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1. ALUKSI
ROVANIEMEN ALUEIDENKÄYTÖN STRATEGIA
Alueidenkäytön strategia 2006
Rovaniemen alueidenkäytön strategia valmistui vuonna
2006. Strategia luotiin työkaluksi vastaamaan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita Rovaniemen kaupungin ja
maalaiskunnan yhdistyminen toi kaupungin maankäyttöön.

-

-

Strategian tavoitteena oli
Lisätä Rovaniemen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta ”maakunnan veturina”
Löytää ja vertailla Rovaniemen kasvusuuntia
Nostaa esille konkreettisia kehittämiskohteita ja –alueita
Ottaa kantaa erilliskysymyksiin
Tuottaa strateginen raami kaavoitukselle ja
maanhankinnalle

strategian toteutumista yleisesti ja esitettyjen indikaattorien osalta. Päivitetty alueidenkäytön strategia tuottaa sisältöä mm. Rovaniemen kaavoitusohjelmaan ja
sen toteuttamiseen sekä maakuntakaavan päivitykseen.
Strategiapäivityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota
strategiassa esitettyyn keinovalikoimaan ja keinojen
toimivuuteen. Päivitystyössä strategista tarkastelua on
laajennettu alue- ja yhdyskuntatalouteen.

PROSESSI JA TYÖN TOTEUTUS
Rovaniemen alueidenkäytön strategian päivitys tuli
ajankohtaiseksi mm. Rovaniemen ennakoitua suuremman väestönkasvun ja toimintaympäristön muutosten
vuoksi. Päivitystyön yhteydessä päätettiin ajantasaistaa
maankäytön näkökulmasta myös erillisselvitykset, joita
olivat
 Kaupallisten palvelujen selvitys
 Matkailuselvitys

Strategian perusteella:
 Määriteltiin kaavoitettavat alueet
 Laadittiin kaavoitusohjelma
 Ohjattiin matkailua alueille, joilla on parhaat
toimintaedellytykset
 Luotiin elinkeinotoiminnalle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset
 Luotiin aluerakenne, joka voi hyötyä lähiseutujen kehittymisestä
Strategiassa määriteltiin tavoitteet, painopisteet ja
keinot asumiselle, elinkeinoille, palveluille, liikenteelle,
virkistyspalveluille, hyvinvoinnille ja paikallisidentiteetille sekä kunta- ja aluetaloudelle.
Strategian lopputuloksena luotiin kehittämisen toimenpiteet lyhyelle ja pitkälle tähtäimelle.

Strategiapäivityksen tavoitteet
Päivitystyön tavoitteena on ollut ajantasaistaa vuonna
2006 valmistunut Rovaniemen alueidenkäytön strategia keskeisiltä osiltaan. Päivitystyössä tarkastellaan

 Lapin megahankkeiden vaikutukset Rovaniemelle
Lisäksi päivitystyössä toteutettiin strategian tavoitetarkastelu sekä tapahtuneen kehityksen tarkastelu indikaattorien valossa. Strategian päivitystyössä tärkeää on
ollut itse prosessi, palveluja koskeva tarkastelu, yrityskysely sekä yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi.
Vuorovaikutteisen, ideoita keräävän ja avoimen suunnittelun kautta on koottu kaupungin eri sektorit, viranomaistahot, kaupan ja matkailualan toimijat ja muut
seudun toimijoita hahmottamaan Rovaniemen tulevaisuutta. Tavoitteena on ollut luoda strategiasta jatkuvasti päivitettävä työkalu maankäytön seurantaan,
arviointiin ja kehittämiseen.
Strategiatyön päivitystä on ohjannut ohjausryhmä,
johon ovat osallistuneet Rovaniemen kaupungin, Lapin
liiton ja ELY-keskuksen edustajat. Hankeen konsulttina
on toiminut AIRIX Ympäristö Oy, jossa työstä ovat vastanneet Kimmo Vähäjylkkä, Johanna Lehto ja Susanna
Harvio.
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Kuva 1. Rovaniemen alueidenkäytön strategian päivityksen työvaiheet

MENETELMÄT
Strategian päivitys on toteutettu hyödyntäen monipuolisia ja vuorovaikutukseen innostavia menetelmiä.
 Paikkatieto- ja tilastoanalyysit
 Ohjausryhmän työryhmätyöskentely
 Laajat kommentointikierrokset
 Asiantuntijahaastattelut
 Internetpohjaiset ZEF®-kyselyt

teet. Rovaniemeä koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat erityisesti:

1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö
ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

• Ohjausryhmän asiantuntijakysely
• Yrityskysely
• Palvelukysely

Maakunnan tasolla toimintaa ohjaa Lapin maakuntasuunnitelma 2030, jonka visiossa todetaan:

 Vaikutusten arviointi

TAVOITTEET
Valtakunnalliset ja maakuntatason tavoitteet
Alueidenkäytön suunnitelmaa ohjaavat olennaisena
osana valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
sekä maakunnalliset alueidenkäyttöä koskevat tavoit-

Lappi on vetovoimainen 195 000 asukkaan pohjoinen menestyjämaakunta, joka tunnetaan
luonnoltaan ja kulttuuriltaan rikkaana, luovana
ja kansainvälisesti arvostettuna kasvavien investointien alueena. Lappi antaa elämänvoimaa.
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2. MENNYT KEHITYS
INDIKAATTORITARKASTELUT 2006–2011
Yleisindikaattorit
Väkiluvun osalta strategiavaiheessa vuonna 2006 tavoitteena oli 3 000 asukkaan lisäys vuoteen 2015.
60 000 asukkaan raja saavutettiin Rovaniemellä jo
vuonna 2010. Väestö on keskittynyt voimakkaasti keskustaan, mutta kasvua on ollut myös Alakemijoen
suuralueella. Tavoite tasapainoisesta kasvusta ei ole
toteutunut, mutta keskittymiskehitys tunnistettiin jo
strategian valmistumisvaiheessa. Muuttotase on ollut
vuodesta 2004 joka vuosi positiivinen.

keskuksena. Peruskoulupalvelut on säilytetty strategian
tavoitteiden mukaisesti keskuskylissä (Kivitaipale, Meltaus, Muurola, Sinettä, Vanttauskoski, Vikajärvi).
Matkailun kasvutrendi on kääntynyt uuteen kasvuun
pienen notkahduksen jälkeen. Tavoitteena on kehittää
matkailua erityisesti matkailuvyöhykkeellä. Uusia investointeja on toteutunut väestönkasvun myötä useita.
Rovaniemelle on rakennettu mm. uusia kaupan keskittymiä ja kaupan hankkeilla on positiivisia heijastusvaikutuksia.

Ikärakenteelle ei asetettu varsinaisia tavoitteita. Vanhimpien ikäluokkien osuus kasvaa selvästi. Palvelujen
tuotannossa ja maankäytössä tulee ottaa huomioon
kasvavat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen
kysyntä.

Palvelut

Työllisyysaste nousi Rovaniemellä tavoitteiden mukaisesti 3 % -yksikköä. Työttömyysprosentti puolestaan on
laskenut jatkuvasti ja näin ollen ero muuhun maahan
on kaventunut. Työpaikat ja työpaikkaomavaraisuuden
osalta uusien työpaikkojen syntymistä koskeva tavoite
on jo toteutunut (1500 uutta työpaikkaa vuodesta 2004
vuoteen 2010). Työpaikkaomavaraisuuden suhteen
kehitys on ollut heikompaa ja työpaikkaomavaraisuus
on laskenut.

Liikenne

Asuminen
Strategisena tavoitteena oli kaavoittaa viihtyisiä asuinalueita kysytyille alueille eli laadukasta kaupunkiasumista ja omatoimista kyläasumista. Kaavoituksen toteutumista strategiassa mainituilla alueilla selvitettiin
tarkastelemalla toteutunutta yhdyskuntarakennetta ja
vertaamalla sitä väestöpohjaan. Väestö on keskittynyt
voimakkaasti keskustaan, ja kasvua on ollut myös Alakemijoen suuralueella. Tavoite tasapainoisesta kasvusta ei ole kaikilta osin toteutunut.
Elinkeinot ja osaaminen
Uusien työpaikkojen määrän kehitys on ollut positiivista. Samoin yrityskannan kasvu on toteutunut hyvin.
Koulutustaso on Rovaniemellä parantunut tasaisesti ja
koulutustaso on säilynyt koko maata korkeammalla
tasolla. Rovaniemi on säilyttänyt statuksensa koulutus-

Julkiset palvelut ovat pääosin säilyneet, haasteena on
pienempien kylien ja palvelualueiden tulevaisuus ja
palvelukylien kehittymisedellytykset.

