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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus liittyy17.5.2016 päivättyyn Norvajärven osayleiskaavaan
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Norvajärven kylää. Kaava-alue
sijoittuu Norvajärven ympärille sekä viereisen Poikajärven eteläpäähän.
Osayleiskaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarauskaavana, joka ohjaa
suoraan rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä. Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 §) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja
muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei asemakaavanlaatiminen ole tarpeen. Osayleiskaavassa esitetään Norvajärven kylän kehittämisen periaatteet ja
alueelliset ominaisuudet.
Työtä Rovaniemen kaupungissa valmistelevat kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja kaavasuunnittelija Petteri Lampi. Kaavaa liittyvien perusselvitysten laadinnasta toimeksiantona vastaa Sweco Ympäristö Oy. Selvitystyöstä vastaavana projektipäällikkönä on toiminut maisema-arkkitehti Heli Vauhkonen.

1.1

Kaavan tarkoitus

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Norvajärven alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta
maankäyttöä.
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä yleiskaava. Vuoden 2009 alusta tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka kumosi
137 §:n 3 momentin, jonka perusteella yleiskaavan kuivanmaan alueelle oli voi-
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tu myöntää suoraan rakennuslupa yleiskaavan mukaisesti. Nyt vireille tulleen
yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaavaa MRL 44 §:n asettamien
mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi. Yleiskaava jaetaan oikeusvaikutuksiltaan erilaisiin vyöhykkeisiin. Rantavyöhykkeellä voidaan edelleen myöntää rakennuslupa MRL:n 72.1 §:n mukaan suoraan yleiskaavan perusteella. Nyt
määritettävällä kyläaluevyöhykkeellä rakennuslupa voidaan myöntää suoraan
MRL 44.2 §:n mukaisesti. Muut alueet jäävät mitoituksen ulkopuoliseksi alueeksi, jossa rakennusluvan saaminen edellyttää erillisen suunnittelutarveratkaisun
hakemista.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäytön strategiassa ( päivitetty KV 27.8.2012
§86) Norvajärven alue on kuvattu kyläalueena. Alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Alueelle tulisi laatia osayleiskaava.
Rovaniemen kaupungin päivitetyssä (KV 23.1.2012 § 8) kaavoitusohjelmassa
vuosille 2009-2012 on tuotu esille tarve päivittää Norvajärven osayleiskaava.
1.2

Tunnistetiedot

Norvajärven osayleiskaava

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
kaavasuunnittelija Petteri Lampi

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
puh. 016 -3221

tekninen lautakunta
vireilletulo kuulutettu
1. viranomaisneuvottelu
kuulutus nähtävillä pidosta
luonnosvaiheen kuuleminen
Tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
kuulutus nähtävillä pidosta
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

27.3.2012, § 63
6.11.2013 Lapin Kansa
27.2.2013
18.11.2014 Lapin Kansa
19.11.-18.12.2014
24.5.2016, § 71
30.5.2016, § 233
4.6.2016 Lapin Kansa
6.6.-5.7.2016
28.11.2016, § 468
12.12.2016, § 140
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2

TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2013 § 83, että Norvajärven
kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaavoitustarve on tuotu esille myös Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009–2012.
Yleiskaavan vireille tulosta tiedotettiin kaupungin infotaululla Osviistassa, kaupungintalolla, internetsivuilla (www.rovaniemi.fi) sekä Lapin Kansassa. Osallistumis ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.6. – 1.7.2013.
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 26.2.2012.
Lähtökohtina käytettäviä selvityksiä ovat:
- Norvajärven osayleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Petteri
Lampi, Rovaniemen kaupunki 30.10.2012)
- Luontoselvitys (Sweco Ympäristö Oy 28.8.2014)
- Maisemaselvitys (Sweco Ympäristö Oy 20.12.2013)
- Arkeologinen selvitys (Sewco Ympäristö Oy/Mikroliitti Oy 19.2.2014)
- Kulttuuriympäristön selvitys (Sweco Ympäristö Oy 20.12.2013)
Kaavaprosessin edetessä laadittavat aineistot:
- Mitoitusaineisto, rantamitoitus ja kuivan maan mitoitus (kaavoitus/ Petteri
Lampi)
Luonnosvaiheessa esitetään yleiskaavan keskeiset ratkaisut. Tässä vaiheessa
alueiden käyttötarkoitus ja alueiden käyttöön kohdistuvat erityiset määräykset
tarkentuvat aluevarauskartaksi.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 19.11.-18.12.2014 väliseksi ajaksi.
Luonnosvaiheen nähtävillä olon aikana saatiin palautetta yhteensä 6 kpl lausuntoja ja 33 kpl mielipiteitä. Palautteet käytiin läpi ja niihin laadittiin vastineet toulokuussa 2016.
Yleiskaavaehdotus laaditaan ottaen huomioon valmisteluaineiston kuulemisvaiheessa saatu palaute ja vaikutusten arviointia täydennetään saatujen kannanottojen perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavaehdotuksesta.
Yleiskaava tulee voimaan, kun mahdolliset valitukset on ratkaistu ja kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on kuulutettu.
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2.2

Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet

Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osaalueilla. Kaavoituksen avulla suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut valtuuston hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään
kestävää kehitystä.
Rovaniemen kaupungin päivitetyssä (KV 23.1.2012 § 8) kaavoitusohjelmassa
vuosille 2009-2012 on tuotu esille tarve päivittää Norvajärven osayleiskaava.
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin välinen maaseudun maankäytön suunnitteluun. Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena
aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.
Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 §, MRL 44 §) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet rantaalueilla ja kyläalueilla niin tarkasti ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen.
Muilla alueilla alueidenkäytölle osoitetaan päämaankäyttötarkoitukset, joiden
perusteella alueiden kehittäminen on mahdollista. Norvajärven osayleiskaavassa rakentamista ohjataan emätilaselvitykseen perustuvalla mitoitustarkastelulla.
Kaava on vireillä Rovaniemen kaupungin aloitteesta.

2.3

Toteuttaminen

Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Rovaniemen
kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat pääosin alueen maanomistajat ja
toimijat.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Maankäytön osalta Norvajärven alueella on voimassa oleva yleiskaava.
Suunnittelualue sijoittuu Norvajärven ympärille sekä viereisen Poikajärven eteläpäähän. Norvajärven kylä sijaitsee n. 11 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen
keskustasta pohjoiseen maantien 9523 varrella.
Asutus on levittäytynyt molemmin puolin Norvajärveä.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 35 km². Norvajärven ja Poikajärven lisäksi alueella sijaitsee Norvajoen lähtöuoma sekä Poikajoki. Alueelle sijoittuu kylätaajama asuinalueineen ja toimintoineen sekä kulttuurivaikutteista
luonnonympäristöä ja tavanomaista talousmetsää. Asutusta sijoittuu järven molemmin puolin, suuremmalta osin länsirannalle. Norvajärven pohjois/koillisreuna
on rakentamatonta aluetta.
Alue sijoittuu poronhoitoalueelle ja on Poikajärven paliskunnan alueella.
Norvajärven alue on monilta osin ollut perinteistä loma-asuntoaluetta, mutta
suuntaus viimevuosina on ollut vahvasti vakituisen asumisen suuntaan. Alueen
useille loma-asunnoille onkin haettu käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen
asumiseen.

3.2

Luonnonympäristö

3.2.1

Luontoselvitykset ja aineistot

Suunnittelualueen luontoselvityksen on laatinut FM, luontokartoittaja AMK Heini
Lies-Niittymäki Sweco Ympäristö Oy:stä. Suunnittelualue kuljettiin maastossa
kattavasti läpi osayleiskaavan vaatimalla tarkkuudella. Maastokartoitus tehtiin
3.-5.9.2013. Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta kartoitus oli ajankohtaan
nähden sopiva. Linnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti
arvokkaat elinympäristöt.
Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita, eikä
Naturaalueita alle 5 km etäisyydellä alueen rajoista. Ounasjoen Natura-alue sijaitsee 5 km päässä Norvajärven kartoitusalueelta länteen. Pitkästä etäisyydestä johtuen Norvajärven osayleiskaava-alueen muuttuvalla maankäytöllä ei ole
vaikutuksia Ounasjoen Natura-alueen luonnonarvoihin.
Lapin ELY-keskuksen Hertta-tietojen (31.10.2013) mukaan Norvajärven
osayleiskaavaalueella ei ole havaittu uhanalaisia lajeja.
Luontoselvityksen taustatietoina hyödynnettiin maanmittauslaitoksen kartta- ja
ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteriä (Hertta Eliölajit tietokanta, Lapin ELY-keskus 2013).
Norvajärven oyk:n suunnittelualueella ei ole tehty erillisiä linnustoselvityksiä
kaavoituksen yhteydessä. Raportissa esitetty selvitys alueen linnuston yleispiirteistä perustuu alueelta olemassa olevaan linnustotietoon. Lisäksi on hyödynnetty seuraavia lähteitä; valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston
yleispiirteet) sekä julkaisua Rovaniemen pesimälinnusto.
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3.2.2

Maa- ja kallioperä sekä topografia

Pohjois-Suomen kallioperä kuuluu lähes kokonaisuudessaan Fennoskandian
kilpeen, joka koostuu pääosin arkeeisista (noin 3000 miljoonaa vuotta sitten
muodostuneista) ja varhaisproterotsooista (noin 2000 miljoonaa vuotta sitten
muodostuneista) kivilajeista, jotka ovat Suomen vanhimpia kiviä. (Johansson ja
Kujansuu)

Selvitysalueen kallioperä muodostuu pääosin migmatiitista, jossa on alle 50%
graniittista neosomia (migmatiitin nuorin osa) ja paleosomi (migmatiitin vanhin
osa) on pääosin kiillegneissiä. Alueella on myös saarekemaisia graniittialueita.
Alueella on myös hyvin kapea saareke amfiboliittia. (Kuva)
Kallioperän ruhjeita ja siirroksia on alueella runsaasti. Pääasiassa ne suuntautuvat luoteesta kaakkoon mutta myös päinvastaiseen suuntaan. Muutama ruhje
suuntautuu pohjoisesta etelään. Norvajärvi on syntynyt monen ruhjeen ja siirroksen risteykseen. Kaksi koko kohdealueelle merkittävää luoteesta kaakkoon
suuntautunutta ruhjetta, joista toinen kulkee Lismaperän ja Rapalahden läpi ja
toinen Luusuanlahdesta yli Salmenperän, määräävät Norvajärven muodon.
Myös muut kohdealueen järvet, painanteet, kosteikot sekä joet sijoittuvat lähes
poikkeuksetta kallioperän ruhjeisiin. (Seitap)
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Norvajärven selvitysalueen maaperä on pääosin vettä. Alueen rantojen maalaji
on suurimmaksi osaksi moreenia. Kumpumoreenimuodostumia sijaitsee Norvajärven ja Poikajärven välisellä alueella. Alueella on melko paljon paksuja turvekerrosesiintymiä sekä muutama kalliomaa-alue sekä yksittäisiä karkean
hiedan/hiekan ja hiesun/hienon hiedan esiintymiä Norvajärven etelä- ja länsirannalla tai rannan tuntumassa. Pintamaan alaisia savikoita on vain Norvajärven itärannalla. Pintamaalajiesiintymät ovat soistumia sekä ohuita turvekerroksia maastopainanteissa sekä heikosti vettä läpäisevillä kallioiden tasaisilla selännealueilla. (kuva)

3.2.3

Kasvillisuuden yleiskuvaus

Suomi kuuluu eteläistä rannikkokaistaa lukuun ottamatta kokonaisuudessaan
pohjoisen havumetsävyöhykkeeseen. Selvitysalue sijoittuu Pohjanmaa-Kainuun
metsäkasvillisuusvyöhykkeelle, joka on pohjoisboreaalisen ja keskiboreaalisen
kasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisaluetta. Pohjoisboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä metsä on karua ja se kasvaa hitaasti. Puulajeina ovat mänty ja
koivu, eteläosissa myös kuusi. Keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, jossa metsät ovat yleensä myös karuja; ovat variksenmarja-puolukkatyypin ja variksenmarja-mustikkatyypin mäntyvaltaiset sekametsät ominaisia. Selvitysalueella on myös kuivan kankaan puolukkamustikkatyypin metsiä järven itäpuolella.
Pääosan selvitysalueen maapeitteestä on havumetsää. Rantojen läheisyydessä
on myös pensaikkoa sekä lehtipuita, enimmäkseen koivuja, mutta myös pajuja
ja leppiä. Peltoalueet sijoittuvat Norvajärven lounaiskulmaan sekä Poikajärven
lounaisosaan. Alavimmat alueet ovat soistuneita ja niillä kasvaa kuusia ja kitukasvuisia mäntyjä sekä suokasvillisuutta.
3.2.4

Linnusto ja eläimistö

Pesimälinnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt. Kasvillisuuskartoitusten yhteydessä 3.-5.9. linnut eivät olleet enää hyvin äänessä. Kuviot 8-11, jolla on vanhan metsän piirteitä, saattavat
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olla myös linnustollisesti arvokkaita, etenkin tikkalintujen ja petolintujen kannalta. Samoin Norvaluusuan jokisuisto on linnustollisesti arvokas.
Palokärjen pesintä Norvajärven ja Poikajärven lintuatlasruudulla on todennäköinen. Maakotkan ja kanahaukan pesintä ruudulla on varma, piekanan todennäköinen sekä laulujoutsenen ja sääksen pesintä mahdollinen. (Jokimäki ym.
2012, lintuatlaskartat 2006-2010).
Laulujoutsenpari oli Norvalammella 4.9.2013.
Hertta-tietojen mukaan (Lapin ELY-keskus) itse selvitysalueella ei kuitenkaan
ole havaittu uhanalaisia lintulajeja.
Selvitysalueella esiintyy metsävaltaisen kylätaajaman ja talousmetsien sekä
ranta-alueiden elinympäristöjen tyypillistä nisäkäslajistoa. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä tavanomaisten piennisäkkäiden lisäksi ovat metsäjänis, orava, hirvi ja
kettu.

