yleiskaavan voidaan
katsoa
tukevan
maakuntakaavaan
kehittämismerkintää

kk 8501 (ehdotus)
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutua, johon
kohdistuu
maakunnallisesti
tärkeitä
alueidenkäytöllisiä kehittämisen tarpeita ja niiden
yhteensovittamista.

Matkailun
vetovoima-alue,
matkailun
ja
virkistyksen
kehittämisen
kohdealue
(ehdotus)
Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen
vyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä
kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista.
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Yleiskaava
täsmentää
ko.
suunnittelua
osoittamalla
alueella
olevat
palvelut,
virkistysmahdolliset
sekä
uudet
vakituisen
asumisen
rakentamismahdollisuudet
aluerakennetta tiivistäen mutta samalla luonto-,
maisema- ja kulttuuriperintöarvot huomioiden
Yleiskaavan
ei
voida
katsoa
poikkeavan
maakuntakaavasta.

Yleiskaava
täsmentää
ko.
suunnittelua
osoittamalla alueella nykyiset reitistöt ja muut
virkistysalueet. Yleiskaavan ei voida katsoa
poikkeavan maakuntakaavasta.
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Viheryhteystarve (ehdotus)
Merkinnällä
osoitetaan
virkistysaluetai
ekologiseen verkostoon liittyviä olemassa olevia
tai tavoitteellisia yhteyksiä.
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Kaavassa ei osoiteta sellaisia aluevarauksia tai
maankäyttömuotoja, jotka vaarantaisivat ko.
yhteystarpeen toteuttamisen.
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6.7 Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
Suunnittelualueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaavan mitoitustavoitteet ja ovat Rovaniemen
kaupungin strategiaa tukevia ja suunnitteluratkaisut tukevat tavoitteellista
tontinluovutusta yksityisten maanomistajien toimesta.
Kaava on laadittu siten, että se tukee maankäyttö- ja rakennuslain 39 §
yleiskaavan sisältövaatimuksia sekä 73 § ranta-alueiden loma-asutusta koskevat
yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset.

Maankäyttö- ja rakennuslain
sisältövaatimukset
yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys;

Yleiskaava

Uusi rakenne ja täydennysrakentamisen alue
sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja
tiiviimmät
alueet
koulun
yms.
palvelujen
välittömään läheisyyteen.
Uuden rakentamisen alueet ja rantarakentamisen
kohteet on sijoitettu siten, että uutta tieverkkoa ei
tarvitse välttämättä rakentaa kovinkaan paljoa
yleiskaavaa toteutettaessa.

olemassa
olevan
hyväksikäyttö;

yhdyskuntarakenteen

asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

Uusi rakenne ja täydennysalueet on pyritty
sijoittelemaan
tehokkaasti
olemassa
olevien
yhteyksien varrelle.
Kaavassa
on
olemassa
olevaa
rakennetta
maltillisesti tiivistäen luotu hyvin saavutettavia
uusia asumismahdollisuuksia.
Kaavassa on tehty aluevarauksia, jotka tukevat
olemassa
olevaa
toimintaa
ja
luovat
mahdollisuuksia kehittää palveluja tulevaisuutta
varten.

mahdollisuudet
liikenteen,
erityisesti
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-,
vesija
jätehuollon
tarkoituksenmukaiseen
järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla;

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parantumisen
edellytykset ovat riippuvaisia uudesta rakenteesta.
Alueen
väkimäärä
ja
väestön
sijoittuminen
itsessään ei luo edellytyksiä joukkoliikenteen
tehostumiselle.

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri
väestöryhmien
kannalta
tasapainoiseen
elinympäristöön;

Rakennustehokkuus
periaatteita.