Tavoitteena oli muodostaa rakennemallin toiminnallisuutta tukeva liikennejärjestelmä, jossa otetaan huomioon kestävä kehitys ja tasa-arvoiset liikkumismahdollisuudet. Liikenneonnettomuudet ovat viime vuosina jonkin verran lisääntyneet. Tavoite ei ole kaikilta
osin toteutunut, ja kehittämistä tulee jatkaa strategian
päivityksen pohjalta.
Virkistys
Reitistöjä on kehitetty ja rakennettu, mutta strategiassa kuvattua tavoitetta kattavista viher- ja virkistysyhteyksistä ei ole toteutettu.
Hyvinvointi ja paikallisidentiteetti
Hyvinvointi on sairastavuusindeksin perusteella heikentynyt viime vuosina. Paikallisidentiteetin kehittymisestä
alueella ei ole tutkimustietoa.
Talous
Rovaniemen kaupungin talous kehittyi myönteisesti
vuosina 2006–2011. Yhdistymissopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutettiin talouden tasapainon osalta.
Lainamäärä kääntyi laskuun v. 2010 ja kokonaislainamäärä asukasta kohti on nyt alle maan keskitason.
Taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä. Investointeja
tehdään kaupungin kokoon ja kasvun nähden vähän.
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Kuva 2. Esimerkkejä indikaattoritarkasteluista.
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3. ERILLISTARKASTELUT
Rovaniemen alueidenkäytön strategian päivitystyössä
tehtiin kolme erillistä selvitystä maankäytön näkökulmasta:

Lisäksi tarkasteltiin strategian mukaisen kehityksen
yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia.

 Kaupallisten palvelujen selvitys
 Matkailuselvitys
 Lapin megahankkeiden vaikutukset Rovaniemelle

KAUPAN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Erillisselvityksessä määriteltiin Rovaniemen merkittävimmät kaupallisen toiminnan alueet sekä annetaan
suosituksia kaupallisten palvelujen kehittämiselle. Kaupallisten palvelujen osalta huomioidaan myös Rovaniemen kyläverkosto, jonka palvelut ovat tärkeitä paitsi
asukkaille myös mm. matkailulle. Kaupallisten palvelujen selvitys toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin sekä alueen kaupallisten palvelujen tuottajien
kanssa. Pohjatietoina on käytetty maakuntakaavaa,
Rovaniemen yleiskaavaa sekä tekeillä olevan Rovaniemen keskustan osayleiskaavan uudistuksen selvityksiä.
Näiden lisäksi selvitystä varten on haastateltu tärkeäksi
katsottuja tahoja kaupan alalta.
YHTEENVETO
 Rovaniemen kaupallinen tarjonta on tällä hetkellä kattavaa. Rovaniemi maakuntakeskuksena palvelee osaltaan koko Lappia.
 Myös Rovaniemen kylillä kauppapalveluja on
vielä kohtuullisesti, erityisesti palvelukylillä.
Kylien palvelutason ei kuitenkaan odoteta tulevaisuudessa paranevan, päinvastoin heikentyvän.
 Kaupunginosakeskuksiin ydinkeskustan läheisillä alueilla sen sijaan voi syntyä uusia päivittäistavarakaupan palveluja. Erikoiskaupan
odotetaan keskittyvän entisestään.
 Rovaniemen kaupallinen tarjonta on keskittynyt ydinkeskustaan, Eteläkeskukseen ja Saarenkylään. Lisäksi Napapiiri tarjoaa matkailupalveluita.

 Tulevaisuudessa Saarenkolmion alue voi tarjota kaupan sijaintivaihtoehtoja. Eteläkeskuksen
kehittäminen tulee toteuttaa niin, ettei ydinkeskustan kehittymismahdollisuuksia vaaranneta.
 Kaavallinen tilanne keskeisten kohteiden kehittämisen kannalta on hyvä. Rovaniemellä on
tekeillä keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava, mikä selkiyttää tilannetta entisestään.
 Rovaniemen kaupallisten palvelujen kehittämisen takaamiseksi tarvitaan lisätilaa tulevaisuudessa.
 Myös muuta palvelukerrosalaa tarvitaan tulevaisuudessa. Kokous- ja kongressimatkailu toisi Rovaniemelle lisää matkailijavirtoja ja matkailijoiden viipymää, mikä vaikuttaisi positiivisesti myös kaupan alalle.
 Rovaniemi haluaa olla ostosmatkailukohde.
Tällöin tulee kiinnittää huomiota saavutettavuuteen ja liikenneyhteyksiin.
 Rovaniemellä tärkeää on lisäksi yhteistyö matkailutoimijoiden kanssa.
 Napapiirin ja Joulupukin tulisi näkyä myös
kaupallisessa tarjonnassa.
 Rovaniemellä tarvitaan kaupallisen ilmeen parantamista sekä vahvuuksien kirkastamista.
Rovaniemen tulisi olla portti Lappiin.
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MATKAILUN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Matkailun erillisselvityksessä määritellään Rovaniemen
merkittävimmät matkailualueet kehittämispotentiaaleineen sekä annetaan suosituksia matkailun kehittämiselle maankäytön näkökulmasta. Matkailun erillisselvityksen pohjatietoina on käytetty pääasiassa Rovaniemen matkailustrategian tietoja (laadittu vuonna
2006) sekä Rovaniemen matkailun Internet-palvelua
(http://www.visitrovaniemi.fi). Näiden lisäksi selvitystä
varten on haastateltu Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n hallituksen jäseniä. Toimenpiteiden osalta
nojaudutaan v. 2012 valmistuneeseen Rovaniemen
matkailun kehittämisohjelmaan.
YHTEENVETO
Seuraavaan on koottu tiivistetystä tässä alueidenkäytön strategiaan liittyvässä matkailun erillisselvityksessä
esille nousseita tavoitteita matkailun kehittämiseksi:
 profiloituminen Lapin pääkaupunkina, paikallisten erityispiirteiden hyödyntäminen
 majoituskapasiteetin kehittäminen
 kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen
 saavutettavuuden ja sisäisen logistiikan parantaminen, opastus
 joulu- ja talvimatkailun edelleen kehittäminen,
ympärivuotisuuden/kesämatkailun kehittäminen
 markkinointi ja myynti, jakeluteiden kehittäminen
 kaupunkimaisuuden ja kaupunkimaisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen
 kylien matkailupotentiaalin hyödyntäminen,
reitistöjen kehittäminen

Rovaniemi on Suomen kansainvälisin matkailualue
(ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuudella
mitattuna). Kansainvälisyys on Rovaniemen matkailun
vahvuus, mutta tuo myös haasteita. Rovaniemen matkailuvaltti on se, että Rovaniemi on kaupunki ja tarjoaa
kaupunkimaiset palvelut keskellä erämaata. Rovaniemen vahvuus ovat myös monipuoliset kaupalliset palvelut, mikä houkuttelee alueelle ostosmatkailijoita mm.
Venäjältä. Rovaniemen toivotaan profiloituvan matkailukaupunkina ja Lapin pääkaupunkina.
Suurimmat ongelmat liittyvät saavutettavuuteen, majoituskapasiteettiin sekä kongressitilojen puutteeseen.
Majoituskapasiteettia tarvittaisiin lisää, erityisesti luksus- sekä mökkimajoitusta. Lisäksi Rovaniemelle tarvittaisiin kongressikeskus, jossa pystyttäisiin palvelemaan
isojakin ryhmiä. Kokousmatkailun kehittämisen mahdollistavat Rovaniemen tarjoamat muut kaupunkimaiset palvelut.
Myös kaupunkikuvan hoitaminen on tärkeää matkailun
kannalta. Rovaniemen matkailuun toivotaan tulevaisuudessa uutta pontta liikunta- ja hyvinvointimatkailusta. Myös elämysteollisuuden odotetaan tuovan uusia
avauksia myös matkailun saralle.
Matkailun osalta tärkeää on ydinkeskustan kehittämisen lisäksi kylissä sijaitsevien matkailutoimintojen tuotteistaminen, muu kehittäminen ja markkinointi. Koko
kaupungin laajan alueen kohteet tulisi yhdistää toisiinsa reitistöin. Vesistöjä tulisi hyödyntää matkailussa
nykyistä tehokkaammin, ja keskustan ranta-alueet tulisi
ottaa käyttöön matkailun ja virkistyksen tarpeisiin.

