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1.2

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Kaavoitus
Timo Raitio

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
p. 016-322 8046

kaavoituspäällikkö
vireille tulosta ilm. päivämäärä
luonnosvaiheen kuuleminen
julkisesti nähtävillä
elinvoimalautakunta

13.11.2020, § 19
2.2.2021
3.2.-15.2.2021
9.4.-22.4.2021
xx

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee 7. kaupunginosaan Ounasrinne, Mustikkaharju.
Suunnittelualue käsittää korttelit 791,792,793 ja 796 sekä katualuetta Mustikkaharju ja Mustikkakuja. Tarkempi kaava-alueen sijainti on esitetty sijaintikartalla s.3,

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on “Vaiheasemakaava Mustikkaharju”. Asemakaavan
muutoksen tarkoituksena on tehdä korttelin 729 itälaidalle 5 m leveä puistokaistale. Kortteleiden 791, 792 ja 793 länsilaidassa olevat tontit pienenee puistokaistaleen verran sekä korttelista 796 poistuu yksi tontti.

1.4

Sijaintikartta
Karttaan on merkitty suunnittelualue. Vaikutusalue käsittää lähialueen tie-, ka-
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tu- , puisto- ja korttelialueita.

4

1.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
5.1.2
5.3.1
5.4.1
5.4.2
5.6
5.7
1.5

Selostuksen sisällysluettelo
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ................................................................. 2
Tunnistetiedot ................................................................................................... 2
Kaava-alueen sijainti ........................................................................................ 2
Kaavan nimi ja tarkoitus ................................................................................... 2
Selostuksen sisällysluettelo .............................................................................. 4
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista................................................................ 4
2 TIIVISTELMÄ .............................................................................................. 4
Kaavaprosessin vaiheet ................................................................................... 4
Asemakaava..................................................................................................... 5
3.
LÄHTÖKOHDAT ..................................................................................... 5
Selvitys suunnittelualueen oloista..................................................................... 5
Alueen yleiskuvaus........................................................................................... 5
Luonnonympäristö ............................................................................................ 6
Rakennettu ympäristö ...................................................................................... 6
Suunnittelutilanne ............................................................................................. 7
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ........................ 7
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................ 8
Asemakaavan suunnittelun tarve ..................................................................... 8
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset.................................. 8
Osallistuminen ja yhteistyö ............................................................................... 9
Osalliset ........................................................................................................... 9
Vireille tulo........................................................................................................ 9
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät .................................................... 9
Viranomaisyhteistyö ....................................................................................... 10
Palvelut .......................................................................................................... 11
Korttelialueet .................................................................................................. 11
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön .......................................................... 11
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ................................................. 11
Kaavamerkinnät ja määräykset ...................................................................... 11
Nimistö ........................................................................................................... 11
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
LIITTEET: 1.

Asemakaavan seurantalomake

2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoituspäällikkö on 13.11.2020 (19 §) päättänyt saattaa vireille vaiheasemakaavan.
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Vaiheasemakaavan kuuleminen ilmoitettiin kirjeillä maanomistajille ja naapureille sekä vireilletulon kuulutuksella 2.2.2021 Lapin Kansassa. Vaiheasemakaavan valmisteluun on mahdollista tutustua 15.2.2021 asti, niin kauan kunnes kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Nähtävilläpidosta ilmoitetiin kuulutuksella Lapin Kansassa. Mielipiteitä ei saapunut.
Vaiheasemakaavaehdotus on asetettu 9.4.-22.4.2021 julkisesti nähtäville 14
vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan, Rinteenkulman kauppakeskus /Olkkari,
Koskikatu 25. Nähtävillä pito on ilmoitettu kuulutuksella Lapin Kansassa
8.4.2021. Kuulemisen aikana annetut mielipiteet ja muistutukset käsittelee
elinvoimalautakunta.
Vaiheasemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.
Muutoksenhakuaikana on elinvoimalautakunnan kaavapäätöksestä mahdollisuus valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
2.2

Asemakaava
Vaiheasemakaavan tavoitteena on tarkastella ja tutkia Mustikkakuja ja Mustikkaharju tonttiliittymiä ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena on turvallinen ja rauhallinen liikenneympäristö.
Vaiheasemakaavan muutoksen tarkoituksena on tehdä korttelin 729 itälaidalle
5 m leveä puistokaistale. Kortteleiden 791, 792 ja 793 länsilaidassa olevat tontit pienenee puistokaistaleen verran sekä korttelista 796 poistuu yksi tontti.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Vaiheasemakaavan saatua lainvoiman, voidaan alue toteuttaa asemakaavan
mukaisesti.