3.2.5
II ja IV lajit

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen

Lapin ELY-keskuksen Hertta-tietojen (31.10.2013) mukaan Norvajärven
osayleiskaava-alueella ei ole havaittu uhanalaisia lajeja.
3.2.6

Arvokkaat luontokohteet

Luontoselvityksen tuloksena esitetyt arvokkaat luontokohteet ja laajemmat luontotyyppikokonaisuudet ovat luontoarvojensa puolesta muusta suunnittelualueesta poikkeavia kohteita, jotka lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta.
Luontoselvityksen mukaan suunnittelualueella on kuitenkin vesilainkohteita, puroja ja lähde. Nämä selvityksen kohteet 2, 5, 6 ja 7 (joiden lähiympäristöt kuuluvat metsälain piiriin) selvityksen liitekartalla 1 on huomioitava maankäytön
suunnittelussa.
Lisäksi alueella on metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kuten
vähäpuustoisia soita ja rantaluhta. Myös nämä kohteet 1, 3, ja 4 liitekartalla 1
on huomioitava osayleiskaavoituksessa.
Lisäksi kuvioiden 8-11 iäkkäät metsät, joilla on vanhan metsän piirteitä, suositellaan säilytettäväksi luonnon monimuotoisuuskohteeksi. Vanhat metsät tai niiden
kaltaiset eivät sisälly metsä- tai luonnonsuojelulainsäädäntöön, vaan niiden
luontoarvot tulisi turvata mm. hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti
maanomistajan omalla päätöksellä. (Meriluoto ym. 2002)
Selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa erillisinä asiakirjoina.
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3.3

Vesistöt

Vesiolosuhteet
Selvitysalue kuuluu Kemijoen päävesistöalueeseen ja Norvajoen valumaalueelle.

Valuma-aluejako (SYKE, OIVA)

Selvitysalueen lähimmät pohjavesialueet (sininen viiva) (SYKE, OIVA)
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Toramokivalon, joka toimii vedenjakajana Norvajärven pohjoispuolella, ylärinteen lammista sekä Olkka-Toramoselän väliin jäävistä Isosta ja Pienestä Toramojärvestä laskevat joet Poikajärveen Norvajärven koillispuolelle. Poikajärvestä
laskee edelleen joki Norvajärveen. Lismalampiin ja Ala-aapa- suolle kerääntynyttä vettä kulkee Lismaojaa ja Ala-aavanojaa myöten Norvajärven pohjoislahteen. Järven eteläkärjessä Salmenoja laskee Norvalampeen ja siitä edelleen
tien ali Norvajärveen. Lisäksi ylänköalueen kosteilta rinteitä myöten tihkuu Norvajärveen vettä. Maasto laskee Ounasjokeen päin Norvajärven lounais- ja luoteispuolella. Norvajoki laskee Norvajärvestä Ounasjokeen. Alueella on runsaasti
lähteitä. Lähin pohjavesien suojelualue sijaitsee Poikavaaran alarinteellä Poikajärven koillispuolella. (Seitap)
Alueen suot ovat kuusivaltaisia aapasoita. Suot ulottuvat rinnesoina myös vaarojen lakialueille. Keskiosiltaan suot ovat pääasiassa puuttomia nevoja ja reunaosiltaan rämeitä, joita on metsäojitettu. Pääasiassa nämä kaikki ovat soita ja
ojia.
Norvajärvi
Norvajärvi on syntynyt monen ruhjeen ja siirroksen risteykseen. Kaksi koko
kohdealueelle merkittävää luoteesta kaakkoon suuntautunutta ruhjetta, joista
toinen kulkee Lismaperän ja Rapalahden läpi ja toinen Luusuanlahdesta yli
Salmenperän, määräävät Norvajärven muodon. Järven on pituudeltaan vajaa
10 kilometriä ja leveimmältä kohdaltaan noin 2,5 kilometriä, järven pinta-ala on
noin 10 km2. Järven pinta on noin 117 m mpy. Järvi on melko matala; syvintä
on järven eteläosassa, jossa syvyys on n. 16 metriä.
Norvajärven rannat ovat lähes kauttaaltaan moreenirantoja ja siten jyrkissä rinteissä eroosioherkkiä. Hiekkarannat sijaitsevat Ojansuussa ja Santaniemessä
Salmenperän pohjukassa, Norvalahdessa, Järvisalossa, Norvaluusuassa sekä
Lismaniemen vastarannalla. Ranta on soistunutta monin paikoin alueilla, joilla
rantavyöhyke jatkuu pitkälle. (Seitap)

Kuva Rovaniemen alueen vesiolosuhteista, vesistöt, tulva- ja pohjavesialueet
(Maanmittauslaitos)
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3.4

Maisema

Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Heli Vauhkonen sekä miljöösuunnitteluinsinööri Justiina Nieminen Sweci Ympäristö Oy:stä. Maisemaselvitys on laadittu syksyn 2013 aikana. Maastokäynnit suoritettiin 2.9.2013 sekä
20.11.2013.
3.4.1

Maisemarakenne

Norvajärvi ja Poikajärvi sekä niiden välinen kannas sijoittuvat luodekaakkosuuntaiselle laaksoalueelle, jota reunustavat molemmin puolin selännealueet. Laaksoa pohjoisessa, koillisessa ja idässä reunustaa suuri selännealue korkeine
huippuineen ja selännejärvineen. Myös lounais- ja eteläpuolelle jää laajempi selänne. Muut selänteet ovat pienempiä yksittäisiä kohoumia.
Norvajärvi sijoittuu Norvajoen laaksoon, joka on laaja ja matala laaksomuodostuma. Norvajärven rantavyöhykettä lähietäisyydellä ympäröivät Karhuvaara,
Ahvenvaara, Salmenvaara, Ronikivalo, Palokivalo sekä Lismanselkä. Yksittäisetkin huiput alangolla ovat paikallisia vedenjakajia. Rantavyöhyke jää kapeaksi
ja melko jyrkäksi sijoittuessaan vaaran rinteeseen. Jyrkimmät järvelle suuntautuvat rinteet ovat kaltevuudeltaan 1/6. Jokien suu- ja syöttöalueet ovat rantavyöhykkeen loivimpia ja leveimpiä kohtia. Järven niemet ovat matalia.
Norvajärven rannoilla sijaitsee pääasiassa loma-asuntoja kapeana nauhana lähellä rantaviivaa. Uusi omakotitaloalue on rakennettu Norvajärven itäpuolelle,
selvitysalueen kaakkoisosaan. Viljelyksiä on vain muutama. Rakennukset sijaitsevat alarinteillä niillä alueilla, jotka soveltuvatkin rakentamiseen. Kosteat ja jyrkät rannat ovat jääneet rakentamatta. Poikajärven rannalla rakennukset sijoittuvat lahden lounaisosaan ja levittäytyvät hiukan laajemmalle rantavyöhykkeelle.
Selännealueet ovat lähes rakentamattomia. Alueen tiet kulkevat suhteellisen
hyvin maastonmuotoja noudatellen selänteiden alarinteillä. Norvajärven itäpuolella Norvatie kulkee selänteen poikki Ahvenvaaran kupeessa, mutta siinäkin
viistosti korkeuskäyriä myötäillen. Järven länsipuolella Norvan länsitie kulkee
selänteen alarinteellä lähellä rannan tuntumassa ja se lähenee rantaviivaa Luusuanlahden kohdalla. Teiden varsilla rantoja lukuun ottamatta ei sijaitse rakennuksia. (Seitap)
Maiseman solmukohtia eli useiden maiseman perustekijöiden leikkaus- tai kohtauspaikkoja ovat Norvajärven eteläosassa: Norvantien ja Norvan länsitien risteysalue, jossa selännealue vaihtuu Jorvan aapa-alueeksi, ja alueella kohtaavat
järvi ja alueelle harvinainen toiminnassa oleva maatila peltoineen; toisen maiseman solmukohdan muodostavat Norvajärven, Norvalammen ja Norvantien
risteysalue. Merkittävin maisemarakenteen solmukohta on Norvajoen suualue,
Norvaluusuan ympäristö, jossa Norvan länsitie ylittää Norvajoen. Alue on Norvajoen laaksoaluetta, josta kohoavat selänteet molemmin puolin laaksoa. Useat
kallioperän ruhjeet kulkevat alueen läpi. Poikajärvellä maiseman solmukohta on
Poikajärven eteläosassa järven, Poikajoen, teiden ja peltoalueen ja metsän rajakohdassa.
3.4.2

Historia

Maiseman historia
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Pohjois-Suomi on ollut viimeisten jäätiköitymisvaiheiden aikana useaan otteeseen mannerjäätiköiden keskusalueena, josta jäät ovat virranneet eri suuntiin. Jäätikön keskimääräinen virtaussuunta Rovaniemen ympäristössä oli länsiluoteesta itäkaakkoon. Siihen liittyy myös lähes samansuuntaiset harjuverkostot, joista Kolpeneen harjujakso kulkee Rovaniemen keskustan läpi. (Johansson
ja Kujansuu)
Rovaniemen alue paljastui mannerjäätikön alta runsas 9000 vuotta sitten. Silloin
Itämeren allas oli patoutunut merenpinnan yläpuolelle makeavetiseksi järveksi,
Ancylusjärveksi, joka laski Keski-Ruotsin kautta valtamereen. Rovaniemen alue
oli lähes kokonaan veden peitossa, vain korkeimmat vaaran laet ulottivat pinnan
yläpuolelle saarina ja luotoina. Ancylusjärven muinaisrannat näkyvät yhä maisemassa. Ylin ranta näkyy huuhtoutuneina kallioina, rantavalleina, särkkinä ja
kivikkoina.
Noin vuonna 5500 eKr. Itämeri mursi Tanskan salmien kautta yhteyden valtamereen ja syntyi Litorinameri, joka Rovaniemen korkeudella asettui noin 90
metriä merenpinnan yläpuolelle. Alle 90 metrin korkeudella sijaitsevat maaalueet paljastuivat Litorinamerestä alle 7000 vuotta sitten. Rovaniemen alueen
vapautuessa Itämeren vesipeitteestä soistuminen alkoi maaston painanteissa ja
pinta- ja pohjavesien vaivaamilla alavilla mailla. (Svärd)
Varsinaista tarkkaa muinaisrantavyöhykettä ei ole nähtävissä selvitysalueen
maisemassa. Mannerjäätikön sulamisen seurauksena syntyneen Ancylusjärven
muinaisranta näkyy ympäristön Kierivaaran, Lintupalon, Kolmiloppisenvaaran ja
Tammipalon huippujen tuntumassa, noin 210 metriä merenpinnan yläpuolella.
Jäätikön sulamisen jälkeisen maan kohoamisen seurauksena syntyneet paljaaksi huuhtoutuneet, kivikkoiset ja kallioiset muinaisrannat sijoittuvat kohdealueella 180 ja 210 metrin korkeuskäyrien välimaastoon.
KULTTUURIMAISEMAN JA RAKENNUSKANNAN KEHITYS
Rovaniemen vanhimmat asutusmuistot voidaan ajoittaa jo Itämeren Ancylusjärven vaiheeseen noin 7000-5800 eKr. Varsinainen kiinteä asutus on tullut Rovaniemen alueelle kuitenkin vasta 1000-1300- luvuilla. Rovaniemi on Tornio- ja
Kemijokisuun ohella vanhimpia suomalaisasutuksen keskusalueita Lapissa.
Vanhin luotettava lähde on 1540-luvun jousi- ja kilttiveroluettelo. Tuolloin Rovaniemi oli jo iso 19 talon kylä. (Svärd). 1600-luvun asutuksen kasvua hidasti
Ruotsi-Suomen käymät raskaat sodat. 1700- ja 1800-vuosisatojen taite oli voimakkaan kasvun aikaa, kun uudisasukkaille alettiin maksaa raivauspalkkioita.
Rautatien rakentaminen v.1909 Rovaniemelle lisäsi paikan merkitystä. Lapin
sodan jälkeen v. 1944 Rovaniemellä alkoi voimakas jälleenrakennuskausi; ja
väkiluku kasvoi nopeasti. (Lokio)
Kivikautisten asuinpaikkojen merkkejä on Norvajärveltä löydetty useista paikoista, kuten Lismanniemestä, Kallioniemestä, Salmenrannasta, Paavolasta, Luusuasta ja Rytiniemestä.
Rovaniemen talonpoikaisrakentaminen sijoittui ensisijaisesti jokivarsille ja lisäksi
vähäisemmässä määrin alueella sijaitsevien järvien rannoille, jonne se oli alkanut levitä 1700- luvulta lähtien. Poikajärvelle ensimmäiset pysyvät asukkaat tulivat 1810–1820 Perunkajärveltä ja Norvajärvelle Lismannimeen asettui ensimmäinen asukas, Iisakki Vitikka, 1850-luvulla. Ensimmäisten asukkaiden elinkeinoina olivat maanviljelys ja kalastus. Nykyisin alueella on enää yksi toiminnas-
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sa oleva maatila, jossa pidetään lypsykarjaa. Useimmat maatiloista ovat
muuttuneet metsätiloiksi. Sota-ajan jälkeen alettiin rakentaa loma-asuntoja kunnan järvien ranta-alueille. Nykyisin vakituisia asuinkiinteistöjä on noin 115 ja loma-asuntoja 250.
Alueen koulu toimi ensin kiertokouluna Poikajärvellä. Nykyiselle paikalleen Norvajärven itärannalle koulu muutti v. 1952. Norvajärven asutuksen kasvua hidasti
hyvien tieyhteyksien puute. Aluksi tie kylään kulki lentokentän kautta (lentokenttä valmistui vuonna 1940), ja itäpuolen tie valmistui vuonna 1937. Nykyinen
Norvajärventie Someronharjun kautta valmistui 1960-luvulla. Sähköt vedettiin
kylään vuosina 1957–1971.
Norvajärven rantaan rakennettiin vuosina 1959–1963 kappeli Lapinsodassa
kaatuneiden saksalaisten lepopaikaksi.
Rajavartiolaitoksen rakentama lentosatama valmistui vuonna 1955 palvelemaan
sairas- ja huoltolentoja vaikeakulkuisiin kohteisiin. Nykyisin alue on yksityisomistuksessa. (www.rovaniemi.fi)
3.4.3