 luonnonympäristöjen, vesistöjen ja kulttuurimahdollisuuksien hyödyntäminen
 liikunta- ja hyvinvointimatkailun sekä kulttuuri- ja ostosmatkailun kehittäminen
 kaavoitusprosessit, matkailun tarpeiden huomiointi kaavoituksessa
 matkailuilmeen kehittäminen, kaupunkikuvan
kehittäminen
 yhteistyön kehittäminen
 investointitason nosto
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LAPIN SUURET INVESTOINNIT JA NIIDEN TULEVAISUUDEN
NÄKYMÄT
Rovaniemen alueidenkäytön strategiapäivityksen osana
on tarkasteltu Lapissa toteutettavien suurten hankkeiden ja investointien vaikutuksia Rovaniemen kehitykseen ja sen aluerakenteeseen. Selvityksessä on suurelta
osin nojauduttu Lapin Kauppakamarin laatimaan hankelistaukseen.
Lapissa on käynnissä merkittävä investointibuumi joka
vaikuttaa koko Lapin tulevaan kehitykseen; sen työllisyyteen ja väestön kehitykseen. Rovaniemellä on Lapin
veturina aivan erityinen mahdollisuus ja vastuu tarjota
palveluja, asumismahdollisuuksia, matkailupalveluja
jne. Erillisselvityksessä arvioitiin, että Rovaniemen
tulevaan kehitykseen vaikuttavat erityisesti Kevitsan
(Sodankylässä) ja Suhangon kaivoshankkeet, Rovaniemi-Kemijärvi -radan sähköistys, Jäämeren käytävä hanke, Vt4 kehittäminen Rovaniemen kohdalla ja Mustikkamaan biovoimalan toteuttaminen. Paikallisesti
myös keskustan hotelli- ja kylpyläkokonaisuudella on
merkittäviä vaikutuksia alueen matkailutarjontaan.

Erillisselvityksen tulokset on sisällytetty strategiakarttoihin ja toimenpiteisiin.

Kuva 3. Suurhankkeita.

Välillisesti Rovaniemen kehitykseen vaikuttavat merkittävästi myös Luoteis-Venäjän suuret energiahankkeet
ja investoinnit sekä muut Pohjois-Kalotin alueella tapahtuvat suuret kehitysprojektit.
Keskeisemmin Rovaniemen aluerakenteeseen vaikuttaa kaupunkikeskustan luoteispuolelle Vt 4 ja radan
läheisyyteen sijoittuva Mustikkamaan biovoimalahanke. Merkittäviä heijastusvaikutuksia asuntojen ja
palvelujen kysyntään sekä mahdollisten uusien työpaikka-alueiden syntymiseen on suurilla Lapin kaivoshankkeilla. Suhangon kaivoksen mahdollinen avautuminen Ranualla lisää maankäytön painetta Rovaniemellä Ranuantien suunnassa ja vastaavasti Sodankylän
kaivoshankkeet lisäävät maankäytön kehittämispainetta Vt 4 Sodankylän suunnassa. Levin myönteinen kehitys (kultakaivos ja Levin matkailukeskus) lisäävät logistiikka- ja matkailijavirtoja Ounasjokivarressa ja vaikuttavat positiivisesti jokivarren kylien kehittymiseen.

Kuva 4. Keskeisten hankkeiden vaikutusalueet.
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4. PÄIVITETTY ALUEIDENKÄYTÖN
STRATEGIA
Rovaniemen päättäjät ovat arvioineet valtuustoryhmittäin vuonna 2006 laaditun Rovaniemen alueidenkäytön
strategian kehittämisvisiota ja tavoitteita. Keskeistä on
ollut tarkistaa menneen 5 vuoden kehityksen perusteella tavoitteita ja tarvittaessa ”korjata kurssia”

Valtuustoryhmissä on arvioitu
 Kehittämisvisiota vuoteen 2030
 Kehittämisen päätavoitteita
 Kehittämisen painopisteitä
Hankkeen ohjausryhmässä on arvioitu alustavasti toteuttamisen keinoja ja toimenpiteitä

VISIO
Rovaniemen alueidenkäytön visio
Rovaniemen aluerakenne 2030 muodostuu eheästä ja viihtyisästä keskustasta ja asuinalueista, elinvoimaisista
kylistä palvelualueineen, yrityksiä palvelevista liikenneyhteyksistä sekä matkailun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeistä

PÄIVITETYT KEHITTÄMISTAVOITTEET
 Tuottaa viihtyisiä asuinalueita, joihin asuntokysyntä kohdistuu. Asuntotuotanto on monipuolista ja tarjoaa laadukasta asumista strategian mukaisesti koko kaupungin alueella.
Asumista ohjataan palvelujen, rakennetun infrastruktuurin ja toimivan joukkoliikenteen yhteyteen
 Elinkeinotoiminnan kehittymistä edistetään
luomalla yritystoiminnalle hyvät puitteet ja varaamalla riittävästi laadukkaita alueita logistisesti ja toiminnallisesti edullisille paikoille.
Elinkeinoja kehitetään Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti
 Rovaniemellä on kattava ja helposti saavutettava virkistyspalvelujen verkko, johon sisältyvät kulttuuripalvelut, ulkoilureitistöt, lähivirkistysalueet, ulkoilu- ja retkeily- alueet, erämaa-alueet ja myös paikallisia palvelevat matkailualueet.

men matkailun kehittämisohjelman mukaisesti
(hyväksytty 2012)
 Laadukkaiden peruspalvelujen tuottaminen
asukkaille tasapuolisesti ja luovasti uusia
mahdollisuuksia hyödyntäen. julkisten peruspalvelujen säilyttäminen palvelukylillä
 Muodostaa valitun rakennemallin toiminnallisuutta ja muita kehittämistavoitteita tukeva
liikennejärjestelmä. Edistetään asukkaiden tasa-arvoista liikkumista ja kehitetään elinkeinoelämää tukevaa liikennejärjestelmää. Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävän liikennejärjestelmän luominen
 Yhteisöllisyyden, paikallistunteen ja asukasdemokratian vahvistuminen, maaseudun säilyminen elävänä, aluerakenteen eheyttäminen
 Tasapainoinen ja positiivinen kuntatalous

 Rovaniemellä luodaan matkailulle hyvät toimintaedellytykset matkailuvyöhykkeillä ja turvataan matkailutoiminnan kehittyminen koko
kaupungissa. Matkailua kehitetään Rovanie-
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Kuva 5. Ote Rovaniemen alueidenkäytön strategiasta.
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ASUMINEN
Tavoite: Tuottaa viihtyisiä asuinalueita, joihin
asuntokysyntä kohdistuu. Asuntotuotanto on
monipuolista ja tarjoaa laadukasta asumista
strategian mukaisesti koko kaupungin alueella.
Asumista ohjataan palvelujen, rakennetun infrastruktuurin ja toimivan joukkoliikenteen yhteyteen

P A I N O P I S T E E T : Nykyisten asuinalueiden vetovoimaisuuden turvaaminen ja uusien asuinalueiden
kaavoittaminen, keskusta-alueiden tiivistäminen, joukkoliikenteen kannattavuuden parantaminen sekä monimuotoisten asuin- ja elinympäristöjen kehittäminen
strategian mukaisesti eri puolilla Rovaniemeä
TOIMENPITEET
 Kaavoitusohjelman päivittäminen
 Maapoliittinen ohjelma

mukaisesti kaupunkikuvan viihtyisyyttä nostetaan
etenkin alueilla, missä matkailijat liikkuvat. Lisäksi tulee
määrittää suojelutoimenpiteet kulttuuriympäristöille,
maisema-alueille ja muille suojelukohteille.
Strategiakartoille on hahmoteltu tärkeimpiä asumisen
ja loma-asumisen alueita. Koko kaupungin osalta on
painotettu nykyisten asumisympäristöjen kehittämistä
ja määritettyjen palvelukylien vahvistamista. Rovaniemen tulevaisuuden asumisen alueet löytyvät pääosin
kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeiltä, eli 5-7
km etäisyydeltä keskustasta. Lisäksi asutusta voidaan
lisätä Ounas- ja Kemijokivarsilla. Näiden alueiden rakentumisen jälkeen tulee määrittää kasvua uusille
alueille mm. Pöyliövaarassa, Printtivaarassa ja Vennivaarassa. Ounasjoen itäpuolella asumisen laajentumista rajoittaa lentomelu. Myös tulva-alueet tulee huomioida kaupungin kehittämisessä. (ks. kuvat, joissa lähteenä Rovaniemen kaavoitusohjelma 2009–2012, perusteluosa)