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

KTS. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

ja

sijoittelu

tukevat

näitä

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus

107 (115)

3.3.2017

ympäristöhaittojen vähentäminen;

Kaava-alueelle ei ole osoitettu toimijoita, jotka
aiheuttaisivat
merkittäviä
ympäristöhaittoja.
Kaavassa
on
melualueiden
ja
mahdollisten
pilaantuneen
maa-alueiden
kohteiden
osalta
osoitettu kohteet / alueet ja määritetty niitä
koskevat määräykset, joiden tarkoituksena on
vähentää / estää koituvia ympäristöhaittoja.

rakennetun
ympäristön,
maiseman
luonnonarvojen vaaliminen; sekä

ja

Luonto,
maisema ja kulttuuriympäristöt
on
huomioitu
kaavassa
sekä
päämaankäyttömerkinnöin
että
informatiivisin
merkinnöin.
Merkintöjen määräykset tukevat ko. arvojen
säilymistä riittävässä määrin.

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Olemassa olevat virkistysalueet ja kohteet säilyvät
kaavassa. Muilta osin virkistys tapahtuu ns.
jokamiehen
oikeudella asumisen
ulkopuolelle
määritetyillä alueilla.

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö
sopeutuu
rantamaisemaan
ja
muuhun
ympäristöön, RANTA-ALUE

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle vain
vähän
uusia
rakennuspaikkoja.
Uudet
rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta rantaalueiden luonnetta tai luonnontilaa.

luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet,
vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä
vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet
otetaan muutenkin huomioon, RANTA-ALUE

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle vain
vähän
uusia
rakennuspaikkoja.
Uuden
rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta rantaalueen
luonto-,
maisema-,
virkistystai
vesiensuojelun tilaa.

Ranta-alueille
jää
riittävästi
rakentamatonta aluetta, RANTA-ALUE

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle vain
vähän
uusia
rakennuspaikkoja.
Uuden
rakennuspaikat vähentävät vapaan rannan aluetta,
mutta eivät oleellisesti.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. 010 4090, www.fcg.fi

yhtenäistä

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus

108 (115)

3.3.2017

7

KAAVAN VAIKUTUKSET

7.1 Yleistä
Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen
ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA)
edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin
selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset
on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan olennaisia
vaikutuksia.”
MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan
arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset
vaikutukset: ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen,
ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin,
alueja
yhdyskuntarakenteeseen,
yhdyskuntaja
energiatalouteen
sekä
liikenteeseen,
kaupunkikuvaan,
maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.”
Laaditut taustaselvitykset ovat olleet suunnittelun lähtötietoina. Arvioinnissa
tutkitaan nykytilanteeseen aiheutuvia muutoksia silloin, kun osayleiskaava on
toteutunut
kokonaan.
Vaikutusarvioinnit on
tehty
asiantuntija-arvioina.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään myös periaatteellisella tasolla
mahdollisten haitallisten vaikutusten estämistä tai lieventämistä.
Yleiskaavan toteuttamisen
arvioidaan (MRA 1§):

merkittävät

välittömiä

ja

välillisiä

vaikutuksia

1.
2.
3.
4.

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Yleiskaavan selostuksessa esitetään kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen,
rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen, erityisesti
joukkoliikenteen, ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan merkittävät vaikutukset (MRA
17 §).
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7.2 Kokonaisvaikutukset
7.2.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luonto

+

-

Yhteenveto

Maisema

Kaavaratkaisu jäsentää ympäristöä maankäyttöä ohjaavin merkinnöin ja määräyksin.
Kaavamääräyksissä annetaan
esim. yleisiä määräyksiä sekä
aluekohtaisia
määräyksiä
maisema-alueiden
huomioimisesta.

Kaavan toteuttaminen ei
pääsääntöisesti huononna maisemaa niillä alueilla, joille on määritetty
erityisiä arvoja.

+

Kuivan maan alueella rakentamispaine on varsin vähäinen eikä tällä ole suurta
merkitystä
maiseman
suhteen.
Maiseman
ominaispiirteitä
voidaan vahvistaa ja ylläpitää
paremmin toimimalla kaavan
ohjauksen mukaisesti. Tämä
mahdollistaa hyvän maisemakuvan syntymisen ja säilymisen.