Maisemakuva

Norvajärven ympäristön maisemakuva on vaihteleva ja monipuolinen. Maisemakuvaa hallitsee järvi, joka monien pienien lakialueiden ja vaarojen, niiden rinteiden ja metsien ympäröimä. Nämä muodostavat luontaiset rajat ja taustan järvimaisemalle. Norvajärvi on karu ja siksi kirkasvetinen. Järvessä on vain yksi
saari, joten järvinäkymät ovat laajat ja avoimet. Järven rannoilla on useita niemiä, joista uloimmaksi järvelle kurkottaa Lismanniemi. Maaperän moreenista
johtuen osa rannoista on hiekkarantoja. Järven itärannalle on rakennettu uimaranta pallokenttineen. Selvitysalueella on myös runsaasti suoalueita, mutteivät
ne nouse
maisemakuvassa hallitseviksi. Alueella on paljon erilaista ja eri-ikäistä
rakennuskantaa; loma-asuntoja ja omakotitaloja rannoilla sekä uusi omakotialue
itäpuolen kangasmaastossa. Järven eteläpuolella on yksi toimiva maatila, jonka
peltoalueet muodostavat tärkeän maisemakuvallisen alueen. Itärannalla on
vanha
1950- luvulla rakennettu lentosatama, joka on nykyisin yksityisomistuksessa.
Maisemakuvallisesti merkittävä alue on itärannan Saksalaisten sotilaiden
hautakappeli ja muistomerkki. Poikajärvellä vanha viljelymaisema on
pienipiirteisyydessään viehättävä. Kylä muodostuu muutamasta vanhasta
maatilasta rakennuksineen sekä uusista rakennuksia metsän rajassa ja rannoilla.
Norvajärven pohjoisosa on maisemakuvaltaan yksinkertaisempi. Maasto on
tasaisempi; soita on enemmän ja asutus harvenee tietä pohjoiseen kuljettaessa.
Tien varret kasvavat tiheää sekametsää, joka muuttuu enemmän
havupuuvaltaiseksi järven pohjoisosassa.
Alueen maisemamerkkejä ovat Saksalainen hautausmaa kokonaisuudessaan,
toiminnassa olevan maatilan peltoalue sähkötolppineen ja latoineen, Norvajoen
silta, Lismanniemi sekä Norvajärven ja Norvalammen välinen kannas ja silta.
Avoimia maisematiloja on järven etelä- ja itäpuolella; uudella asuinalueella,
Norvajärven ja Norvalammen välisellä alueella, maatilan peltoalueella Salmenperässä, joista on näkymät järvelle, Ahvenlammella sekä Poikajärven kylässä.
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Järven länsirannalla Norvan länsitien varsi aina järven pohjoisosiin saakka on
suljetumpaa maisematilaa, joitakin pieniä avoimempia paikkoja lukuun ottamatta. Avoimia maisematiloja syntyy jokien ja ojien suualueilla ja alueen harvojen
jäljellä olevien vanhojen peltotilkkujen kohtiin. Alueen tiemaisemat ovat myös
monipuolisemmat itäpuolen Poikajärvelle mutkittelevalla alkuperäisellä linjauksellaan kulkevalla tiellä kuin länsipuolen suoralinjaisella tiellä monotonisessa ja
sulkeutuneessa maisemassa.
Tärkeimmät näkymät suuntautuvat järvelle. Kaikilta rannoilta on avoimia näkymiä järven selälle ja vastarannoille. Lähimaaston avoimia järvinäkymiä on
enemmän järven itäpuolella, jossa maaston muodot ovat vaihtelevampia, osittain matalampia, sekä myös vanhemman ja harvemman puuston ansiosta. Merkittävimpiä näkymiä on alueen eteläosan rannasta pohjoiseen päin järven selälle sekä Norvalammen suuntaan, Saksalaisten sotilaiden hautausmaalta itse
hautausmaan ympäristöön ja järvelle sekä maatilan peltoaukealta alas järvelle
päin. Avoimia näkymiä on lisäksi Lismanniemestä sekä kohdissa, jossa tie kulkee järven lähellä. Poikajärven kylän vanhassa viljelykulttuuriympäristössä on
avointa pelto- ja järvimaisemaa sekä arvokasta rakennuskantaa.

3.5

Rakennettu ympäristö

Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen ovat laatinet arkkitehdit Riitta Yrjänheikki ja Elina Marjakangas Sweco Ympäristö Oy:stä syksyllä 2013.
3.5.1

Historia

Norvajärven seutu on ollut asuttu jo varhain. Kivikautisia asuinpaikkoja on löydetty Lismanniemestä, Kallioniemestä, Salmenrannasta, Paavolasta, Luusualta
ja Rytiniemestä.
Norvajärven ensimmäinen asukas on ollut Iisakki Vitikka, joka on tullut asumaan
Lismanniemeen joskus 1850-luvulla. Myöhemmin hän myi talonsa Matti Vanhatapiolle ja muutti itse Ojansuulle 1890.
Poikajärvelle on tullut ensimmäinen asukas 1810-20 Perunkajärveltä. Ensimmäinen koulu aloitti toimintansa kiertokouluna vuonna 1943 Poikajärven talossa. Nykyiselle paikalleen Norvajärven itärannalle koulu muutti vuonna 1952,
jossa toimi myös koulun asuntola.
Lampelan kauppa toimi järven länsipuolella vuosina 1950-60. Kauppamatkoja
tehtiin myös Saarenkylään hevospelillä. Kuppari Hilma Kettunen toimi 1950luvulla. Maamiesseura aloitti toimintansa 1936. Maamiesseuran talo rakennettiin 1950-luvun alussa ja purettiin 1975. Norvajärven rannalla oli maamiesseuran katettu tanssilava nykyisen sotilashautausmaan kohdalla.
Sähköt koulun alueelle saatiin 1957 ja muuhun osaan kylää 1969-71. Puhelimet
saatiin vasta 1960-luvun alussa. Valtion puhelimia oli kaksi, järven molemmin
puolin; itäpuolella Tuiskun talossa ja länsipuolella Ikäheimon talossa. Postinkanto aloitettiin 1943 kolme kertaa viikossa. Postia kuljetettiin talvisin suksilla ja kesäisin pyörällä. Tuolloin tie kulki lentokentän kautta. Itäpuolen tie valmistui 1937
ja nykyinen tie valmistui 1960-luvulla saaden kestopäällysteen 1969-71. Linjaautoliikenne ja kauppa-auto kulkivat alueella 1960- luvulla 5 ja10 vuotta mutta
lakkautettiin yksityisautoilun kasvaessa.
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Rajavartiolaitoksen rakentama lentosatama valmistui 1955. Alueella on asuinrakennus, jossa kolme perheasuntoa sekä lentokonehalli. Alkujaan lentokonehallilla oli kesäisin kone suorittaen sairas- ja huoltolentoja vaikeakulkuisiin kohteisiin. Nykyisin lentosatamassa on vesikoneiden huoltoa ja alueen omistaa yksityinen.
Norvajärven rantaan rakennettiin 1959-63 kappeli Lapin sodassa kaatuneiden
saksalaisten lepopaikaksi. Kappelin hallin alla olevaan kellariin on haudattu noin
3000 saksalaissotilaan jäännökset. Nykyisin kappelilla poikkeaa paljon kävijöitä,
etupäässä saksalaisia. Enimmillään kävijöitä on jopa 30 000 vuodessa, joukossa kaatuneiden omaisia ja asetovereita.
Rovaniemen seurakunta osti 1960-luvulla leirikeskusalueen, jossa pidettiin rippileirejä. Alueelle valmistui 1992 uudet tilat, jolloin toiminta tuli ympärivuotiseksi.
Palvelualojen ammattiliiton leirikeskusta alettiin rakentamaan vuonna 1956.
Nykyään alueella toimii vain Vitikan maatila. Useimmat maatilat ovat muuttuneet
metsätiloiksi. Poronhoitoa alueella harjoitetaan kuitenkin edelleen päätoimisesti,
sekä joko sivuelinkeinona tai harrastustoimintana. Salmenvaaran erotusaita sijaitsee kaava-alueen kaakkoiskulman läheisyydessä ja on edelleen aktiivisessa
käytössä.
Suurimmaksi osaksi alueen asukkaat käyvät töissä kaupungissa.
Norvajärven alue on monilta osin ollut perinteistä loma-asuntoaluetta, mutta
suuntaus viimevuosina on ollut vahvasti vakituisen asumisen suuntaan.
Kylä on liitetty kaupungin vesi- ja viemärijärjestelmään 1998.
3.5.2
kohteet

Norvajärven laajat kulttuuriympäristöt ja keskeiset rakennus-

Kohteiden arvottamisperusteissa on käytetty samoja kriteereitä kuin PohjoisPohjanmaan Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloinnissa.
Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollain tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle
ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa.
Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Kohde
saattaa olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin
tai muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi
olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti
tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.
Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä esim. koululaitoksen, yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen,
tapoihin tai henkilöhistoriaan.
Kohteet on arvotettu myös hierarkkisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti merkittäviin. Luokittelussa käytettiin seuraavia kriteereitä:
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Valtakunnallisesti arvokas (vk): Maakunnan parhaiten säilyneet tyyppikohteet,
valtakunnallisiin elinkeino-, sivistys-, hallinto-, kulttuuri-, uskonto-, liikenne- ja
sotahistoriallisiin kehityskulkuihin liittyvät, hyvin säilyneet ja huomattavat kohteet, jotka on huomioitu valtakunnallisissa rakennusperinnön luetteloissa. Valtakunnalliset kohteet kuvastavat koko Suomen historiaa.
Maakunnallisesti arvokas (mk): Maakunnalliset kohteet kuvaavat yleis- ja tyylihistoriallisia kehityskulkuja maakunnan mittakaavassa. Ne voivat olla jäänteitä
sellaisista jo kadonneista kulttuuripiirteistä, joihin liittyviä ensiluokkaisia kohteita
ei ole jäljellä, tai kuvata valtakunnallisesti toissijaisia mutta maakunnallisesti tärkeitä kulttuuripiirteitä.
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin nähden nämä voivat olla toiminnan laajuudeltaan pienempiä, rakenteiltaan tai toiminnoiltaan muuttuneita tai tyylihistoriallisesti epäyhtenäisempiä.
Paikallisesti arvokas (pk): Kohde on rakentamisajalleen ja/tai seudulleen tyypillinen, jonka alkuperäiset rakennus- ja tyylipiirteet ovat mahdollisista muutoksista
huolimatta nähtävissä. Kohteella saattaa olla rakennushistoriallisen arvon lisäksi myös maisemallista arvoa.
3.5.2.1

Luettelo arvokkaista kohteista

Valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
RKY (rakennettu kulttuuriympäristö) on museoviraston laatima inventointi, joka
on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin
perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja
kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön
historiasta ja kehityksestä.
Norvajärven alueella on yksi valtakunnallisesti arvokas kohde RKY: Jatkosodan
tapahtuma- ja muistopaikat: Norvajärvi , Saksalaisten sotilaiden hautamuistomerkki ja kappeli.
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Maakunnallisesti arvokkaat kohteet
Maakuntakaavassa ei ole merkittäviä kulttuuriympäristöjä tai rakennuskohteita
tältä alueelta. Norvajärven länsirannalta löytyi pyramidikattoinen kesänavetta
länsirannan Mäntyniemen pihapiirin etelälaidalle lohkotulta tontilta. Rakennustyyppi on peräpohjalainen erikoisuus, jota ei ole muualla Suomessa.
Edustavammat kohteet on tässä vaiheessa merkitty arvotuksella arvokkaimmat
rakennuskohteet. Julkisista rakennuksista tähän ryhmään on nostettu Norvajärven koulu ja lentosataman asuinrakennus jälleenrakennuskaudelta. Asuinpihapiireistä ryhmään on nostettu Lismaniemen vanha pihapiiri ja loma-asunnoista
kaksi vanhinta eli Lismaniemen kärjen saunamökki vuodelta 1929 ja Norvasalmen loma-asunto vuodelta 1934.

Koulu

Lismanniemi
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Paikallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
Alueen 10 asuinpihapiiriä on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi. Poikajärven pihapiireistä Tuisku, Lahtela ja Niemi ovat jälleenrakennuskaudelta, Kiviranta
1930-luvulta ja Poikajärven pihapiirin vanhempi talo vuodelta 1867 ollen näin
inventointialueen vanhin ja arvokkain yksittäinen rakennus.