 Alueiden ja tonttien markkinointi koko kaupungin alueella
 Maaseutuohjelman laatiminen
 Rakennetun ympäristön laadun strategia
 Asuntopoliittinen ohjelma
 Loma-asumisen kehittämistarpeiden selvittäminen
Strategian linjausten pohjalta tulee päivittää kaavoitusohjelma, jossa tulee aikatauluttaa keskustan kaavahankkeet. Rovaniemellä tulee tehdä tarvekartoitus eri
asumismuotojen osalta sekä vuokra-asuntotarpeesta.
Lisäksi tulee kartoittaa palvelukylien kaavoitustilanne ja
kaavoituksen tarve. Myös loma-asumisen kehittämistarpeet tulee selvittää.
Kyläalueille tulee lisäksi laatia maaseutuohjelma, jossa
pohditaan kyläalueiden asumismuotoja sekä yhteisöllisyyden kehittämistä. Samalla tulee pohtia keinoja kehittää kylien toiminnallisuutta ja yritystoiminnan mahdollisuuksia. Kehittämistä voidaan tehdä esimerkiksi
osayleiskaavojen, kyläsuunnitelmien ja toiminnallisten
suunnitelmien avulla.
Rakennetun ympäristön laatuun tulee kiinnittää huomiota. Rovaniemellä tulee toteuttaa esimerkiksi kaupunkikuvan kehittämishankkeita ja arkkitehtuurikilpailuja. Tätä on toivottu myös mm. matkailun ja kaupan
toimijoiden parissa. Elinkeino-ohjelman tavoitteiden

Kuva 6. Tulvavaara-alue HQ 1/100 tulvatilanteessa.

Asumisen laajenemissuunnat on esitetty yleisemmin
koko kaupungin strategiakartalla, ja tarkennettu keskustaa kuvaavalla kartalla.
Koko kaupungin kartalla on määritetty taajamatoimintojen alueet, joilla rakennetta on tiivistettävä. Lisäksi
näillä alueilla tulee kehittää elinkeinoja ja liikenneyhteyksiä. Myös taajaman laajenemissuunnat on näytetty.
Näille alueille tulee laatia osayleiskaavoja ja kaupungin
omistamille maille asemakaavoja. Taajamatoimintojen
alueita on Rovaniemen keskustaajaman lisäksi Sinetässä, Hirvaalla ja Rautiosaaressa, Muurolassa, Oikaraisessa ja Vanttauskoskella.
Koko kaupungista on lisäksi määritetty kyläalueet, joilla
on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä
elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Näiden lisäk11
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si esille on nostettu Rovaniemen tulevaisuuden kyläverkoston palvelukylät, joita ovat Meltaus, Sinettä,
Vikajärvi, Muurola, Kivitaipale ja Vanttauskoski. Näillä
kylillä tulee laatia tarkempia maankäytön suunnitelmia
(osayleiskaava, asemakaava, ranta-asemakaava), kehittää kevyenliikenteen verkostoja sekä turvata palvelut.
Elinkeinotoimintaa palvelukylillä on kehitettävä ympäröivän palvelualueen keskuskylänä.
Lisäksi Rovaniemeltä on määritetty loma-asumisen
alueet. Nämä alueet ovat jo muodostuneita lomaasumisen keskittymiä, joihin loma-asutus tulisi jatkossakin pyrkiä keskittämään. Näillä alueilla tärkeää on
vesistöjen läheisyys, ympärivuotisen käytön mahdollis-

taminen, saavutettavuus, ympäristön huomiointi ja
vaihtelevuus. Loma-asutus on tärkeää palvelukylien
elinvoimaisuudelle.
Keskustaajaman osalta asumisen laajenemisalueet on
määritetty tarkemmin. Kartalla on osoitettu sekä maakuntakaavan mukaiset varaukset että uudet varaukset
suuntina. Rovaniemen ydinkeskustaa tulee tiivistää ja
täydennysrakentaa. Alueiden kehittäminen tulee tehdä
osayleiskaavojen ja asemakaavojen avulla.

Kuva 7. Ote Palvelualueet ja kyläverkko – kartasta, jossa
näkyy asutustiivistymät vuonna 2009.
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ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Tavoite: Elinkeinotoiminnan kehittymistä edistetään luomalla yritystoiminnalle hyvät puitteet
ja varaamalla riittävästi laadukkaita alueita logistisesti ja toiminnallisesti edullisille paikoille.
Elinkeinoja kehitetään Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti

P A I N O P I S T E E T : Rovaniemen elinkeinojen
kehittämisohjelman mukaisesti 1) matkailu 2) luovat
alat 3) teollisuus sekä 4) kauppa ja palvelut

Ranuan rajan tuntumaan on merkitty potentiaalinen
kaivosalue, josta on inventoitu malmi- ja mineraaliesiintymiä. Merkintä on maakuntakaavan (Rovaniemen
vaihemaakuntakaava) mukainen ja liittyy Narkauksen
kaivoshankkeeseen. Kaivosalueen tarkkaa sijaintia ja
laajuutta ei ole määritetty, vaan tämä tulee tehdä tarkemmissa suunnitelmissa. Lisäksi elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien turvaamista ja kehittämistä tulee
tehdä taajamatoimintojen alueella, kyläalueilla ja erityisesti palvelukylillä.

TOIMENPITEET
 Elinkeinoelämän tarpeiden ja alueiden huomiointi kaavoituksessa
 Yrityksiä palvelevan logistiikan kehittäminen
 Toimitilarakentaminen
 Ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäminen
(erityisesti Eteläkeskus)
Kaavoituksessa on huomioitava yleisesti yritysalueiden
tiivistäminen ja laajentamismahdollisuudet. Tähän
tulee kiinnittää huomiota erityisesti Teollisuuskylässä,
jossa mm. rautatien varsi tulee saada tehokkaammin
käyttöön. Lisäksi lentokentäntien varren käytön tehostaminen tulee mahdollistaa. Uusia työpaikka-alueita
tulee luoda keskustassa erityisesti valtatien 4 ympäristöön sekä muuallekin keskustan tuntumaan huomioiden kaupan ja palvelujen laajennusvaraukset. Lisäksi
palvelukylien yritystoiminnan mahdollisuuksiin tulee
kiinnittää huomiota. Rovaniemellä tulee myös panostaa toimitilarakentamiseen.
Elinkeinoelämän tarpeiden osalta tonttien luovutusprosesseja tulee tehostaa. Liike- ja teollisuustontteja
tulee markkinoida aktiivisesti elinkeino-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Vapaat liike- ja teollisuustontit
hinnoitellaan selkeästi ja yksiselitteisesti.
Rovaniemellä erityisesti keskustaajamassa tulee kehittää yrityksiä palvelevaa logistiikkaa, jotta kaupungissa
olisi valmiuksia hyötyä mm. Lapin megahankkeista.
Logistiikkatoiminnoille soveltuvia alueita tulee kaavoittaa erityisesti rautatien varteen ja rautatieaseman
läheisyyteen.

Kuva 8. Ote elinkeinojen kehittäminen -kartasta.

Rovaniemen keskustaajaman osalta yritystoiminnan
alueita on kuvattu tarkemmin, ja niiden sisältöä on
eritelty. Alueista maakuntakaavan mukaiset on esitetty
varauksina, muut symbolein tai kehittämissuuntina.
Keskustaajamassa tärkeitä teollisuuden ja palvelujen
kehittämis- ja laajenemisalueita on lentokentän lähellä,
valtatien 4 varrella ja rautatien ympäristössä. Rautatien
ympäristöistä myös Muurolassa on potentiaalia uuden
yritystoiminnan kehittämiselle. Ydinkeskustan tiivistämisessä on huomioitava myös elinkeinoelämän tarpeet. Lähipalvelut tulee turvata keskustan asumisen
alueilla.
Matkailupalvelut ovat tällä hetkellä keskittyneet keskustaajamaan, Napapiirille ja Ounasvaaralle. Näiden
alueiden kehittäminen ja laajeneminen tulee turvata
mm. osayleiskaavoin ja asemakaavoin. Lisäksi matkailupalveluja tulee laajentaa Kemijoen rannassa ja Ounasjoen varrella.

Koko kaupungin strategiakartalla on kuvattu yritystoiminnalle kehitettävät alueet, joiden sijaintia ja sisältöä
on tarkennettu keskustaa kuvaavalla kartalla. Lisäksi
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VIRKISTYSPALVELUT JA MATKAILU
Tavoite:
Rovaniemellä on kattava ja helposti saavutettava virkistyspalvelujen verkko, johon sisältyvät
luonnon virkistysaluekohteet, ulkoilureitistöt,
lähivirkistysalueet ja -kohteet sekä ulkoilu- ja
retkeilyalueet. Rovaniemellä luodaan matkailulle hyvät toimintaedellytykset matkailuvyöhykkeillä ja turvataan matkailutoiminnan
kehittyminen koko kaupungissa. Matkailua kehitetään vuonna 2012 valmistuneen Rovaniemen matkailun kehittämisohjelman mukaisesti.