3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Alue sijaitsee 7. kaupunginosan Mustikkaharjun alueella, Ounasrinne. Alue on
rakentamaton asuinpientalovaltainen asemakaava- alue Ounasrinteellä
Matkajängäntien läheisyydessä. Suunnittelualueen itäpuolelle valmistui vuonna 2019 200 paikkainen päiväkoti. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 23.10.2017 §117 hyväksymä asemakaava, jossa alue on osoitettu asuinpientaloalueeksi. Alueelle on voimassa
olevassa asemakaavassa osoitettu 30 erillispientalotonttia (AO).

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelun kohde kuuluu 7. kaupunginosaan, Ounasmetsä. Alueelle tehdään vuoden 2021 alussa yhdyskuntatekniikka.
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3.1.2

Luonnonympäristö
Maisemakuva
Muutosalue on luonnontilaista maisemaa, jossa pääpuulajina alueen eteläosassa on mänty, alueen pohjoisosa on märempää ja kuusivaltaista aluetta.
Eteläosassa aluetta kortteleiden 795 ja 796 kohdalla on poispurettavat rivitalot.
Kasvillisuus
Aluskasvillisuutena on mustikan ja puolukan varpuja sekä eri sammallajeja.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Kaupunkikuva
Muutosaluelue on rakentamatonasuinpientalovaltainen asemakaava- alue
Ounasrinteellä, Matkajängäntien läheisyydessä.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Varsinaisella muutosalueella ei ole palveluja eikä elinkeinotoimintaa. Muutosalueen vieressä toimii Mustikkaharjun 200 paikkainen päiväkoti.
Virkistys
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Ounasrinteen monitoimitalo.
Liikenne ja siihen liittyvät suunnitelmat
Suunnittelualue liittyy Mustikkakuja ja Mustikkaharju- nimisiin katuihin ja siitä
edelleen Matkajängäntien kautta Ounasrinteentiehen. Ounasrinteentiellä kulkee paikallisliikenteen bussit. Matkajängantiellä ja Ounasrinteentiellä on kevyenliikenteen väylä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä
muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Suunnittelualueella ei ole valmiina kunnallistekniikkaa eikä energiahuoltoa.
Yhdyskuntatekniikka suunnittelualueelle tehdään vuoden 2021 aikana.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Muutosalueella ei ole normaalia kaupunkirakennetta poikkeavaa ympäristön
häiriötekijää. Suurin yksittäinen häiriötekijä aiheutuu lähellä olevasta liikenteestä.

3.1.4

Maanomistus
Suunnittelualue on Rovaniemen kaupungin omistuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Rovaniemen
maakuntakaavan
2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö
vahvisti
26.5.2010.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa
taajamatoimintojen
aluetta (A). Oikealla on ote maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartasta

Rovaniemen yleiskaava 2015
Rovaniemen kaupungin yleiskaava, joka käsittää koko entisen kaupungin alueen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2002. Hyväksymispäätös sai lopulta lainvoiman 5.9.2004. Yleiskaavassa suunnittelualue on palvelujen ja hallinnon aluetta, PY- aluetta.

Ote Rovaniemen yleiskaavasta 2015

Asemakaava
Suunnittelulueella on voimassa kaupunginvaltuuston 23.10.2017 §117 hyväksymä asemakaava, jossa alue on osoitettu asuinpientaloalueeksi. Alueelle on
voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu 30 erillispientalotonttia (AO).
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Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen
ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 /
23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Kaavamuutosalueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä.
4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoituspäällikkö on 13.11.2020 (19 §) päättänyt saattaa vireille vaiheasemakaavan 7.kaupunginosan Mustikkaharjun alueella. Vaiheasemakaavalla
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tutkitaan Mustikkakujan ja Mustikkaharjun tonttiliittymiä ja liikenneyhteyksiä.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Hakijat:
Rovaniemen kaupunki tekniset palvelut, kaavoitus.
Kaava-alue ja sen ympäristö:
maanomistajat, asukkaat ym. osalliset joiden toimialaa muutos koskee
Hallintokunnat:
elinvoimalautakunta
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus
Muut:
NeVe.