Norvajärvellä Santaniemi, Härkinvaara ja Hiekkaniemi ovat jälleenrakennuskaudelta. Kaksi asuinpihapiiriä, Niemi ja Norvasalmi, on remontoitu niin, ettei
niillä ole suojeluarvoa. Lismaniemi, Rytiniemi, Mäntyniemi ja Norvalahti on rakennettu 1920-30-luvuilla ja ovat siten tämän alueen vanhinta ja arvokkainta rakennuskantaa. Tuolta ajalta on myös ensimmäiset kaksi loma-asuntoa. Muut
ovat pääosin 1950-luvun lopulla rakennettuja.
Loma-asunnoista ei liene tehty montakaan inventointia, joten niiden arvottaminen suhteessa muihin loma-asuntoalueisiin on vaikeaa ja vaatisi asiaan perehtymistä laajemmin kuin tämän työn puitteissa on mahdollista. Niinpä ne, eli 45
loma-asuntokohdetta, on tässä vaiheessa määritetty paikallisesti arvokkaiksi
aluekokonasuuden osiksi.
Alueen vanhin tie lentokentältä Norvalammen kautta Poikajärvelle on merkitty
kylätieksi, jonka linjaus tulisi säilyttää. Paikallisesti arvokkaita aluekokonaisuuksia on yhteensä 7 kpl, joista perinteisiä kulttuurimaisemia ovat Poikajärven ja
Ojansuun peltoaukeat rakennuksineen. Loma-asuntoaluekokonaisuuksia on yksi Poikajärvellä ja 4 Norvajärvellä: Kalliolahti-Kallioniemi, Norvalahti, Rytiniemen
eteläpuoli ja Rytiniemi-Norvaluusua.
3.5.2.2

Yhteenveto kulttuuriympäristön inventoinnista

Norvajärven seutu on syrjässä isoista vesistöistä ja se asutettiin suhteellisen
myöhään vasta 1800-luvun puolivälissä. Poikajärvelle tuli ensimmäinen asukas
1820-luvulla ja vanhimmat talot ovat vuodelta 1867 ja 1933. Lahtela asutettiin
1920-luvulla mutta nykyinen rakennus on jälleenrakennuskaudelta vuodelta
1956, samoin kun Niemen ja Tuiskun (-41) talot.
Norvajärvellä vanhin asuinpaikka on Lismaniemi, joka rakennettiin 1850-luvulla.
Rytiniemi ja Mäntyniemi on rakennettu 1920-luvulla, Norvalahti 1932 ja Norvasalmi 1935. Myös Santaniemi on perustettu 1930-luvulla mutta rakennuskanta
on vuodelta 1959. Härkinvaaran ja Hiekkaniemen tilakeskukset on rakennettu
1954.
Inventoituja asuntoja oli 13 kpl, joista kolme on loma-asuntokäytössä. Muita
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kohteita kuten silta, makasiineja ja aittoja on 4 kpl. Ojansuun kohde sisältää 8
erilaista varastorakennusta.
Jälleenrakennuskaudella alueelle rakennettiin myös julkisia palveluja kuten
Norvajärven lentosatama 1955, Palvelualojen ammattiliiton leirikeskus 1956,
kansakoulu 1958, saksalaisten sotilaiden hautausmaa ja kappeli 1959-63 sekä
Rovaniemen seurakunnan leirikeskus 1974.
Vaarainen seutu ei ollut laajemmalti sopivaa maanviljelyyn, joten alueesta alkoi
kehittymään loma-asuntoalue jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Rovaniemen
ensimmäinen loma-asunto eli saunamökki rakennettiin Lismaniemen kärkeen
vuonna 1929. Seuraavaksi rakennettiin Norvasalmen pohjukkaan kannakselle
loma-asunto ja sauna vuonna 1934. Itärannalla on jäljellä Saarelan rantasauna
vuodelta 1939. Kaikki muut inventoidut loma-asunnot onkin rakennettu sotien
jälkeen, pääosin 1950-luvun lopulla. Kun alueella on nyt noin 250 loma-asuntoa,
niistä 45 eli vain noin viidesosa on jälleenrakennuskaudelta, muut ovat uudempia.
Loma-asunnot on merkitty aluekokonaisuuksiksi, jossa nyt inventoitua rakennuskantaa tukee 1960-luvun alun pienimittakaavainen lomarakentaminen, muodostaen omia aluekokonaisuuksiaan.
Uusin 2000-luvun loma-asuntorakentaminen on selvästi suurimittakaavaisempaa eikä se sovi vanhojen mökkien viereen tai väleihin. Mahtaileva uudisrakentaminen vie huomion pieniltä rakennuksilta ja leimaa ranta-alueen muuksi, mikä
se on alkujaan ollut. Visuaalisia ja toiminnallisia konflikteja on jo nähtävissä.
3.5.3

Muinaisjäännökset

Muinaisjäännösinventoinnin ovat tehneet Hannu Poutiainen ja Antti Bilund Mikroliitti Oy:ltä syksyllä 2013
Muinaisjäännösinventoinnissa tutkimusalueilla tarkastettiin ennestään tunnetut
kiinteät muinaisjäännökset. Inventoinnissa tarkastettiin myös joitakin arkistolähteistä tietoon tulleita irtolöytöpaikkoja, joita ei ollut muinaisjäännösrekisteriin
merkittynä. Kaikkien irtolöytökohteiden osalla ei ollut mahdollista tehdä tarkastusta inventoinnin maastotöiden puitteissa.
Ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä etsittiin erityisesti sellaisilta maastopaikoilta, joilta voitiin olettaa löytyvän esimerkiksi asuinpaikkoja, tervahautoja,
kämpän jäännöksiä, röykkiöitä ja muita kivirakennelmia sekä eri tarkoituksiin
tehtyjä kuoppia. Kaikki todetut kohteet dokumentoitiin valokuvaamalla ja mittaamalla. Kohteista otettiin paikannustiedot GPS-laitteella (Magellan eXplorist
XL ja Garmin Montana 600).
Tutkimusten menetelminä käytettiin soveltuvin osin topografista ja karttaanalyysiä, ilmakuvien ja laserkeilausaineiston tarkastelua. Avoimilla maastokohdilla tehtiin ns. pintapoimintaa, eli havainnoitiin avoimia maastonkohtia silmävaraisesti etsien maan pinnalla näkyviä löytöjä. Lisäksi tehtiin maanäytekairauksia ja koekuopitusta, varsinkin peitteisillä maastoalueilla. Alueista laadittiin korkeusmalli laserkeilausaineistolla. Sen avulla paikallistettiin mahdollisia
arkeologisesti mielenkiintoisia maastonkohtia ja rakenteita, jotka sitten tarkastettiin maastossa.
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Arkeologisen tietämyksen ja aineiston, historiallisen aineiston, hankealueen topografian, maa-perän ja kasvillisuuden, maaston erityispiirteisiin tutustumisen
sekä kartta-analyysin, ilmakuvien ja laserkeilausaineiston perusteella arvioitiin
kaava-alueilla ne maastonkohdat, joihin arkeologinen maastotyö etupäässä
kohdistettiin. Myös epätyypillisiä maastokohtia tarkastettiin, eli paikkoja joissa ei
inventoijien kokemuksen perusteella oletettu löytyvän kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Maasto Norvajärven (116,8 m mpy) ympäristössä oli runsaasti moreenimuodostumia, joiden välissä oli suoalueita sekä niiden läpi virtaavia pieniä jokia ja puroja. Tunnetut esihistorialliset muinaisjäännökset, lähinnä kivikautiset asuinpaikat,
olivat aivan nykyrannalla tai sen tuntumassa. Norvajärven rannat, varsinkin länsiranta ja itärannan eteläosa, ovat varsin tiheästi rakennettuja, miltä osin alueella mahdollisesti olleet muinaisjäännökset ovat tuhoutuneet maankäytön seurauksena.
Norvajärven tutkimusalueelta tunnetaan entuudestaan viisi kivikautista asuinpaikkaa; Paavola (Mjtunnus:699010486) (95) (sm-386), Salmenranta (Mjtunnus:
699010483) (101) (sm-483), Lismanniemi (Mjtunnus: 699010030) (94) (sm-30),
Rytiniemi (Mjtunnus: 699010107) (96) (sm-107) ja Kallioniemi (Mjtunnus:
699010481) (97) (sm-481). Pyyntikuoppakohde Karhuvuoma (Mjtunnus:
1000021230) (100) (sm-687), historiallisen ajan/kivikauden asuinpaikka Luusua
(Mjtunnus: 699010422) (93) (sm-422) ja Karhuvaaran merkkipetäjä (Mjtunnus: ) (sm-688). Ensimmäinen numero viittaa Museoviraston ylläpitämään kaikille
avoimeen muinaisjäännösrekisteriin, toinen kaavoituksen yhteydessä laadittuun
muinaisjäännösten inventointikertomukseen ja kolmas kuntakohtaiseen kohdenumerointiin.
3.6

Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut

Väestömäärä ja yhdyskuntarakenne
Rovaniemellä asui vuoden 2013 lopussa 61 215 asukasta ja Norvajärven alueella 220 asukasta. Väestökehitys on ollut Rovaniemen seudulla nousevaa, kun
muualla Lapin maakunnassa viime vuosikymmeninä väestönkehitys on ollut
laskeva.
Taulukko. Väestömäärä ja väestökehitys 2009-2013 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Norvajärvi
Lapin maakunta

Asukasluku 31.12
Muutos 2009-2013
2009
2010
2011
2012
2013
59848
60090
60637
60877
61215
1367
2.2%
203
220
218
226
220
17
7.7%
183748 183488 183330 182844 182514
-1234
-0.7%

Taulukko. Väestön ikärakenne 2013 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Norvajärvi
Lapin maakunta

Väestön ikärakenne 2013
0-9 v
10-14 v

15-64 v

65- v

12 %

5%

66 %

17 %

15 %
10 %

7%
5%

65 %
63 %

13 %
21 %
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Norvajärven väestöstä oli vuonna 2013 alle 9-vuotiaita 15%, 10-14-vuotiaita
7 %, 15-64-vuotiaita 65 % ja yli 65-vuotiaita 13%. Alle 10-vuotiaiden
lapsien määrä perheissä on Rovaniemellä sekä Norvajärvellä suurempi kuin
Lapin maakunnassa keskimäärin.
Väestön sijoittuminen Rovaniemellä

Rovaniemellä väestö on keskittynyt keskustan alueelle. Väestöstä 86,1 % (52
393 asukasta) asui vuoden 2012 lopussa keskuksen suuralueella. Suuralueista
vähiten väestöä oli vuonna 2012 Ranuantiellä, 1,0 % (612 asukasta).
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Rovaniemen kaupunki - maaseutu luokitus
Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto ovat yhteistyössä kehitelleet
uuden valtakunnallisen alue-luokituksen kaupungin ja maaseudun suhteesta. Luokituksen tavoitteena on kuntarajoista riippumaton rajaus, jossa alueluokituksen avulla pystytään erottamaan kaupunkialueet ja maaseutualueet.
Tarkastelun pohjana on toiminut 250*250 metrin paikkatietopohjainen ruudukko,
joista jokainen ruutu on luokiteltu johonkin seitsemästä luokasta. (Suomen ympäristökeskus 2013)
Kaupunkialueita ovat sisempi kaupunkialue, ulompi kaupunkialue ja kaupungin
kehysalue. Näihin rajataan ydinkaupunkialue, joka jakautuu ulompaan ja sisempään kaupunkialueeseen. Näiden ulkopuolella on kaupungin kehysalue. Maaseutualueet sijaitsevat kaupunkien kehysalueen ulkopuolella. Raja ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, ja luokituksessa on otettu huomioon näiden välivyöhykkeet. Maaseutualueita ovat maaseudun paikalliskeskukset, kaupungin läheinen
maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu.
Sisempi kaupunkialue
Sisempi kaupunkialue kuvaa kaupunkien tiivistä ja yhtenäisesti tehokkaasti rakennettua aluetta. Aluetehokkuus sisemmän kaupunkialueen lähiympäristössä
on vähintään 0,1. Aluetehokkuusluku ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan
suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Jokaisella keskustaajamalla voi olla vain
yksi sisempi kaupunkialue. Irrallaan olevat korkean aluetehokkuuden alueet sisällytetään uloimpaan kaupunki-alueeseen. Rovaniemen sisemmällä kaupunkialueella asuu 15768 henkeä (26,1 %). Maapinta-ala on vastaavasti 0,1 % kaupungin maapinta-alasta.
Ulompi kaupunkialue
Ulommalla kaupunkialueella on erillisiä lähiöitä, kaupan, teollisuuden ja toimistojen keskittymiä. Alueella on myös kaupungin viheralueita ja alemman tehokkuuden asuinalueita, jotka on kuitenkin selvästi osa yhtenäistä kaupunkialuetta.
Uloimman kaupunkialueen ulkoraja vastaa yleensä kunnan asemakaavoituksen
ulkoreunaa. Rovaniemen ulommalla kaupunkialueella on 32134 henkeä (53,2
%) ja maapinta-alaa on vastaavasti vain 0,6 %.
Kaupungin kehysalue
Kehysalue on kaupunkiin välittömästi kytkeytyvä osa kaupungin ja maaseudun
välivyöhykkeestä. Kehysalueilla on kaupungin viherrakennetta tukevia alueita,
mutta myös kaupungin tulevat kasvualueet. Rajaus perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin.
Rovaniemen kaupungin kehysalueella asui 7,2 % eli 4372 henkeä. Rovaniemen
maapinta-alasta kaupungin kehysalue kattaa 3,8 %.
Kaupungin läheinen maaseutu
Maaseutumainen alue, joka on toiminnollisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Alue kuvaa hyvin kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialuetta.
Aluerajaus pohjautuukin potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueelle suuntautuvaan työssäkäyntiin. Alueella on erityyppisiä maaseutualueita:
taajamia, ydinmaaseudun kaltaisia maaseutualueita sekä harvaan asuttuja alueita. Rovaniemellä kaupungin läheisellä maaseudulla asui 6046 henkeä (10,0
%) ja maapinta-alasta se kattaa 22,3 %.
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Harvaan asuttu maaseutu
Harvaan asuttua aluetta, jossa ei ole toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä tai
ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Rovaniemellä 2027 henkeä (3,4
% koko väestöstä) asui harvaan asutulla maaseudulla. Rovaniemen maapintaalasta 73,3 % on harvaan asuttua maaseutua.
Rovaniemellä suurin osa maapinta-alasta kuuluu harvaan asuttuun maaseutuun
(73,3 %) ja kaupungin läheiseen maaseutuun (22,3 %). Väestöstä kuitenkin
vain 13,4 % asuu näillä maaseutumaisilla alueilla. Sen sijaan sisempi ja ulompi
kaupunkialue kattaa yhteensä vain 0,7 % maapinta-alasta, mutta 79,3 % väestöstä asuu kyseisillä alueilla.