Luonto

Maisemallisesti
tai
kulttuurimaisemallisesti
arvokkaille paikoille on
merkitty vain muutamia
uusia rakennuspaikkoja.
Nämä
sijoittuvat
pääasiallisesti
maisemallisesti
arvokkaille peltoalueille,
joilla rakentaminen on
pyritty
sijoittamaan
siten,
että
mahdollisimman suuri ja
yhtenäinen peltoalue jää
rakentamiselta vapaaksi.

Luonnonmaisemaltaan tärkeät
alueet on pysytty jättämään
pääsääntöisesti rakentamisen
ulkopuolelle.

Ranta-alueella uusi rakenne muuttaa joltain
osin maisemakuvaa, jos
kaavamääräyksiä
ei
noudateta.

++++

---

Kaava jäsentää selvästi eri
alueiden käyttötarkoituksen,
joten
luonnontilaisia
ja
luonnon kannalta arvokkaista
alueita
voidaan
säilyttää
koskemattomana.

Kaavan toteuttaminen ei
huononna
luonnontilaa
niillä alueilla, joille on
määritetty
erityisiä
arvoja.

Kaavan
mitoituksessa
on
huomioitu erityisen tärkeät
luonnon arvot muita alueita
alhaisemmalla mitoituksella.

+++

Rakentaminen aiheuttaa
luonnon
elementtien
väistymistä
muilla
rakennettavilla alueilla.

Kaavassa rakennuspaikat on
osoitettu
mahdollisimman
kestäville
alueille,
jotta
luonnonoloiltaan
arvokkaimmat alueet voidaan
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säästää
rakentamattomana.
Kaikki uudet rakennuspaikat
on
kaavassa
pystytty
sijoittamaan
luontoselvityksen
mukaisten
luonnonsuojelun
kannalta
merkittävämpien
alueiden
ulkopuolelle.
Arvokkaiden linnustoalueiden
läheisyyteen ei ole osoitettu
uutta rakentamista.
Kaava-alueella
nykyinen
monimuotoisuus.

säilyy
biologinen

++++

-

Luonto yhteensä

++

7.2.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Ympäristö

+

-

Päästöt

Kaava-alueelle ei muodostu
rakennetta tai toimintaa, joka
olisi
oleellinen
päästöjen
aiheuttaja.

Ei vaikutusta

Yhteenveto

Ei vaikutusta
Vesistö

Kaava-alueelle ei muodostu
rakennetta tai toimintaa, jonka voisi katsoa aiheuttavan
merkittäviä vaikutuksia vesistöön.

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Maaperä

Kaava-alueelle ei muodostu
rakennetta
tai
toimintaa,
jonka voisi katsoa aiheuttavan
merkittäviä
vaikutuksia
maaperään.

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Ympäristö yhteensä
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7.2.3 Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön
Elinolot

+

-

Riskit ihmiselle

Kaava-alueelle ei muodostu
rakennetta tai toimintaa, jonka
voisi
katsoa
aiheuttavan
merkittäviä riskejä ihmisille.

Ei vaikutusta

Yhteenveto

Ei vaikutusta.
Virkistysalueet

Alueen olemassa olevat virkistyskohteet todetaan kaavassa. Muilta osin virkistys
tapahtuu
ns.
jokamiehen
oikeudella
rakentamisen
ulkopuolelle jäävillä alueilla.

Ei vaikutusta

++

Ei vaikutusta

+++

++
Vapaa-aika

Alueella
on
vapaa-ajan
palveluja tarjoavia toimintoja
ja paikkoja. nämä alueet
osoitetaan kaavassa.
+++

Elinolot yhteensä

+++

7.2.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen
Yhdyskunta

+

-

Yhteenveto

Yhdyskuntarakenne

Kaavassa osoitetut asumisen
laajennusalueet tiivistävät ja
mahdollistavat olemassa olevien verkostojen hyödyntämistä ja mahdollista laajentamista.