P A I N O P I S T E E T : Edistetään reittisuunnitelmia,
jotka ovat matkailullisesti merkittäviä ja jotka yhdistävät kaupungin ja ympäröivät maaseutukylät. Asutuksen
laajenemisalueisiin liittyvien lähivirkistysalueiden ja
yhdysreittien ja merkittävien virkistysalueiden ja kohteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (esim. Ounasvaara ja muut asutuksen laajenemisalueisiin liittyvät lähivirkistysalueet, Napapiirin
retkeilyalue). Matkailua palvelevien virkistysalueiden
ja -kohteiden rakentaminen vihervyöhykkeelle ja niiden
yhdistäminen muihin olemassa oleviin reitteihin tarpeellisin osin.
Matkailun ympärivuotisuuden vahvistaminen, Ounasvaaran profilointi ympärivuotiseksi valmennuksen ja
hyvinvoinnin koulutus-, oppimis- ja kokemuskeskukseksi, Joulukolmion alueen edelleen kehittäminen, joulun
tuotteistaminen ympärivuotiseksi matkailutuotteeksi,
Rovaniemen kulttuuritarjonnan tuotteistaminen osaksi
matkailutarjontaa, kylien matkailutarjonnan kehittäminen, kehittymisedellytysten luominen keskustan alueella hyvinvointi- ja terveysmatkailupalveluille, kokousja kongressimatkailuille ja kulttuuri- ja ostosmatkailulle.
TOIMENPITEET
 Rovaniemen virkistys- ja matkailualueiden
huomioonottaminen kaavoituksessa
 Viheralueverkoston muodostaminen ja keskustaa ja maaseutukyliä yhdistävät reitit.
 Rovaniemen virkistyskohteiden (kesä, talvi, eri
kulkumuodot, reittien ja rakenteiden yhteis-

käyttöisyys, esteettömyys) kehittäminen. Virkistyskohteiden saavutettavuuden ja opastuksen parantaminen.
 Kaupunkikuvan viihtyisyyden parantaminen ja
ympäristösuunnittelun toteuttaminen keskeisillä matkailualueilla ja keskustassa
 Matkailun huomioonottaminen kaavoituksessa matkailustrategian ja elinkeino-ohjelman
linjausten mukaisesti
 Kulttuuriympäristöjen ja suojelualueiden matkailukäytön selvitys ja toteuttaminen
 Kylämatkailun kehittämisen suunnittelu
 Hyvinvointi- ja hemmottelupalvelujen sekä
kulttuuri- ja ostosmatkailupalvelujen kehittäminen erityisesti keskustassa
 Joulukolmion alueen kehittäminen matkailun
kehittämisohjelman ja joulubrandikirjan mukaisesti
Näitä strategisia linjauksia tukevia toimenpiteitä on
esitetty myös Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman matkailutavoitteissa (Rovaniemen matkailun
kehittämisohjelman päivitys):
 toteutetaan tarvittavat kaavalliset toimenpiteet Napapiirillä ja Santaparkin alueella
 kehitetään Napapiirin ja Santaparkin matkailualueiden ympäristöä
 kehitetään keskustaa kaavoittamalla ja rakentamalla tiiviisti, tehokkaasti ja esteettisesti
 kehitetään keskustan läheisiä ranta-alueita
yleissuunnitelman mukaisesti
 kaavoitetaan matkailua palvelevia alueita keskustassa, Napapiirillä, Ounasvaaralla ja Koskenkylässä
 parannetaan vapaa-ajan asuntojen rakentamisen edellytyksiä
 kehitetään virkistysreittejä kaavoituksen, ylläpidon ja kunnostuksen kautta sekä lisätään
niiden näkyvyyttä opastuksen ja markkinoinnin keinoin
Kehittämisessä tulee huomioida jo strategiavaiheessa
tehty vihervyöhykeajatus, joka on kuvattu seuraavalla
kartalla:
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Kuva 9. Ote viher- ja virkistysverkon tavoitekuvasta (strategiasta vuodelta 2006)

Kaavoituksen osalta tulee mahdollistaa majoituskapasiteetin (mökit ja hotellit) rakentaminen. Ounasvaaran
suunnitelmat ja investoinnit tulee toteuttaa matkailun
kehittämisohjelman mukaisesti.
Rovaniemen virkistyskohteiden osalta tulee lisätä retkeilypalveluja sekä kehittää luonto- ja virkistystoimintoja ja -reittejä. Ounasjokisuun tulvaniittysaaret (Natura-alueita) tulee ottaa osaksi virkistysalueita, ja lisäksi
Ounas- ja Kemijoen rantoja tulee hyödyntää ja kehittää
reittien sekä palveluiden saavutettavuutta.
Kuva 10. Ote matkailun ja virkistyksen strategiakartasta.
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PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
Tavoite: Laadukkaiden peruspalvelujen tuottaminen asukkaille tasapuolisesti ja luovasti uusia
mahdollisuuksia hyödyntäen. Julkisten peruspalvelujen säilyttäminen palvelukylillä
Koulupalvelujen laadun tehostaminen koko
kunnan alueella, koulutuksen alueellisen vaikuttavuuden huomiointi
Yhteisöllisyyden, paikallistunteen ja asukasdemokratian vahvistuminen, maaseudun säilyminen elävänä, aluerakenteen eheyttäminen

 ”Osaamisakselin” luominen välille yliopisto –
ammattikorkeakoulu – hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK
 Rovaniemen erityispiirteiden korostaminen
maankäytön suunnittelussa
 Riittävien kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen (reitistöt ym.)
 Aluerakenteen eheyttäminen ja rakennetusta
infrastruktuurista huolehtiminen, paikan henki, rakennettu muisti, kestävä kehitys
 Rovaniemen kehittäminen ja markkinointi
viihtyisäksi asuinkaupungiksi uusille tulo- ja
paluumuuttajille
 Kylien kehittäminen kehittämismäärärahoilla

P A I N O P I S T E E T : Päivähoidon, terveydenhuollon ja vanhustenhuollon lähipalvelut, kotihoito, maakuntatasoiset erityispalvelut keskustassa. Monipalvelupisteiden kehittäminen

 Alueen
kulttuuriympäristöjen,
maisemaalueiden ja suojelukohteiden kartoitus ja käyttö- sekä kehittämisohjelmat

Perusasteen koulujen verkoston säilyttäminen koko
kaupungin alueella, toisen asteen ja korkea-asteen
koulutuksen kehittäminen Rovaniemellä, koulutuksen
kohdentaminen työllistäville ja kasvualoille. Koulujen
oppilasmäärien turvaaminen kaavoituksen keinoin

Rovaniemelle on määritetty palvelukylät, joiden peruspalveluvarustuksen tulee olla alueen väestöpohjan
vaatimalla tasolla. Väestöpohja vaikuttaa siihen, tuleeko alueella panostaa erityisesti esimerkiksi vanhusten
palveluihin. Kuitenkin palveluja tulee olla kaikille ikäryhmille, jotta alueiden houkuttelevuus säilyy. Määritettyjen palvelukylien (Meltaus, Sinettä, Vikajärvi,
Muurola, Kivitaipale ja Vanttauskoski) ympärille on
osoitettu palvelualueet. Näillä alueilla asuvan väestön
oletetaan käyttävän pääasiassa kyseisen keskuskylän
palvelua. Palvelukylien peruspalveluvarustuksen lisäksi
on palveluita, jotka löytyvät jatkossakin vain Rovaniemen keskustasta (esimerkiksi erikoislääkäripalvelut).