Kuva: kaupunki-maaseutuluokitus
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Kaupunki-maaseutuluokitus, keskustan läheinen alue

Väestöennuste 2013-2030
Rovaniemen kaupungin väestöennuste pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden
2012 väestöennusteeseen. Tilastokeskuksen ennusteet pohjautuvat syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen menneeseen kehitykseen. Väestöennusteet muuttuvat sitä epävarmemmaksi mitä pitemmälle tulevaisuuteen niitä arvioidaan. Seuraavan viiden vuoden aikana Rovaniemen väestömäärä kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 63 308 henkilöön. Tilastokeskuksen viimeisimmässä väestöennusteessa vuodelle 2030 on arvioitu Rovaniemelle 67 659
asukasta.
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Elinkeinot ja työpaikat
Rovaniemen väestöstä 42 prosenttia on työllisiä. Osuus on hieman pienempi
kuin koko maassa keskimäärin. Vastaavasti eläkeläisten osuus väestöstä on
Rovaniemellä hieman koko maata pienempi. Opiskelijoita ja koululaisia on Rovaniemellä noin kolme prosenttia maan keskitasoa enemmän. Muut ryhmät ovat
prosentin sisällä koko maan tasosta. Tulevaisuudessa eläkeläisten osuus tulee
kasvamaan huomattavasti. Tämä tulee huomioida myös palvelutarvetta arvioitaessa.

Työvoiman (työlliset ja työttömät) ja työvoiman ulkopuolella olevien 15-vuotta
täyttäneiden (muut ryhmät paitsi 0-14-vuotiaat) suhdetta tarkasteltaessa on havaittavissa selvä ero Rovaniemen keskuksen ja muiden suuralueiden välillä.
Tämä kertoo osaltaan siitä, että keskustan ulkopuolisilla maaseutualueilla asuu
suhteessa enemmän eläkeläisiä kuin lähellä keskustaa.
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Työllisyysaste on kasvanut vuosien 2006 - 2011 välillä kaikilla muilla paitsi Sodankyläntien suuralueella. Koko kaupungin alueella työllisyysaste oli 62,1 %
vuonna 2011. Korkein työllisyysaste 63,1 % oli Rovaniemen keskuksen alueella
ja matalin 55,5 % Sodankyläntien suuralueella.

Vuonna 2011 Rovaniemellä oli työpaikkoja yhteensä 25 479. Kasvua edelliseen
vuoteen oli 215 työpaikkaa. Huomionarvoista on, että vuonna 2011 Rovaniemellä asui enemmän työllisiä kuin kaupungissa oli alueella työssäkäyviä eli työpaikkoja. Tilastokeskuksen julkaiseman työssäkäyntitilaston mukaan Rovaniemen työ-paikkaomavaraisuus (99,8 %) oli kolmanneksi matalin yli 50 000 asukkaan kaupungeista vuonna 2011. Työ-paikkaomavaraisuus ilmaisee tietyllä alueella työssäkäyvien (työpaikkojen) ja alueella asuvien työllisten määrän välisen
suhteen (Tilastokeskus).
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Yrityskanta ylitti Rovaniemellä 3 000 yrityksen rajan vuonna 2008. Vuonna 2012
yrityksiä oli 3 362. Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,6 %. (Lähde: Tilastokeskus)
Patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan Rovaniemen nettoyrityskanta
kasvoi 212 yrityksellä vuonna 2012. Rovaniemen kaupungin tavoitteena on, että
yrityskanta kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa.
Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Rovaniemellä vuonna 2012 kolme prosenttia. Kasvu oli vahvaa vuoden alkupuoliskon, mutta hidastui vuoden loppupuolella. Myös yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla, mutta kääntyi laskuun vuoden toisella puoliskolla. (Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu)
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Palvelut
Julkiset palvelut
Julkiset palvelut keskittyvät Rovaniemen keskustan alueelle.
Rovaniemellä toimii 24 peruskoulua, valtion ylläpitämä Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja yksityinen Rovaniemen Steinerkoulu. Neljän lukion lisäksi toimii musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto. Lisäksi Rovaniemellä toimii ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapin läänissä, Rovaniemen sairaalakoulu.
Rovaniemellä ammatillisesta opetuksesta vastaa Lapin Ammattiopisto sekä Lapin Urheiluopisto. Korkeakouluopetusta tarjoaa Lapin yliopisto sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
Rovaniemellä toimii 34 julkista päiväkotia.
3.6.1

Poronhoito

Rovaniemi sijaitsee poronhoitoalueella. Norvajärven osayleiskaava-alue sijoittuu Poikajärven paliskunnan alueelle.
Poronhoito on laaja-alainen maankäyttömuoto. Poronhoito on luontaiselinkeino,
ja sen kannattavuus perustuu laajoihin luonnonlaitumiin ja porojen vapaaseen
laidunnukseen joko ympärivuotisesti tai suurimman osan vuodesta. Porojen vapaasta laidunnusoikeudesta poronhoitoalueella on säädetty poronhoitolain
(PHL) 3 §:ssä. Vapaa laidunnusoikeus on tarkoitettu ja tunnustettu pysyväksi
oikeudeksi ja se on voimassa kaikkialla poronhoitoalueella maan omistus- ja
hallintaoikeudesta riippumatta. Se tarkoittaa porolle oikeutta ottaa ravintonsa
vapaasti luonnosta, poikkeukset tähän on lueteltu laissa.
Poronhoitoon liittyvää toimintaa on yleensä lähes kaikkialla paliskunnan alueella.
Poron vuodenkierto rytmittää myös poronhoitajan työn ja elämän. Kiivaimpia
työaikoja ovat kesä-heinäkuulle sijoittuva vasanmerkintä sekä syyskuun lopulta
tammikuulle kestävät poroerotukset. Poronhoitotöissä käytetään aina hyväksi
porojen luontaista laidunkiertoa. Poronhoitotöitä tehdään sen mukaan miten porot luontaisesti kulkevat alueiden kautta tai kerääntyvät niille. Porojen kokoaminen ja kuljettaminen erotuksiin edellyttää paljon työtä ja työvoimaa.
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Salmenvaaran erotusaita Norvajärven läheisyydessä (SYKE, Liiteri -tietopalvelu).

Poronhoidossa on eri vuodenaikaisten laidunalueiden lisäksi erotettavissa erilaisia toiminnallisia alueita: mm. vasoma- ja rykimäaikaiset alueet, muut porojen
kerääntymisalueet, porojen kuljetusreitit, vesistöjen ylityspaikat, paimentopaikat,
erotusaita-alueet, työmaa-asuntojen eli kämppien alueet sekä toiminta-alueille
johtavat reitit.
Poronhoitotavat vaihtelevat eri puolilla poronhoitoaluetta ja kulloisellakin alueella on arvioinnin kannalta tärkeä tietää juuri sen alueen poronhoitotavat .
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3.7

Yhdyskuntatekniikka

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 toimintaalue ulottuu haja-asutus- ja osayleiskaava-alueilla sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle rakennetuista runko- ja 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.
Norvajärven vesihuoltolinjat
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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.
3.8

Liikenne

Rovaniemen kaupungin Norvajärven kylä sijaitsee n. 11 kilometriä keskustasta
Pohjoiseen Maantie 9523:n varrella Norvajärven ympärillä.
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Katujen toiminnallinen luokitus

Kevyt liikenne
Maantien 9523 varrella kulkee kevyen liikenteen Syväsenvaarasta Someroharjulle asti.
Moottorikelkkareitistö
Virallista moottorikelkkareittiä Norvajärvelle ei kulje. Metsähallituksen ylläpitämä
maksullinen moottorikelkkaura kulkee Ounasjoelta Nivankylän eteläpuolelta
Norvajärvelle ja sieltä edelleen Sodankylään vievälle kelkkareitille. Lisäksi Norvajärveltä menee kelkkaura Perunkajärvelle.
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3.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Ilmailulaitos on julkaissut v. 2009 lentomeluselvityksen (Rovaniemen lentoasema, lentokonemeluselvitys vuosina 2008 ja ennuste 2025), jossa meluennuste
vuodelle 2025 on Norvajärven alueella alle 55 dB. Siviililiikenteen ennustetaan
kasvavan nykyisestä 3-kertaiseksi 15 vuodessa, mutta sen vaikutus melualueiden laajuuteen on vähäinen. Sotilasliikenne, jonka osuus on melussa merkittävä, ajoittuu tyypillisesti arkipäiviin klo 9-15.45 väliselle ajalle. Valtioneuvoston
päiväohjearvo on 55 dB ja yöohjearvo 50 dB, jota melutaso ei saa ylittää asumisen lähellä, taajamissa ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla melu taso ei saa
ylittää päiväohjearvoa 45 dB, eikä yöohjearvoa 40 dB.

3.10

Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Rovaniemen kaupungilla on suunnittelualueella omistuksessa joitakin maa-alueita.
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Kuva. Maanomistus. violetti kaupungin omistuksessa, vuokratut alueet turkoosi,
yksityis/ muu omistus valkoinen
3.11

Suunnittelutilanne

3.11.1

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.
Ympäristöministeriön laatiman oppaan mukaan yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole suoraan kohdennettu
maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen (lähinnä rantayleiskaavat)
laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin.
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Norvajärven osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.2 ”Toimiva aluerakenne” erityistavoitteet:
- Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla
edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
Norvajärven 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.
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.

Norvajärven osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö virkistyskäyttö ja luonnonvarat”, erityistavoitteet:
-

-

-

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti
pirstota.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
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3.11.2

Maakuntakaava

Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001.
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.
Norvajärven kyläalueelle muutoksia Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa ei
ole esitetty.
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.
Lapin liitossa on valmistunut Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus.
Lapin liiton hallitus hyväksyi 30.11.2015 kaavaehdotuksen kuulemismenettelyyn. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 15.8.-14.9.2016.

Kuva: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan suunnittelualueen sijainti. (Lähde: Lapin liitto)
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Kuva. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta.

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.
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.
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Vesistöjen veden laatu, hydrologinen tila, eliöstö ja maisema tai muut ominaisuudet on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina.
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:
AT 362
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun
peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi:
Norvajärvi
Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 12 km pohjoiseen. Alueella on laajasti taaja-asutusta ja rakennettu vesijohtoverkosto. Norvajärvelle on
myös laadittu osayleiskaava, jonka mitoitus on ollut ohjeena vesijohtoverkostoa
rakentaessa. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 126.
Varausperuste: keskuskylä
Merkintä:
Alueen nimi:
Sijainti ja kuvaus:
Varausperuste:
Merkintä:
Alueen nimi:
Sijainti ja kuvaus:

Varausperuste:

Merkintä:
Alueen nimi:
Sijainti ja kuvaus:

Varausperuste:

RA7295
NORVAJÄRVI
Alue sijaitsee Norvajärven länsipuolisella rantaalueella.
Tutkimuksiin perustuen varattu loma-asutukseen
soveltuvaksi alueeksi.
M4513
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Rovaniemen maalaiskunnan alueista ne, joita ei ole
varattu muihin maankäyttöluokkiin.
Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön
tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää
pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti
haittaamatta myös muihin tarkoituksiin.
Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön
soveltuva alue.
MT5081
TORAMOKIVALO-JOUTTISELKÄ
Kunnan keskiosaan Rovaniemen kaupungin
pohjoispuolelle sijoittuva metsäalue, jota
luonnettivat pienet vaarat ja niiden väliset pienet
järvet.
Puuntuotantoalue.

Merkintä:
Alueen nimi:
Sijainti ja kuvaus:

Varausperuste:

41
ER2806
SOMEROHARJU
Alue sijaitsee Rovaniemen keskustasta koilliseen
Norvajärventien varressa. Puolustusvoimien kasarmija harjoitusalue.
Puolustusvoimien alue.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava (ehdotus)
Norvajärvi on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi (AA362).

Kuva. Ote Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta.

Esitetyt kaavamerkinnät kaava-alueella:

Merkintä:
AA 362
Alueen nimi: Norvajärvi
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee noin 10 km Rovaniemen keskustasta pohjoiseen. Vuonna 2013 kylässä asui 154 asukasta. Alueen virkistysmahdollisuudet
ovat hyvät. Kylän uimarannalla on rantalentopallo- ja petanque -kenttä sekä kota. Alueella on myös vesilentosatama.
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Varausperuste:
Asuntovaltainen taajama.
Kehittämisperiaate:
Aluetta kehitetään täydentäen ja eheyttäen olemassa
olevaa asutusrakennetta.

Merkintä:
EP 2806
Alueen nimi: Someroharju
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemellä kaupungin keskustasta koilliseen
Norvajärven tien varressa. Puolustusvoimien kasarmi- ja harjoitusalue.
Varausperuste: Puolustusvoimien alue.
Kehittämisperiaate: Turvataan alueen toiminta puolustusvoimien alueena.