Uusi rakenne sijoittuu
muutamien rakennuspaikkojen osalta hieman olemassa olevasta
rakenteesta
syrjään.
Tältä osin uudet rakennuspaikat eivät pysty
kohtuullisin kustannuksin hyödyntämään olemassa olevaa rakennetta ja olemassa olevia
verkostoja.

+++

Ranta-alueen mitoitusmenettelyn tuottama uusi rakentamisen määrä on määrällisesti
erittäin
vähäistä
ja
sijoittuu myös jo olemassa
olevan rakenteen yhteyteen.

Yhdyskuntatalous
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-

Asemakaavoitettavien
alueiden toteuttaminen synnyttää
kaupungille
kuluja
infran
rakentamisen kautta mutta

Ei vaikutusta

++
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myös
tuloja
luovutuksen myötä.

tonttien

Maanomistajien toimesta tapahtuva
tontinluovutus
ei
kokonaisuuden näkökulmasta
vaikuta yhdyskuntatalouteen,
koska menot ja tulot kohdistuvat pääasiassa yksityisiin
tahoihin.
++
Yhdyskuntarakenne yhteensä

+++

++

Elinkeinot

+

-

Yhteenvet
o

Työllisyys

Kaavaratkaisut itsessään eivät
synnytä uusia teollisuus- tai
yritysalueita.
Kaavaratkaisut
mahdollistavat olemassa olevien palvelujen kehittämisen
sekä yritystoiminnan harjoittamisen asunnon yhteydessä.

Kaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen.

++

Kaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia elinkeinorakenteeseen.

++

++
Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenteessa
tuskin
tapahtuu mittavia muutoksia
nykyiseen verrattuna.
++

Elinkeinot yhteensä

++

Liikenne

+

-

Yhteenveto

Autoliikenne

Valtatien 4 parantamistoimenpiteillä voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Esimerkiksi liittymämäärän vähentäminen ja nelihaaraliittymien
poistaminen
parantaisivat valtatien 4 liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Kaavaratkaisu vaikuttaa autoliikenteen lisääntymiseen
sekä
etelän että pohjoisen
suuntaan
valtatiellä
lisääntyvän
väestön
vuoksi.

+

Niskanperän alueen asukasmäärän kasvaminen voi osaltaan parantaa joukkoliikenteen
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edellytyksiä Niskanperän alueella.
++

heikentää valtatien 4
liikenteen sujuvuutta
ja turvallisuutta entisestään.
-

Kevyt liikenne

Kaavaratkaisu luo edellytyksiä
kevyen liikenteen kehittämiselle.

Uusi rakenne tuskin
lisää
väestömäärää
niin
paljoa,
että
kaavaratkaisujen
johdosta
voitaisiin
muodostaa
kattava
kevyen
liikenteen
verkosto.

0

+
Liikenne yhteensä
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OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
Kaava on oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Maankäyttö- ja rakennuslain
42 §:ssä määrätään yleiskaavan oikeusvaikutuksista muuhun suunnitteluun ja
viranomaistoimintaan.
Suunnittelun ohjausvaikutus
Yleisaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat sekä kuivalle maalle MRL
44 §:n perusteella 10 vuoden ajan sekä ranta-alueelle MRL 72:§ perusteella.
Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL
42.1 §).
Maakuntakaavan/ seutukaavan ohjausvaikutus
Maakuntakaava ei ole mm. oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa
muutoin kuin yleiskaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32.3
§).
Vaikutus viranomaisiin
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista (MRL 42.2 §). Säännös koskee niin kunnan,
maakuntaliittojen kuin valtion viranomaisia.
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §).
Yleiskaavan ja muun lainsäädännön mukaisen päätöksenteon suhde
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnitelmat on otettava huomioon
suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön käytön
järjestämisestä siten kuin erityislaeissa säädetään. Muussa lainsäädännössä on
vastaavasti säännöksiä, jotka yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon.
Tässä
suhteessa
keskeisimpiä
lakeja
ovat
ympäristönsuojelulaki,
rakennussuojelulaki, tielait, metsälaki, maa-aineslaki, kaivoslaki ja jätelaki.
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