Rovaniemeläisyyden vahvistaminen, asuinympäristöjen
viihtyisyys ja turvallisuus, elämänlaatu, alueen erityispiirteiden huomiointi, palvelukylien kehittäminen
TOIMENPITEET
 Innovatiiviset ratkaisut palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi
 Kaavoitettujen alueiden toteuttaminen tukemaan palvelujen kehittymistä
 Liikekeskustan kehittäminen tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa (kaupallisten palvelujen kehittäminen, julkisten palvelujen kehittäminen, kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen)
 Eteläkeskuksen kehittäminen merkittävänä
kaupallisten palvelujen keskittymänä (kehittäminen siten, ettei kilpaile ydinkeskustan
toimintojen kanssa)
 Taajaman eri kaupunginosien lähipalvelujen
tarjonnan turvaaminen (sekä julkiset että yksityiset mm. kaavoituksessa aluevarauksin)
 Perusopetuksen säilyttäminen järjestämisperiaatteiden mukaisesti keskustan ulkopuolella

Palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi erityisesti
palvelukylissä ja muillakin kyläalueilla tulee pohtia
innovatiivisia ratkaisuja, esimerkiksi edistää etä- ja
verkkopalveluja sekä kehittää monipalvelupisteitä.
Palvelut, kuljetukset ja tavaraliikenne tulee saada sujuvaksi riippumatta kaupunkilaisen asuinpaikasta.
Strategiatyössä on lähtötiedoksi kerätty kartta Rovaniemen palveluista (ei sisällä keskustaajamaa lähialueineen). Sen pohjalta tulee miettiä, mitä palveluja kylillä
tulee parantaa, mitä toimia palvelujen säilyttämiseksi
ja kehittämiseksi tulee tehdä. Tällä hetkellä palvelutarjonta on palvelukylillä kattavaa, ja kyliltä löytyvät tarvittavat peruspalvelut eri ikäryhmille.
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LIIKENNE
Tavoite: Muodostaa valitun rakennemallin toiminnallisuutta ja muita kehittämistavoitteita
tukeva liikennejärjestelmä. Edistetään asukkaiden tasa-arvoista liikkumista ja kehitetään elinkeinoelämää tukevaa liikennejärjestelmää. Turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistävän liikennejärjestelmän luominen

P A I N O P I S T E E T : Elinkeinoelämää tukeva liikennejärjestelmä, joukkoliikenne, haja-asutusalueiden
tieverkko, matkailuliikenne, sujuva ja turvallinen pyöräilyliikenne ja jalankulku. Sujuvat tietoliikenneyhteydet. Vt 4 kehittäminen Rovaniemen kohdalla
TOIMENPITEET
 Rovaniemen sisääntuloteiden jaksottelu
 Valtatien 4 kehittäminen
 Raideliikenteen kehittämisedellytysten turvaaminen ja Jäämeren käytävään liittyvän ratayhteyden maankäytännöllinen selvittäminen
 Katujärjestelyt laaditun liikennejärjestelmän
mukaisesti

Strategiakartoissa on esitetty logistiset pääväylät, joita
ovat maanteistä valtatie 4 ja yhteys Kemijärvelle sekä
rautatie. Nämä ovat logististen palvelujen alueita, joilla
tulee kehittää tiestöä ja rautatietä sekä työpaikkaalueita ja palveluja.
Keskustaajaman osalta on erityisesti korostettu kehitettävää tieyhteyttä (valtatie 4), rautatietä ja tieyhteystarpeita. Tieyhteystarpeet ovat maakuntakaavan ja
liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisia. Kartoilla on
korostettu myös logistisesti merkittävä lentokenttä.
Junaliikenteen kehittämisen osalta tavoitteena on
pendolinoliikenteen ulottaminen Rovaniemelle. Lentoliikenteen vahvistamiseksi laaditaan Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman mukaisesti toimenpideohjelma.
Seuraava kartta on otettu liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (luonnos). Kartalla on esitetty nykyinen pyöräilyverkosto (kevyenliikenteen väylät) sekä laatukäytäväajatus. Nämä ajatukset tukevat tämän alueidenkäytön strategian linjauksia mm. uusista asumisen
alueista.

 Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksien kehittäminen sekä maankäytön suunnittelulla että liikennejärjestelmän
kehittämisellä
 Logistiikka-alueiden sujuvan ja turvallisen saavutettavuuden turvaaminen
 Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen
 Lentoaseman saavutettavuuden turvaaminen
Rovaniemelle ollaan valmistelemassa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jossa määritetään tarkemmin liikenteen kehittämistarpeet ja tavoitetila vuonna 2030. Siinä
tavoitteiksi on asetettu yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytettävyyden edistäminen sekä palvelujen alueellisen saavutettavuuden turvaaminen.
Valtatien 4 kehittäminen on tärkeää, sillä tällä hetkellä
tien huono välityskyky estää maankäytön kehittämistä
Eteläkeskuksen ja Lampelan alueilla. Valtatietä tulee
kehittää myös muilta osilta: Alakorkalo-Rovaniemi,
Oijustien ja Vierustien eritasoliittymät, Rovaniemen
eteläpuolinen tieosuus, Napapiirin alue.

Kuva 13. Pyöräilyn laatukäytävät (Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma)
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KUNTA- JA ALUETALOUS:
Tavoite: Tasapainoinen ja positiivinen kuntatalous

P A I N O P I S T E E T : Peruspalvelujen turvaaminen,
taloudellinen ja tehokas aluerakenne, investointien ja
uusien työpaikkojen saaminen, palvelukylien kehittäminen
TOIMENPITEET
 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen, toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaan aluerakenteen luominen
 Toimintojen kehittäminen
keskuskylissä

Rovaniemellä kuntataloutta tulee hoitaa niin, että
kaupungissa tarjotaan tarvittavat (ja lakisääteiset)
palvelut asukkaille. Tämän lisäksi kaupungissa tulee olla
mahdollisuuksia kehittää alueen viihtyisyyttä mm.
ympäristöä ja kaupunkikuvaa kehittämällä. Rovaniemi
ei voi toimia yksin, joten yhteistyö erityisesti maakunnan sisällä on tärkeää.
Tasapainoisen kuntatalouden kannalta on tärkeää
ohjata väestölisäyksen myötä uusi rakentaminen täydentämään ja tiivistämään nykyistä yhdyskuntarakennetta.

palvelualueiden

 Tulomuuttajien aktiivinen houkuttelu ja räätälöityjen asuinmahdollisuuksien tarjoaminen
 Maakunnallinen yhteistyö, Lapin megahankkeista hyötyminen (asuinmahdollisuuksien ja
laadukkaiden palvelujen sekä puolisolle työpaikan tarjoaminen)

Kuva 14. Ounasvaara
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STRATEGIAN VAIKUTUKSET
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ovat
myönteiset. Strategian avulla tiivistetään ja täydennetään asutusta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Uusi asutus ohjataan tukemaan
nykyistä yhdyskuntarakennetta.
Strategian mukainen kehitys vaatii liikenteellisiä
toimenpiteitä. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
toimintaedellytyksien kehittäminen tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ekotehokkuuteen ovat ilmastoohjelman tavoitteiden mukaisesti myös myönteiset
liikennepäästöjen vähetessä ja tiivistyvän rakenteen
myötä.
Luonnonympäristö huomioidaan osana kaupungin
viher- ja virkistysaluejärjestelmää siten, että luonnonympäristöt ja muut arvokkaat alueet on mahdollista säilyttää. Keskeisillä kasvualueilla paineita viher- ja
virkistysalueiden hyödyntämiseen mm. asumiselle
kuitenkin on, ja tämä saattaa vaarantaa vihervyöyhykkeiden tulevaisuutta. Maisemien ja kaupunkikuvan
kannalta tarkempi suunnittelu on avainasemassa.
Strategialla pyritään parantamaan ihmisten elinoloja ja
elinympäristöjä. Rovaniemellä kuitenkin väestön keskittymiskehitys kaupungin ydinalueille on jatkunut jo
pidempään, eikä tilanteen uskota radikaalisti muuttuvan tulevaisuudessa. Tämän vuoksi kaupungin laajan
kyläverkoston tulevaisuuteen tulee panostaa, mikäli
kylät halutaan säilyttää elinvoimaisina. Palvelukyläajatus tukee elinvoimaisuuden säilyttämistä.
Strategialla tavoiteltu tulevaisuus parantaa Rovaniemen ydinalueiden sekä kylien palvelutarjonnan
mahdollisuuksia sekä luo elinkeinoelämälle puitteita
sijoittua kaupunkiin. Alueidenkäytön strategian tarkoituksena on parantaa Rovaniemen kilpailukykyä ja
mahdollistaa positiivinen kehitys jatkossakin.
Osana alueidenkäytön strategian päivitystä tarkasteltiin
strategian vaikutuksia alue- ja yhdyskuntatalouteen
yleisellä tasolla hyödyntäen Ympäristöministeriön
opasta ”Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne” (Koski, K
2008).
YHDYSKUNTATALOUDELLISET
KUSTANNUKSET
Strategia ohjaa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen, mikä on edullisempaa