Merkintä:
maV 4606
Alueen nimi: Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat: Norvajärven kappeli.
Sijainti ja kuvaus: Norvajärven rannassa on saksalaisen veteraanijärjestön aloitteesta 1950- ja 1960-luvun taitteessa Lapin sodassa kaatuneiden saksalaisten
hautapaikaksi rakennettu muistopaikka. Aluetta ympäröi noin metrin korkuinen
kiviaita, jonka portista johtaa polku kuusimetsän halki kappelille. Saksalaisen
arkkitehti Otto Kindtin suunnitteleman punagraniittisen mausoleumin eteisaulassa on Ursula Qernerin suunnittelma veistos "Äiti ja poika". Päätilassa on kahdeksan kalkkikiviriviä, joihin on kaiverrettu kappelin hallin alle on kerättyjen
3000 saksalaissotilaan tiedot. Hautausmaa-alueella on myös järven selkää vasten näkyvä kookas teräksinen risti.
Varausperuste: VNp 22.12.2009 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat) (RKY 2009).
Kehittämisperiaate: Turvataan kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Kehitetään opastettuna matkailukohteena.
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Merkintä:
sv1 1990
Alueen nimi: NORVAJÄRVENTIEN VARALASKUPAIKAN SUOJAVYÖHYKE
Sijainti ja kuvaus: Kohde sijaitsee Rovaniemellä noin 8 km pohjoiskoilliseen
kaupungin keskustasta Norvajärvelle menevällä tiellä.
Varausperuste: Toiminnassa olevan varalaskupaikan suojavyöhyke.
Kehittämisperiaate: Turvataan varalaskupaikan toimintaedellytykset.
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3.11.3

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä oikeusvaikutteinen yleiskaava.
3.11.4

Asemakaavat ja rantakaavat

Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.
3.11.5

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset

Alueella ei ole rakennuskieltoa pois lukien ranta-alueet (MRL 72 §) ja suunnittelutarvealueilla (MRL 173 §).
3.11.6

Muut hankkeet
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2012 § 139
Rovaniemen liikennejärjestelmän 2030.
Rovaniemen kaupungin päivitetty Alueidenkäyttöstrategia on valmistunut loppuvuodesta 2012.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.1.2012 § 6
Rovaniemen matkailun kehittämisohjelman 2012-2016.
Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelma on hyväksytty kaupungin valtuustossa 14.6.2010 § 79 ja sitä toteutetaan parhaillaan.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.11.2012 § 153
Rovaniemen kaupunkistrategian 2013-2016.
Rovaniemen kaupunkilintuatlas, Rovaniemen pesimälinnusto on
valmistunut elokuussa 2012.
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt Rovaniemen ilmasto-ohjelman 28.11.2011.
Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt 25.11.2009 Lapin maakuntasuunnitelman 2030.
Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma (Lapin liitto) on valmistunut
2011.
Lapin liiton hallitus on hyväksynyt Lapin ilmastostrategian
19.12.2011.
Lapin matkailustrategia 2015-2018 ja Lapin matkailun maankäyttöstrategia 2040, Lapin liitto.
Lapin liiton hallitus on 13.2.2012 hyväksynyt Lapin eteläisten
osien tuulivoimaselvityksen, Rovaniemi – Itä-Lappi.
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4
4.1

OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUN VAIHEET
Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Rovaniemen kaupungin päivitetyssä (KV 23.1.2012 § 8) kaavoitusohjelmassa
vuosille 2009-2012 on tuotu esille tarve päivittää Norvajärven osayleiskaava
Rovaniemen kaupungin Tekninen lautakunta on 27.3.2012 §63 päättänyt käynnistää Norvajärven oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päivityksen.
4.2

Osayleiskaavan tavoitteet

Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osaalueilla. Kaavoituksen avulla suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut valtuuston hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään
kestävää kehitystä.
4.2.1

Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet

Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttö strategiassa ( päivitetty KV 27.8.2012
§86) Norvajärven alue on kuvattu kyläalueena. Alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Alueelle tulisi laatia osayleiskaava.
Norvajärven alue on monilta osin ollut perinteistä loma-asuntoaluetta, mutta
suuntaus viimevuosina on ollut vahvasti vakituisen asumisen suuntaan. Alueen
useille loma-asunnoille onkin haettu käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen
asumiseen. Kaavoituksen yhtenä tavoitteena on tutkia näitä mahdollisuuksia.
4.2.2

Viranomaisten huomiot

Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.2.2013. Viranomaiset kiinnittivät huomiota seuraaviin asioihin.
Lapin ELY-keskus
Tavoite käyttötarkoitusten tarkistamiseen kaava-alueella on hyvä. Uusien rakennuspaikkojen lisäämisen tarpeellisuutta suhteessa voimassa olevaan kaavan tulee pohtia huomioon ottaen mm. palvelujen saatavuus, alueen infra ja sen
puutteet, perusteltu väestönkehitysarvio ja VATit. Maakuntakaavan mukainen
ER-alue ja alustavat ST/AT-1 –alueet ovat osin ristiriidassa. Maakuntakaavan
ohjausvaikutus on huomioitava myös vapaan rannan vaatimuksen osalta ja
mahdolliset poikkeamiset on perusteltava.
Kaavaa koskevat VAT:eet on tunnistettu pääosin hyvin, poronhoito ja maanpuolustuksen tarpeet tulisi näihin lisätä.
Rakennusperinnön osalta Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeen kohteet tulee huomioida. Norvajärven kappeli on RKY-kohde.
MRL 44 §:n edellyttämä rakentamispaineettomuus ko. alueella tulee osoittaa.
Uusien rakennuspaikkojen tulisi pääsääntöisesti sijoittua vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueelle myös viemäröinnin osalta. Riittääkö kapasiteetti?
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Alueelta ei löytynyt uhanalaisia kasvilajeja (Hertta), luonnon monimuotoisuuden ja kasvillisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja kohteet tulee huomioida, kuten puronvarret (luo). Kasvillisuuskartoitukset tehtävä kohdennettuina.
Kyseessä oleva kaava-alue ei sijoitu Rovaniemen kaupunkilintuatlas alueelle,
vaan on Suomen lintuatlas aluetta. Tulee pohtia, pitäisikö selvittää lisää potentiaalisilta alueilta elinympäristökohtaisesti.
Vihervyöhykkeitä ja –alueita on hyvä vaalia. Jään yli kulkeva kelkkareitti on
myös huomioitava.
Lapin liitto
Osayleiskaavan esitetyn vyöhykejaon osalta maakuntakaavassa osoitetun lomarakentamisen alueen osoittamista vakituisen asumisen alueeksi tulee perustella.
Voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetun lentoliikenteen alueen tulee käsitellä kaavassa.
Lapin maakuntamuseo
Muinaisjäännöskohteita alueella on 10-20 kpl. Erillinen selvitys muinaismuistoista olisi hyödyllinen laatia.
4.2.3

Asukkaiden huomiot

Kaavan vireille tulon jälkeen on jätetty n. 50 eri maanomistajien mielipidettä,
joissa suurimmassa osassa on esitetty toive loma-asunnon rakennuspaikan
muuttamisesta vakituisen asumisen rakennuspaikaksi.
4.2.4

Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet

Norvajärven osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:
-

-

-

-

-

Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet,
joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen
saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
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 taajamaku-

-

-

-

-

-

4.2.5
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valle. 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.
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.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti
pirstota.
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.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
Maakuntakaava

Maakuntakaavan ohjausvaikutus tulee huomioida maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.
4.2.6

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä oikeusvaikutteinen yleiskaava.
4.2.7

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.
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5
5.1

YLEISKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET
Kaavan rakenne

Kaavatyö pohjautuu voimassa olevaan yleiskaavaan sekä olemassa olevan selvitysaineiston käyttöön, tehtyihin selvityksiin, maastokäynteihin sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Rakennemallia työstettäessä on huomioitu
Rovaniemen kaupungin asumiseen liittyvät tavoitteet, kesällä 2013 laaditut selvitykset tausta-aineistoineen, sekä maanomistajilta saatuun palautteeseen.
Rakennemallissa kaava-alue on jaettu neljään erilaiseen rakentamisen vyöhykkeeseen. Yhdyskuntarakenteellisesti parhaat uudet rakentamispaikat ovat lähellä muita rakennuspaikkoja ja saavutettavissa nykytiestöä hyödyntäen.
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Perinteinen vakituisen asumisen keskittymä ja tiiviimmin rakennettu alue sijoittuu Norvajärven länsirannalle Norvajokisuuhun asti, jonne rakentamista
maakuntakaavan mukaisesti pyritään pääasiassa ohjaamaan (rantavyöhyke ja
tiivis -alue).
Norvajärven itäpuolen, Poikajärven ja Norvajärven länsipuolen pohjoisosan alueet ja niihin liittyvät olemassa olevan vakituisen asumisen alueet on määritetty
rakentamisen täydennysalueiksi. Näille alueille pyritään ohjaamaan täydennysrakentamista, mutta alueiden luonne pysyy pääosin haja-asutusmaisena (rantavyöhyke ja väljempi -alue).
Asumisen ulkopuoliset alueet on määritetty mitoituksen ulkopuolisiksi alueiksi ja
on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalousalueiksi.
Norvajärven alueen tärkeät ekologiset yhteydet seuraavat pääasiassa vesistöjä,
Norvajärvi, Norvajoki ja Poikajärvi. Maiseman ja luonnon kannalta arvokkaat
alueet kohdistuvat vesistöjen rannoille, peloille ja suo-alueille. Tärkein maisemallinen solmukohde löytyy Norvajärven länsipuolentien risteyksestä ja Norvajoen kohdalta.
Norva- ja Poikajärvien ranta-alue on rakennemallissa määritetty loma/asuinalueeksi. Alueelle ei ole tarkoitus osoittaa kovinkaan paljoa uutta rakentamista. Virkistysnäkökulmasta ovat tärkeitä moottorikelkkaurat (Nivankylä –
Norvajärvi – Sodankylän reitti), uimarannan alue sekä valtakunnallisesti tunnettu saksalaisten sotilaiden hautausmaa.
Yleiset kehittämismahdollisuudet
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ovat olennainen osa alueen identiteettiä. Niiden säilyminen ja hyödyntäminen on tärkeää Norvajärven kylän imagon, perinteiden ja vetovoimaisuuden kannalta. Samoin virkistys- ja ulkoilualueiden ja –reittien kehittäminen ja säilyttäminen on merkittävä vetovoimatekijä
niin nykyisille asukkaille, kuin tuleville.
Kylän rakenteen, hallinnan ja kehittämisen kannalta liikenteen sujuminen kyläalueella sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuus, ovat keskeisiä haasteita.
Selvitysten perusteella ja maanomistajilta saadun palautteen perusteella kuivan
maan alueelle kohdistuva rakentamispaine on varsin kohtuullinen. Näin ollen
MRL 44.2 §:n mukaisen ns. kuivan maan mitoituksen ja rakentamisen ohjauksen määrittelyä yleiskaavalla on nähty tarpeelliseksi ”tiivis” ja ”väljempi” alueilla.
Ranta-alueilla yleiskaavan tulee ohjata rakentamista MRL 72.1 §:n mukaisesti.
Mitoitus
Rovaniemen kaupunki on asettanut itselleen tavoitteen, jonka mukaan sen tulee
mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi tavoitteena on
turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto vuosittain. Tästä tavoitteesta noin 80 % on tarkoitus toteuttaa noin 5 kilometrin säteellä Rovaniemen
keskustasta ja loput 20 % jakautuvat eri kylien alueelle.
Maakuntakaavassa ja Rovaniemen kaupungin kaavoituskatsauksessa Rovaniemen kaupungin teoreettiseksi tonttimaan tarpeen lisääntymiseksi vuoteen
2025 mennessä on asetettu 330 hehtaaria.
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Edellä mainitulla jakautumissuhteella 80% - 20% rakennusmaan tarpeesta
noin 66 ha jakaantuu eri kylien kesken.
Rakennemallissa käytetyt mitoitusarvot on määritetty siten, että Norvajärven
alue tulee vastaamaan Rovaniemen kaupungin pientalotonttien varantotarpeesta noin 1 %.
Norvajärven osayleiskaavan alueelle on tehty emätilatarkasteluun pohjautuva
mitoitus rakennuspaikkojen osoittamiseksi sekä rantavyöhykkeelle että kuivan
maan alueelle.
Alueen rakentamispaineen arvioimiseksi selvitettiin voimassa olevan yleiskaavan alueella toteutunut rakentaminen aikavälillä 2006-2015 eli lähes koko kaavan voimassa oloaikana. Alueelle on toteutunut kymmenen viime vuoden aikana 59 uutta rakennuspaikkaa (35 AP ja 24 RA) eli keskimäärin kuusi (6) rakennuspaikkaa vuodessa. Vuonna 2005 voimaan tulleessa yleiskaavassa oli osoitettuna 142 rakentamatonta rakennuspaikkaa. Vuoden 2015 loppuun mennessä
kaavan toteutumisprosentti on 42 %.
Uuden osayleiskaavan elinkaareksi on arvioitu 15 vuotta ja vuosittaiseksi rakentamisen määräksi 5-10 uutta rakennuspaikkaa. Tarkasteltuna samalla kuuden
(6) rakennuspaikan vuotuisella uudisrakentamisella, kuten tähän asti on toteutunut, saadaan arvioiduksi kaavan toteutumisprosentiksi 40 %. Tämä on laskettu siten, että kaavaluonnoksessa on osoitettu n. 230 uutta rakennuspaikkaa ja 6
rakennuspaikan vuosittaisella toteutumisella 15 vuodessa toteutuisi n. 90 rakennuspaikkaa.
Kun suhteutetaan kuuden rakennuspaikan vuotuinen uudisrakentaminen alueella tällä hetkellä jo toteutuneisiin rakennuspaikkoihin (280 kpl), saadaan rakentamisen määräksi 2%. Tämä osoittaa, ettei alueella ole merkittävää rakentamisen painetta.
Väestö
Kaavan rakennetta suunniteltaessa väestön lisääntyminen on arvioitu siten, että
uuden talouden koko 3 hlöä. Rovaniemellä keskiarvo talouden koosta on 1,8
hlöä ja Rovaniemen keskusta-alueella 1,3 hlöä. Syy keskiarvoa suurempaan talouskokoon on se, että alueelle muodostuva uusi rakenne on omakotirakentamista ja potentiaalisina muuttajina pidetään lapsiperheitä. Näin ollen Norvajärven alueen väestömäärä kasvaisi uusien asukkaiden myötä suoraviivaisesti
laskien 200 hlöä kaavan elinkaaren aikana. Laskelmat ovat suoraviivaisia ja
teoreettisia, eikä laskelmissa huomioida mahdollisesti autioituvia rakennuspaikkoja.
5.2