4.3.2

Vireille tulo
Vaiheasemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu 2.2.2021 Lapin Kansassa. Vaiheasemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua
2.2.–15.2.2021 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus /Olkkari,
Koskikatu 25 sekä kaupungin Internet-sivuilla kaavatorilla. Kaava-asiasta on
lisäksi lähetetty kirjeet lähialueen maanomistajille.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Ilmoitus kirjeellä vaiheasemakaavan kuulemisesta osallisille
Kaavoituspäällilön päätöksen jälkeen, on vaiheasemakaava-alueen osallisille
ilmoitettu kirjeellä ennakkoon tieto sekä kaavoituspäällikön päätös vaiheasemakaavan tulevasta vireilletulosta. Kirjeessä on myös tuotu esille kaavaprosessin eteneminen sekä millä tavoin kaavan etenemistä voi seurata ja miten
mielipiteet sekä muistutukset asian osalta voidaan toimittaa.
Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuulemismenettely
Vaiheasemakaavan muutoksesta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia
mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan
yleisesti nähtäville. Mielipiteitä ei saapunut.
Vaiheasemakaavan kuulemismenettely
Vaiheasemakaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville 14 vuorokaudeksi
palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus /Olkkari, Koskikatu 25.
Nähtävillä pito ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa. Kirjeitä ei lähetetty. Kaava-asiasta ei pyydetty lausuntoja.
Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia muistutuk-
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sia kaupungin kirjaamoon. Kuulemisen aikana annetut muistutukset käsittelee
elinvoimalautakunta.
Kaavan hyväksyminen
Vaiheasemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.
Muutoksenhakuaika
Elinvoimalautakunnan päätöksen jälkeen alkaa 30 vrk:n muutoksenhakuaika,
jolloin on mahdollista valittaa asiasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
4.3.4

Viranomaisyhteistyö (MRL 66§)
Kaavoituksen alkuvaiheessa on lähetetty tieto kaavan vireille tulosta Lapin
ELY-keskukseen.

4.4

Vaiheasemakaavan tavoitteet
Tehdyn päätöksen mukaisesti on vaiheasemakaavalla tarkoitus saada turvallinen ja rauhallinen liikenneympäristö Mustikkakujan ja Mustikkaharjun tonttiliittymille ja liikenneyhteyksille.

4.5

Vaiheasemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä vaihtoehtojen kuvaus
Vaiheasemakaavalla ei laadittu vaihtoehtoja. Voimassa oleva asemakaava
säilyi muutoin entisellään, paitsi korttelin 729 itälaidalle tehtiin 5 m leveä puistokaistale. Kortteleiden 791, 792 ja 793 länsilaidassa olevat tontit pienenee
puistokaistaleen verran sekä korttelista 796 poistuu yksi tontti

4.6

Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Vaihtoehdot: vaiheasemakaava ja voimassa oleva asemakaava.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Nyt vireillä oleva vaiheasemakaavan muutos ei vaikuta voimassa olevan asemakaavan mukaiseen tilanteeseen.
Vaikutukset liikenteeseen
Vaiheasemakaavan muutos ei oleellisesti vaikuta alueen liikenteeseen.

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

5.1.1

Vaiheasemakaavan muutos ei muuta jo olevaa kaavan perusrakennetta.
Mitoitus
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Vaiheasemakaavan muutokseen liittyvät mitoitus ja paljoustiedot on esitetty
selostuksen liitteenä olevassa seurantalomakeessa.
5.1.2

Palvelut
Kaavamuutoksella ei muodostu uusia palveluita.

5.3.1

Korttelialueet

5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Teknisesti kaava-alueella ei ole yhdyskuntatekniikka, rakenteilla vuoden 2021
aikana.

5.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luontoon eikä luonnonympäristöön.

5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on
esitetty kaavakartalla.

5.7

Nimistö
Alueelle ei muodostu uusia katu, puisto eikä alueen nimiä. Alueen nimistö on
voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Rovaniemellä 1.4.2021

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Liite 1

Timo Raitio
maanmittausasiantuntija
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala
[ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

698 RovaniemiTäyttämispvm
19.02.2021
Rovaniemen kaupunki 7. kaup osa Vaiheasemakaava Mustikkaharju
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
02.02.2021
Kunnan kaavatunnus
698 2021-2
0,8562Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,8562

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat
[lkm]Omarantaiset

Ei-omarantaiset
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Alamerkinnät