kuntatalouden kannalta suhteessa hajarakentamiseen. Strategia ohjaa hyödyntämään olemassa olevaa
infraverkkoa sekä palveluja, eikä lisää tuolloin merkittävästi kuljetuskustannuksia.
Väestölisäys (+ 7155 asukasta) vuoteen 2030 tuo
sekä tuloja että menoja kaupungille. Alle 15vuotiaiden osuus tulee kasvavaa (+ n. 1370 hlö) ja aiheuttaa lisätarpeen mm. uusille opetuspalveluille. Yli
64-vuotiaiden osuuden merkittävä kasvu (+ 7210 hlö)
näkyy etenkin vanhustenhuoltopalvelutarpeen kasvuna. Työikäisten osuuden vähenemän (25-64v.: -1410
hlö) myötä verotulot supistuvat. Valtaosa eli jopa 70–
90 % kustannuksista kertyy vuosien kuluessa kunnallisten palvelujen toiminnasta aiheutuvista menoista (Ympäristöministeriö 2008).
Suurimpia kustannuksia kunnalle aiheuttavat käyttötalouden osalta palveluiden toimintamenot. Sosiaalija terveystoimen menot n. 50 % kuntien kustannuksista. Suurimpia menoeriä ovat erikoissairaanhoito, vanhusten ja vammaisten palvelut, perusterveyden huolto,
lasten päivähoito. Opetus ja kulttuuritoimi aiheuttaa
keskimäärin n. 20 % kuntien kustannuksista (n. puolet
perusopetuksesta). Merkittävimpiä tuloja kunnalle
aiheuttavat käyttötalouden osalta verotulot (kunnallisvero ja kiinteistövero)
Suurimpia kustannuksia kunnalle aiheuttavat pääomatalouden osalta rakennusten ja rakenteiden
rakentaminen, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä
maanhankinnan menot. Merkittävimpiä tuloja kunnalle
aiheuttavat pääomatalouden osalta tulot tonttien
myynnissä.
Toimenpideohjelman mukaisista toimenpiteistä
suurimpia kustannuksia aiheuttavat palveluiden järjestämisen ohella infran ja rakenteiden rakentaminen
sekä ylläpito. Näitä ovat mm.
 VT 4, sisääntuloteiden jaksottelu, uuden Rovaniemen katujärjestelyt, raideliikenteen kehittäminen, Yliopisto – Campus Borealis – yritysalueet – lentoasema -akselien ja yhteyksien
kehittäminen
 Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksien kehittäminen
 Yritysalueiden laajentaminen ja toimitilarakentaminen (kustannukset: yritykset + kunta),
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 Uudet työpaikka-alueet (VT 4 ympäristössä)
(kustannukset: yritykset + kunta)
 Matkailun investoinnit ja virkistyskohteiden
kehittäminen (rakentaminen, reitistöt)
 Keskustan kehittäminen (maisema- ja viherrakentaminen, palvelut, markkinointi)
 Perusopetuksen säilyttäminen järjestämisperiaatteiden mukaisesti keskustan ulkopuolella

Kunnat
(KUNTATALOUS)
- liikenneverkon ja
teknisen huollon
kustannukset
- tekninen huolto

Pitkän ajanjakson kuntataloudellinen nettovaikutuksen
suuruusluokka tilastokeskuksen mukaisella väestölisäyksellä vuoteen 2030 on 8-10 milj € (pääomitettu 20
vuodelle, 5 % korkokannalla) Ympäristöministeriön
oppaan mukaisten keskimääräisten tulo- ja kustannuserien mukaan. Oppaan mukaiset keskimääräiset tulo- ja
kustannuserät eivät huomioi koulukuljetuksista tai
uusien päiväkotien rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Taustaoletuksena on, että noin 80 % uudesta
rakentamisesta on taajamaa täydentävää ja 20 % taajamasta irrallaan olevien alueiden rakentamista.

Yritykset
- tekninen huolto,
tavaraliikenteestä
aiheutuvat
kustannukset

Valtio

- maanhankinta

- liikenneverkon ja
teknisen huollon
kustannukset

- rakennusten
rakentamis- ja
ylläpitokustannukset

- tekninen huolto

-palveluiden
rakentaminen ja
toimintamenot

+ kuljetuskustannukset
pienevät yhteyksien
kehittymisen myötä

+ verotulot

+ palvelujen käytön
lisääntyminen
tiivistyneessä
yhdyskuntarakenteessa

- maanhankinta

+ tulot maan myynnistä
+ tulot palvelujen
käytöstä

- rakennusten
rakentamis- ja
ylläpitokustannukset
+ tulot maan myynnistä

Asukkaat
- rakennusten
rakentamis- ja
ylläpitokustannukset
- henkilöliikenteen
liikennekustannukset
(työ- ja asiointimatkat
yms.)
+ tulot maan myynnistä

+ vesihuollon maksut

Kuva 15. Yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia.
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5. STRATEGIAN SEURANTA
Rovaniemen alueidenkäytön strategiatyön päivitystyö
on nähty tärkeäksi. Päivitystyön lähtökohtana on ollut
ennakoidusta poikkeava kehitys, minkä vuoksi strategian linjauksia on ollut syytä tarkistaa. Jatkossakin strategiaprosessissa on tärkeää seurata mallin toteutumista ja sen alueellista vaikuttavuutta. Strategiaa tulee
arvioida suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tapahtuneeseen kehitykseen määräajoin.
Seurannan tavoitteena on antaa realistinen
kuva toteutuneesta kehityksestä ja edellytykset
korjata strategian sisältöä tarpeen mukaan.
Seurannassa käytetään apuna valittuja indikaattoreita,
jotka kuvaavat kehitystä väestön, muuttoliikkeen, työllisyyden, asumisen, elinkeinojen, osaamisen, palvelujen, liikenteen, virkistyksen, hyvinvoinnin ja talouden
suhteen
Seurantaa toteutetaan yksiselitteisillä indikaattoreilla,
jotka ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Indikaattoreilla arvioidaan kehityskuvan toteutumista sekä sille
asetettuja tavoitteita. Keskeisin osa seurantaa ovat
toimenpideohjelman toteutuminen, tilasto ja paikkatietotarkastelut sekä asukas- ja elinkeinoelämän palautteet.

Mahdollisia paikkatieto- ja tilastopohjaisia seurantaindikaattoreita tulee olla tarpeeksi, jotta seurannasta ja
tulosten tulkinnasta tulee kattava. Seurannassa tulee
olla yleisindikaattoreita (mm. väestömuutokset, työllisyys), asumisen, elinkeinojen ja osaamisen, palvelujen,
liikenteen, virkistyksen, hyvinvoinnin ja paikallisidentiteetin sekä talouden indikaattoreita.
Seurannassa voidaan käyttää apuna erilaisia arviointimenetelmiä, kuten panos-tuottoanalyysiä, jossa selvitetään esimerkiksi investointien ja kehityshankkeiden
vaatimia (julkisia) panostuksia ja niistä aiheutuneita
hyötyjä. Mallin alueellista vaikuttavuutta voidaan selvittää eri osapuolten, kuten alueen asukkaiden, matkailijoiden, investoijien, yrittäjien ja viranomaisten näkökulmista.
Seuranta ja alueidenkäytön strategian päivitys olisi
hyvä tehdä valtuustokausittain. Osa indikaattoreista on
vuosittain päivitettäviä ja osa harvemmin (valtuustokausittain) seurattavia.
Seurannan tulee olla avointa ja tuloksista tulee tiedottaa. Jatkuva palautteenantomahdollisuus edesauttaa
seurantaa.

Seurannassa käytettäviä indikaattoreita voivat olla mm.
 Toimenpideohjelman toteutuminen ja sen vaikutukset asumiseen, maankäyttöön, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä naapurikuntiin
 Yhdyskuntarakenteen muutokset: paikkatietotarkastelut, yhdyskuntaseurantajärjestelmän
(YKR) hyödyntäminen, tilastotarkastelut, kaavoitustarkastelut
 Sidosryhmätarkastelut:
Asukastyytyväisyys,
elinkeinoelämän toimintaedellytykset, jatkuvan palautteen systemaattinen kerääminen ja
huomiointi
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
Rovaniemen alueidenkäytön strategiassa määritellään
alueidenkäytön tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet asumiselle, elinkeinoille, palveluille, liikenteelle,
virkistyspalveluille, hyvinvoinnille ja paikallisidentiteetille sekä kunta- ja aluetaloudelle. Strategia ohjaa kaupungin kaavoitusta sekä muuta maankäytön suunnittelua.
Strategia tehtiin vuonna 2006 ja päivitys on tehty
vuonna 2011. Päivitystyössä tarkasteltiin strategian
toteutumista sekä päivitettiin tavoitteet ja painopisteet
sekä toimenpiteet. Osana päivitystyötä toteutettiin
lisäksi kaupallisten vaikutusten selvitys, matkailuselvitys sekä Lapin megahankkeiden vaikutusselvitys. Strategian päivitys on toteutettu hyödyntäen monipuolisia
ja vuorovaikutukseen innostavia menetelmiä. Alueidenkäytön strategia toteuttaa valtakunnallisia ja maakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita.
Rovaniemen alueidenkäytön strategian mukainen päivitetty visio on:

Rovaniemen aluerakenne 2030 muodostuu
eheästä ja viihtyisästä keskustasta ja asuinalueista, elinvoimaisista kylistä palvelualueineen,
yrityksiä palvelevista liikenneyhteyksistä sekä
matkailun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeistä

Strategiapäivityksessä on näkynyt vuonna 2006 laaditun alueidenkäytön strategian tarpeellisuus. Strategian
kautta Rovaniemen kasvua on voitu ohjata tukemaan
kaupungin kehittymistä, mikä on näkynyt ennakoitua
vahvempana investointien, työpaikkojen ja väestön
kasvuna. Keskusta-alueet ovat kasvaneet ennakoitua
vahvemmin, mutta toisaalta myös palvelualueiden
rakenne ja niiden palveluvarustus on pystytty säilyttämään.

elinvoimainen keskusta, Ounasvaaran virkistysalue,
valtatien 4 varren yritys- ja logistiikka-alueet, Napapiirin matkailukeskittymä sekä lentokentän alue. Uusia
kehittymisen mahdollisuuksia tarjoavat mm. investointikohteet keskustassa, jokivarsien uudet asuntoalueet,
megahankkeiden vaikutuksesta syntyvät uudet teollisuus- ja logistiikka-alueet, Napapiirin retkeilyalue ja
kasvusta hyötyvät palvelukylät.
Strategian tavoitteena on tuottaa viihtyisiä ja monipuolisia, laadukkaan asumisen alueita. Asumista ohjataan
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti palvelujen, rakennetun infrastruktuurin ja toimivan
joukkoliikenteen yhteyteen.
Elinkeinotoiminnan kehittymistä edistetään luomalla
yritystoiminnalle hyvät puitteet ja varaamalla riittävästi
laadukkaita alueita logistisesti ja toiminnallisesti edullisille paikoille. Elinkeinoja kehitetään Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti
Strategian tavoitteen mukaan Rovaniemellä on kattava
ja helposti saavutettava virkistyspalvelujen verkko.
Rovaniemellä luodaan matkailulle hyvät toimintaedellytykset matkailuvyöhykkeillä ja turvataan matkailutoiminnan kehittyminen koko kaupungissa. Matkailua
kehitetään Rovaniemen matkailun kehittämisohjelman
mukaisesti.
Tavoitteena on luoda laadukkaita peruspalveluja asukkaille tasapuolisesti ja luovasti uusia mahdollisuuksia
hyödyntäen. Tavoitteena on muodostaa strategian
toiminnallisuutta ja muita kehittämistavoitteita tukeva
liikennejärjestelmä sekä edistetään asukkaiden tasaarvoista liikkumista ja kehittää elinkeinoelämää tukevaa liikennejärjestelmää. Strategian mukaan tärkeää on
yhteisöllisyyden, paikallistunteen ja asukasdemokratian
vahvistuminen, maaseudun säilyminen elävänä, aluerakenteen eheyttäminen.

Rovaniemen yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiksi
kohteiksi ja alueiksi ovat osoittautuneet tiivistyvä ja
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LIITTEET
Liite1. Alueidenkäytön määritelmät
Rovaniemen alueidenkäytön strategiassa käytetään maankäyttöön,
yhdyskuntarakenteeseen ja tilastoihin liittyviä käsitteitä, jotka on
määritelty seuraavasti:
Taajama: Taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa asuu vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on enintään
200 metriä. Alueen rakennusten tiheys, kerrosala ja ryhmittyminen
muodostavat taaja-asutusta.1
Täydentyvä taajama: Täydentyvällä taajamalla tarkoitetaan nykyiseen taajamaan tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvaa uudisrakentamista. Kyse on lähinnä asuntorakentamisesta (kerros- ja pientaloja), mutta alueelle voi sijoittua myös toimitiloja. Rakentamisen
seurauksena taajama voi kasvaa ja/tai tiivistyä. Täydentyvä taajama
on liitettävissä pääosin nykyisiin kunnallisteknisiin verkostoihin.
Haja-asutusalue: Haja-asutusalueella tarkoitetaan kaupunki- tai
kuntakeskuksen taikka taajamaksi luokitellun alueen ulkopuolista
aluetta. Rovaniemellä haja-asutusaluetta ovat taajamien ulkopuoliset
alueet.
Kylä: Virallisesti kylällä tarkoitetaan kuntaa pienempää hallinnollista
osa-aluetta eli maarekisterikylää, mutta käytännön kielenkäytössä
kylä nähdään vapaamuotoisemmin lähekkäin sijaitsevien talojen
alueellisena kokonaisuutena.2 Suurimmissa Rovaniemen kylissä osa
kyläalueesta on luokiteltu taajamaksi (esim. Sinettä). Rovaniemellä
kyliä on kaikkiaan n. 50 kpl.

sesta, kunnossapidosta ja toiminnasta sekä yhdyskunnissa tapahtuvasta liikenteestä. Kuntatalous tarkoittaa nimensä mukaisesti vain
niitä yhdyskuntataloudellisen kokonaisuuden menoja ja tuloja, jotka
kohdistuvat kuntaan (YM/Kimmo Koski: Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne 2008)
Nykyarvomenetelmä/yhteismitallistaminen (osana kuntataloudellisten vaikutusten arviointia): Eri aikoina toteutuvat vaikutukset voidaan laskea yhteen nykyarvomenetelmällä. Menetelmän perusajatus
on se, että eriaikaiset suoritukset pääomitetaan samaa korkokantaa
käyttäen yhteiseen vertailuajankohtaan, joka tavallisesti on laskentahetki eli nykyhetki. Laskennan jälkeen on mahdollista verrata
”samanarvoisiksi” tehtyjä suorituksia keskenään.Nykyarvoja laskettaessa suoritukset kerrotaan diskonttauskertoimella, joka muodostuu
laskentakorkokannasta ja tarkasteluajanjaksosta (pitoajasta) vuosissa. Jos laskennassa käytetään esimerkiksi kolmenkymmenen vuoden
pitoaikaa ja viiden prosentin korkokantaa, diskonttauskertoimeksi
muodostuu 15,37. Tämä merkitsee sitä, että vuosittaisten vaikutusten 30 vuoden kertymän nykyarvo vastaa runsaan viidentoista vuoden vaikutuksia, mikäli ne toteutuisivat jo investointivaiheessa.
Laskennassa käytettävän pitoajan määrittelyä vaikeuttaa se, että
käytettävissä ei ole mitään yksiselitteisesti oikeaa ratkaisua. Yhdyskuntataloudellisissa selvityksissä käytetään yleisimmin 30–50 vuoden
keskimääräisiä pitoaikoja. Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten
laskennassa useimmin käytetty laskentakorkokanta on 5 %.
(YM/Kimmo Koski: Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne 2008)

Keskusta: Tässä työssä Rovaniemen keskusta on määritelty taajamaalueeksi, joka ulottuu entisen kaupungin rajojen ulkopuolelle esimerkiksi Saarenkylän ja Ylikylän kohdalla. Keskustaan lukeutuu itse
kaupunkikeskustan lisäksi alueeseen saumattomasti liittyvät asuin- ja
työpaikka-alueet. Keskusta-alue ulottuu vajaan 10 km:n säteelle
ydinkeskustasta.
Ydinkeskustalla tarkoitetaan keskustatoimintojen aluetta. Keskusta
on tärkein työpaikka- ja palvelualue, jonka vaikutusalue on koko
Rovaniemi ja osittain koko Lappi. Keskustatoiminnot ovat hyvin
tiiviillä alueella.
Palvelualue: Alueidenkäytön strategiassa on nähty tärkeäksi määritellä laajan kaupungin kyläverkosto sekä asukas- ja työpaikkamääriltään
suurimmat kylät, jotka tuottavat palveluja ympäröiville alueille. Tätä
kyläverkostoa kutsutaan Rovaniemen tulevaisuuden kylien verkostoksi. Kyläverkoston muodostavat Meltauksen, Sinetän, Muurolan, Vikajärven, Vanttauskosken ja Kivitaipaleen keskuskylät palvelualueineen. Näiden kylien kehittäminen turvaa kaupungin eri osissa
riittävät peruspalvelut. Keskuskylillä tulisi säilyttää koulu, jokin kaupallinen palvelu, terveydenhuollon peruspalvelu ja vanhustenhuollon
peruspalvelu sekä kirjasto.
Yhdyskuntatalous: Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä menoja ja tuloja,
jotka aiheutuvat yhdyskuntien rakentamisesta, käytöstä, korjauk1
2
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