Osayleiskaavaluonnos

Kaavaluonnos laadittiin siten, että rakentamista tutkittiin kolmella erilaisella vyöhykkeellä: ranta-vyöhykkeellä sekä kahdella kuivan maan vyöhykkeellä.
Muilta osin mahdollinen rakentaminen tapahtuu Rovaniemen kaupungin hajaasutusalueiden rakentamisen käytäntöjen mukaisesti.
Ranta-alueen ja kuivanmaan alueen mitoitusperusteet on esitelty kaavaselostuksen liitteessä 2., rajausten ulkopuoliset alueet ovat mitoituksen ulkopuolelle.
Rakentaminen vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla tapahtuu Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen haja-asutusalueita koskevien säännösten mukaisesti.
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Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 19.11.-18.12.2014 väliseksi ajaksi. Kaavan
nähtäville asettamisesta kuulutettiin Lapin kansassa 18.11.2014.
Kaavaluonnoksesta jätettiin 32 mielipidettä ja lausunnon jättivät Lapin ELYkeskus, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Paliskuntain yhdistys
ja Rovakaira Oy
5.3

Osayleiskaavaehdotus

Valmisteluvaiheessa saadut palautteet käsiteltiin ja niihin laadittiin vastineet
mielipiteiden ja lausuntojen osalta alkuvuodesta 2016. Näiden palautteiden,
työn aikana havaittujen korjaus- sekä täydennystarpeiden sekä neuvottelujen
pohjalta laadittiin kaavaehdotus.
Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät muutokset luonnokseen verrattuna
olivat:
- Mitoitusvyöhykkeitä kaavakartalla kuvaava merkintätapa muutettiin vastaamaan viimeisimpiä Rovaniemen kaupungin laatimia yleiskaavoja.
- Useita loma-asunnon rakennuspaikkoja muutettiin vakituisen asumisen
rakennuspaikoiksi
- Metsähallituksen omistaman Karhuvaaran alueesta otettiin mitoituksen
piiriin n. kilometrin alue, jonne osoitettiin kuusi loma-asunnon rakennuspaikkaa.
- Norvajärven koulun alue muutettiin palvelujen ja hallinnon alueeksi.
- Tarkistettiin kaavamerkintöjä ja –määräyksiä lausuntojen perusteella.
- Kaavakarttaan tehtiin useita teknisiä korjauksia.
- Kaavaselostusta täydennettiin.
Osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.6.-5.7.2016. Kuulutus nähtävillä
olosta julkaistiin 4.6.2016 Lapin Kansassa. Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetettiin kirjeet 31.5.2016.
Palautteena saatiin 10 lausuntoa ja 10 muistutusta. Palautteet käsiteltiin syyslokakuussa 2016, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2016 § 468. Muistutuksen jättäneille toimitettiin 29.11.2016 ote kaupunginhallituksen päätöksestä
sekä vastineet jätettyihin muistutuksiin.
1. viranomaisneuvottelun muistiossa todetaan, että toisen viranomaisneuvottelun tarve ilmaistaan ehdotusvaiheen lausunnossa. Lapin ELY-keskus tai muutkaan viranomaiset eivät ehdotusvaiheessa antamassaan lausunnossa tuoneet
esille toisen viranomaisneuvottelun tarvetta.
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6

OSAYLEISKAAVA

6.1

Mitoitus

Kaavassa on tutkittu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen mahdollisuudet Norvajärven osayleiskaavan alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla
mitoituksella on ratkaistu MRL 44.2 §:ssä säädetty suunnittelutarve kyläalueella
sekä MRL 72.1 §:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritetty siten, että kaavan elinkaari on
noin 15 vuotta. Rovaniemen asettaman tavoitteen mukaisesti kaava-alueelle rakentuisi vuosittain n. 5-10 rakennuspaikkaa. Kaavan toteutumisprosentiksi on
arvioitu n. 40%, joka tarkoittaa n. 90 rakennuspaikan toteutumista eli 6 rakennuspaikkaa/ vuosi.

6.1.1

Kuivan maan mitoitus

Norvajärven osayleiskaavan kuivan maan mitoitustarkastelu koskee niitä kaavaalueita, jotka eivät kuulu ranta-alueeseen tai rakennemallissa määritettyyn hajaasutusalueeseen (kaava-alueeseen kuuluvat, mitoitustarkastelun ulkopuoliset
kuivan maan alueet). Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu
MRL 44.2 §: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, tulvaalueiden, melu-alueiden, 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 – kevät
2016. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.
Kiinteistökohtaisen rakennusoikeuden perustana on kiinteistön pinta-ala. Mitoituslaskelmissa kiinteistöstä on huomioitu pinta-ala niiltä osin, kun kiinteistö sijaitsee MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävällä alueella.
Kuivan maan alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa,
joka on esitetty liitteessä 3c. Vyöhykejaossa kuivan maan alueet on kaavaan liittyvän rakennemallin avulla jaoteltu tiiviiseen rakentamiseen (tiivis alue, AT-1) ja
rakentamisen laajennusalueeksi (väljempi alue, AT-2).
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Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
-

-

Tiiviiksi alueeksi on kaavassa osoitettu Norvajärven länsipuoli Norvajokeen saakka.
Tiiviillä alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala
ha

Rakennusoikeus
ha/rakennuspaikka

< 1 ha
1-2 ha
2-5 ha
5-10 ha
10-20 ha
> 20 ha

0.5
0.75
1
1.75
2.5
3

Laajennusalueeksi on kaavassa osoitettu Norvajärven itäpuolisia alueita,
Poikajärven alue sekä Norvajärven länsipuolen pohjoisin osa.
Laajennusalueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitus normeja:

-

Kiinteistön pinta-ala

Rakennusoikeus

0.5-1 ha
1-3 ha
3-6 ha
6-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
25-30 ha
30-35 ha
35-40 ha
40-45 ha
45-50 ha
50-55 ha
55-60 ha
60-65 ha
65-70 ha
70-75 ha
75-80 ha
80 ha -

1 rakennuspaikkaa
2 rakennuspaikkaa
3 rakennuspaikkaa
4-5 rakennuspaikkaa
5-6 rakennuspaikkaa
6-7 rakennuspaikkaa
8 rakennuspaikkaa
9 rakennuspaikkaa
10 rakennuspaikkaa
11 rakennuspaikkaa
12 rakennuspaikkaa
13 rakennuspaikkaa
14 rakennuspaikkaa
15 rakennuspaikkaa
16 rakennuspaikkaa
17 rakennuspaikkaa
18 rakennuspaikkaa
19 rakennuspaikkaa
max. 20 rakennuspaikkaa

Kaava-alueen muut 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 osoitetta-
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vien 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.
6.1.1.1

Kuivan maan mitoituksen tulokset

Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti
rakennuspaikkoina. Uudet rakennusoikeudet on pyritty sijoittamaan yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla.
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Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä tilanteesta kaavan toteuduttua mitoitettavalla kuivan maan alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AP
AM
RA
RM
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AP
RA
PL
yht
Kaavan toteuduttua yhteensä

6.1.2

41
1
1
43
166
3
3
172
215

Ranta-alueen mitoitus

Norvajärven osayleiskaavan ranta-alueen mitoitustarkastelu koskee koko kaava-alueen kooltaan yli 2 ha vesistöjen ja yli 1 ha saarien ranta-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. Tulvaalueille 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 – syksy
2016. 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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Kuvassa on esitetty mitoituslaskennassa käytettävän muunnetun rantaviivan
muuntoperiaatteet. Muunto vaikuttaa kuvan mukaisesti todellisen rantaviivan pituuteen. Muuntokertoimet ovat riippuvaisia rantaviivan muodosta, vastarannan
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
15, 10, 8 tai 6 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
-

-

-

-

Norvajärven länsipuolisella Norvajokeen rajoittuvalla alueella, jonne ei
kohdistu merkittäviä lisärakentamista rajoittavia arvoja käytetään mitoitusvyöhykelukua 15. Mitoitus on sama kuin tällä hetkellä voimassa olevassa yleiskaavassa.
Norvajärven länsipuolen pohjoisosassa sekä järven itäpuolisilla 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 10.
Poikajärven sekä Ahvenlammen alueella, 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 8.
Karhuvaaran alueella, jossa on haluttu säilyttää maisema-arvot, kulttuurimaisema-arvot tai luonnontila pääpiirteittäin mahdollisimman hyvin, on
käytetty mitoitusvyöhykelukua 6.
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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
rakennuslain 73 §:n sisältövaatimusten mukaisesti myös riittävän virkistyskäyttöön soveltuvan vapaan rannan säilyminen.
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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6.1.2.1

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 M-1-merkinnällä.
Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä tilanteesta kaavan toteuduttua ranta-alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AP-1
RA-1
AM
P
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AP-1
RA-1
yht
Kaavan toteuduttua yhteensä
Todellinen rantaviiva
Muunnettu rantaviiva
Vapaa rantaviiva

152
85
1
1
239
46
19
65
304
32 km
24,6 km
13.9 km

Uuden rakenteen toteutuessa rakennuspaikkojen tiheys rannalla kasvaa noin
2,3 rakennuspaikkaa/ muutettu rantaviivakilometri (10,4 rp/m-rkm -> 12.7
rp/mrkm).
Kaavan toteutuminen vähentää vapaan rannan osuutta noin 3,9 kilometriä (17,8
km -> 13,9 km).
Rakennuspaikan leveys keskimäärin n. 60 metriä.
6.2

Aluevaraukset

6.2.1

Asumisen alueet

Kaavassa asumista kuvaavat merkinnät on jaettu ympärivuotiseen ja lomaasumiseen. Merkintätapa ja määräys ovat riippuvaisia alueen sijoittumisesta
ranta-alueelle tai sen ulkopuolelle.
Pientalovaltainen asuinalue (AP) merkinnällä on vakituisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44.2 §:n mukaisesti 44§ merkinnällä (MRL 44.2 §:n mukaisesti käsiteltävä alue) rajatulla kuivan maan
alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. rakennuspaikoille.
Pientalovaltainen asuinalue ranta-alueella (AP-1) merkinnällä on osoitettu
ranta-alueelle sijoittuvat ympärivuotisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava
mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena. Uudet rakennuspaikat on osoitettu
kiinteistöittäin ko. rakennuspaikoille.
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Loma-asuntoalue (RA) merkinnällä on osoitettu ranta-alueen ulkopuolelle sijoittuvat loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan
käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain
44.2 §:n mukaisesti 44§ - merkinnällä (MRL 44.2 §:n mukaisesti käsiteltävä
alue)rajatulla kuivan maan alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. rakennuspaikoille.
Loma-asuntoalue rantavyöhykkeellä (RA-1) merkinnällä on osoitettu rantavyöhykkeelle sijoittuvat loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. rakennuspaikoille.
6.2.2

Palvelujen alueet

Kaavassa on osoitettu lähipalvelujen alueet (PL) Lentosatamantien alku- ja
loppupäähän sekä Norvan länsitien risteysalueelle. Norvajärven koulun alue on
osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi (P).
Kaavassa on osoitettu julkisen palvelun ja hallinnon alueeksi (PY) leirikeskuksen alue.
Salmenojantien varteen on osoitettu matkailupalvelujen alue (RM).
6.2.3

Virkistys- ja maa- ja metsätalousalueet

Kaavassa on osoitettu uimaranta Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi
(VU). Luusuanlahden alueelle on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueita (VR).
Alueet joille ei kohdistu maankäyttöpaineita ja joilla ei sijaitse erityisiä arvoja on
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Näillä alueilla on sallittu alueen käyttötarkoitukseen liittyvä rakentaminen Rovaniemen kaupungin käytäntöjen mukaisesti.
Maiseman kannalta tärkeät peltoalueet on merkitty kaavassa maisemallisesti
arvokkaiksi pelto alueiksi (MA). Ranta-alue ja ns. rantavyöhyke on merkitty
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantavyöhykkeellä (M-1). Alueella
on sallittu MRL 72.3 § mukainen maa- ja metsätalouteen tai kalatalouteen liittyvä tarpeellinen rakentaminen.
6.2.4

Erityisalueet

Erityisalueeksi on kaavassa osoitettu saksalaisten sotilaiden hautausmaan alue
ja puolustusvoimien Someroharjun alue.
6.3

Muut merkinnät

6.3.1

Liikennejärjestelyt

Kaavaan on merkitty olemassa oleva liikenneverkosto seuraavan jaon mukaan:
- Yhdystie/kokoojakatu (alueen sisäiset liikenneyhteydet)
- Moottorikelkkareitti (olemassa oleva kelkkaura)
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6.3.2

Ohjeellinen ulkoilureitti
Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät

Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät on esitelty ja perusteltu kaavaselostuksen kohdassa 3 lähtökohdat. Näillä merkinnöillä on nostettu
esille alueiden erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tulee huomioida maankäytön ja muun toiminnan yhteydessä. Merkinöillä osoitetaan:
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Kyläkuvallisesti arvokas alue
- Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
- MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävä alue
- MRL 72 §:n mukaisesti käsiteltävä alue
- Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
- Suojelukohde
Näiden erityispiirteitä korostavien merkintöjen lisäksi kaavassa on osoitettu sekä olemassa olevat rakennusoikeudet, että kaavan mahdollistamat uudet rakennuspaikat kiinteistökohtaisesti. Uusien rakennuspaikkojen osalta symboli
osoittaa uusien rakennuspaikkojen lukumäärän ja päämaankäyttötarkoitus yhdessä sijoituksen kanssa likimääräisen sijainnin.
6.4

Kaavamääräykset
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6.5

Suhde maakuntakaavaan

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.

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 tai muut ominaisuudet on
säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina.
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.

Kaava-alueella ei ole melualueita. On kuitenkin annettu määräys , että valtioneuvoston
päätös melutasojen ohjearvoista on otettava
huomioon.
Kaavassa on osoitettu sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet.
Uusi rakenne on pyritty osoittamaan peitteisille alueille.
Ei aktualisoidu tässä kaavassa.

Kaava on luonteeltaan kyläaluetta kehittävä
ja rakentamista ohjaava yleiskaava. Laidunalueiden yms. osalta kaavassa ei aktualisoidu luontaistalouden harjoittaminen. Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa esim.
tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja
säilyttämisen. Kaava-alueelle ei sijoitu porotalouden harjoittamisen kannalta keskeisiä
alueita, eikä kaava-alueen reuna-alueille ole
osoitettu sellaisia toimintoja, jotka estäisivät
toiminnan harjoittamista. Kaavoituksen käytettävissä on ollut Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Liiteri –palvelun kautta
poronhoitoon liittyvä paikkatietoaineisto.
Ranta-alueella sovelletut mitoitusnormit ja
suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.
Vapaan ranta-alueen osuus on n. puolet
muunnetusta rantaviivasta.
Uudet rakentamispaikat on pyritty sijoittamaan peitteisille paikoille.
Maisemalliset seikat on huomioitu sekä päämaankäyttömerkinnöin MA sekä informatiivisena sk – kyläkuvalliset arvokas alue merkintänä.
Kaavassa ei osoiteta sellaisia aluevarauksia
tai maankäyttömuotoja, jotka vaarantaisivat
vesistöjen laatua.
Muinaismuistot on merkitty asianmukaisesti
kaavaan ja annettu määräys, joka ei vaaranna niiden olemassaoloa ja säilymistä.

Maisema-alueet ja rakennettu kulttuuriympäristö on huomioitu kaavaratkaisuissa asianmukaisin merkinnöin. Molemmista osaalueista on laadittu erillinen täydentävä selvitys yleiskaavan laadintavaiheessa.

67
AT 362
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee
tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
M 4513

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

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 loma-asutukseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn.
MT 5081

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla aluetta pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön, loma-asumiseen ja virkistyskäyttöön. Yleiskaavan ei voida katsoa poikkeavan maakuntakaavasta.

Merkinnällä osoitetaan alueita, jotka on tarkoitettu erityisesti maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen ja jonka pelto- tai muut alueet halutaan erityisesti suojata sellaisilta
rakentamisen ja muun maankäytön aiheuttamilta pysyviltä muutoksilta, jotka vaikeuttavat maa- ja metsätalouden harjoittamista.
Myös maa- ja metsätalouden erityistarkoituksiin, kuten opetukseen, tutkimukseen tai
jalostustoimintaan tarkoitetut maa- ja metsätalousalueet osoitetaan tällä merkinnällä.
ER 2806
Merkinnällä osoitetaan alueita, joille yleisön
pääsy on kielletty tai rajoitettu, mm. ampumarata-alueet, vankila-alueet ja eräät puolustusvoimien alueet.
kr

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla aluetta pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön ja virkistyskäyttöön. Yleiskaavan ei voida katsoa poikkeavan maakuntakaavasta.

Moottorikelkkailureitti

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla aluetta pääasiassa puolustusvoimien
käyttöön. Yleiskaavan ei voida katsoa poikkeavan maakuntakaavasta.
Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

6.6
Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun
suunnitteluun
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaavan mitoitustavoitteet ovat tätä voimassa olevaa yleiskaavaa sekä Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiaa tukevia. Suunnitteluratkaisut tukevat tavoitteellista tontinluovutusta yksityisten maanomistajien
toimesta.
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6.7

Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Kaava on laadittu siten, että se tukee 1.3.2009 voimaan tulleita valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Toimiva aluerakenne
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä
maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen
sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen
saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan
monipuolistamista sekä ympäristöarvojen
säilymistä.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
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 vapaaajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Yleiskaava
Osayleiskaavassa osoitettu uusi rakenne
sijoittuu suurelta osin maakuntakaavassa
määritetylle kyläalueelle. Uudet asuinalueet
täydentävät olemassa olevaa taajama- ja
kylärakennetta olemassa olevaan tiestöön
nojautuen.
Uudet vakituiset asukkaat voivat osaltaan
mahdollistaa asiakkaina elinkeinojen ja palveluiden kehittymisen alueella.
Kaavan uudet rakentamismahdollisuudet on
osoitettu pysyvälle asutukselle.

Rovaniemen kaupunki on huomioinut strategiassaan ja kaavoitusohjelmassaan kyläalueiden ja verkostojen kehittämisen. Norvajärven osayleiskaava on yksi osa tätä kokonaisuutta ja vastaa Rovaniemen kaupungin tavoitteisiin väestömäärän kehityksen suhteen.
Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty
sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että Norvajärvi on sellainen alue, jota tullaan kehittämään.
Yleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet on pyritty mitoitusvyöhykkeitä hyväksikäyttämällä sijoittamaan olemassa olevan
kylärakenteen tueksi. Uudet asuinalueet täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta
olemassa olevaan tiestöön tukeutuen.
Yleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet on pyritty mitoitusvyöhykkeitä hyväksikäyttämällä sijoittamaan olemassa olevan
kylärakenteen tueksi. Uudet asuinalueet täydentävät olemassa olevaa kylärakennetta
olemassa olevaan tiestöön tukeutuen.
Kaava-alueelle ei sijoitu merkittävästi matkailupalvelujen kohteita. Kaavamääräykset ja
ratkaisut eivät estä ko. toimintojen sijoittumista alueelle.
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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.
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.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytössä on varmistettava, että
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten,
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten,
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden
ranta-alueiden säilyminen sekä lomaasumisen viihtyisyys.

Kaava-alue muodostaa selkeän tiiviimmän
rakentamisen alueen olemassa olevan rakenteen yhteyteen. Kauemmas mentäessä rakentamistiheys pienenee. Kaavassa on asetettu alueita, kohteita ja määräyksiä, joilla
ohjaillaan rakenteen sijoittumista ja taajamakuvan muodostumista.
Taajamakuvan kannalta keskeisiä paikkoja
pyritään vahvistamaan ja niiden olemassa
olo turvaamaan. Ranta-alueille sekä niiden
ulkopuolelle muodostuu yhtenäisiä viherkäytäviä.
Kaava-alueelle ei sijoitu tulvariskialueita.

Kaavan rakenne ja tiheys ei ole niin suurta,
että ko. seikka aktualisoituisi tässä kaavassa.
Kaavassa ei osoiteta sellaisia laajoja yhtenäisiä päällystettyjä alueita sisältäviä tai mahdollistavia toimintoja, jotka lisäisivät taajamatulvien riskiä.
Alueella on olemassa vesihuoltoverkosto, jota
on mahdollista laajentaa. Alueella ei ole pohjavesialueita.

Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on
huomioitu kaavassa sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin.
Merkintöjen määräykset tukevat ko. arvojen
säilymistä riittävässä määrin.
Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Kaavan
tavoite on ollut osoittaa uusi rakentaminen
ekologisesti kestävällä tavalla sekä niin, että
virkistysreittiyhteydet säilyvät. Uusi rakenne
sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille. Kaavan keskeisin tavoite on määrittää
tiivistettävät tai täydennettävät rakentamisalueet sekä näiden välittömään läheisyyteen
sijoittuvat rakentamisen laajentamisalueet.
Näin ollen voidaan todeta, että kaava täsmentää rakennetta. Ekologisesti merkittävät
alueet jäävät kaavassa osoitetun rakentamisen ulkopuolelle ja muodostavat yhtenäisiä
aluekokonaisuuksia.
Osayleiskaavassa ranta-asutusalueiden rakennusoikeus on tutkittu kiinteistökohtaisesti
ns. emätilamitoituksen mukaisesti. 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.
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Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Ilman erityisiä syitä ei hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen
käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset.

Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita.
Lähtökohtaisena oletuksena on, että kaavalla
ei ole oleellista vaikutusta kaava-alueen vesistöihin. Tämä on varmistettu mm sillä, että
alueella on pääsääntöisesti liityttävä viemäriin sekä uuden ja tulevan rakenteen osoittaminen pääsääntöisesti yhdyskuntatekniikan
läheisyyteen. Kaavassa ei osoiteta sellaista
rakentamista, joka olisi uhka pintaveden
laadulle.
Uudet rakentamisalueet on osoitettu siten,
etteivät ne riko yhtenäisiä metsäalueita. Uudet rakennusalueet on pyritty osoittamaan
yhtenäisten peltoalueiden ulkopuolelle.
Kaava-alueelle ei sijoitu poronhoidon kannalta keskeisiä alueita, eikä kaava-alueen reuna-alueille ole sijoitettu sellaisia maankäyttömerkintöjä, jotka vaarantaisivat poronhoidon toimintaedellytyksiä. Rakennuspaikkojen
ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa esim. poronhoitoon
tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja
säilyttämisen.
Kaava-alueen kaakkoiskulman läheisyydessä
sijaitsee käytössä oleva Salmenvaaran erotuspaikka.
Kaavatyössä on ollut käytössä Suomen ympäristökeskuksen TOKAT-hankkeen keräämä
poronhoidon paikkatietoaineisto Liiteripalvelun kautta.
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6.8

Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin

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

olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja
eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;

Yleiskaava
Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty
sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että Norvajärvi on kyläalue, jota tullaan kehittämään.
Kehitystavoitteet ovat virallisten väestöarvioiden mukaisia. Kaava-alue on haluttua
asuinaluetta ja keskustan läheisen sijaintinsa
vuoksi suunnittelu tulee lisäämään tonttikysyntää lähialueilla.
Kaavan tavoite on ollut osoittaa uusi rakentaminen ekologisesti kestävällä tavalla sekä
niin, että virkistysreittiyhteydet säilyvät.
Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille. Kaavan keskeisin tavoite
on määrittää tiivistettävät tai täydennettävät
rakentamisalueet sekä näiden välittömään
läheisyyteen sijoittuvat rakentamisen laajentamisalueet. Näin ollen voidaan todeta, että
kaava täsmentää rakennetta. Ekologisesti
merkittävät alueet jäävät kaavassa osoitetun
rakentamisen ulkopuolelle ja muodostavat
yhtenäisiä aluekokonaisuuksia.
Uusi rakenne on pyritty pääsääntöisesti sijoittelemaan tehokkaasti olemassa olevien yhteyksien varrelle siten, että uutta tieverkkoa
ei tarvitse välttämättä rakentaa kovinkaan
paljoa yleiskaavaa toteutettaessa.
Uusi rakenne sekä täydennysalueet on pyritty
sijoittelemaan tehokkaasti olemassa olevien
yhteyksien varrelle.
Norvajärvi on kylä, jota tullaan kehittämään.
Kaavassa on olemassa olevaa rakennetta
tiivistäen luotu hyvin saavutettavia uusia
asumismahdollisuuksia.
Kaavassa on tehty aluevarauksia, jotka tukevat olemassa olevaa toimintaa ja luovat
mahdollisuuksia kehittää palveluja tulevaisuutta varten. Asumisen suhteen kaava luo
edellytyksiä maanomistajakohtaiseen tontinluovutukseen.
KTS. edellinen.
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parantumisen edellytykset ovat riippuvaisia uudesta rakenteesta. Alueen väkimäärä ja väestön
sijoittuminen itsessään ei luo edellytyksiä
joukkoliikenteen tehostumiselle.
Vesihuoltoverkosto Norvajärven alueella on
riittävä ja toimiva.
Rakennustehokkuus ja sijoittelu tukevat näitä
periaatteita.
Kaavassa on tehty aluevarauksia, jotka tukevat olemassa olevaa toimintaa ja luovat
mahdollisuuksia kehittää palveluja tulevaisuutta varten.
Kaavassa on osoitettu alueet ja määritetty
niitä koskevat määräykset. Kaava-alueelle ei
ole osoitettu toimijoita, jotka aiheuttaisivat
merkittäviä ympäristöhaittoja.
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rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun
ympäristöön, RANTA-ALUE
luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon
ominaispiirteet otetaan muutenkin huomioon, RANTA-ALUE
Ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta, RANTA-ALUE

Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on
huomioitu kaavassa sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin.
Merkintöjen määräykset tukevat ko arvojen
säilymistä riittävässä määrin.
Olemassa olevat virkistysalueet ja kohteet
säilyvät kaavassa. Kaavassa on osoitettu
myös uusia mahdollisuuksia virkistyspalvelujen kehittämiseen.
Muilta osin virkistys tapahtuu ns. jokamiehen
oikeudella asumisen ulkopuolelle määritetyillä
alueilla.
Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle
maltillisesti uusia rakennuspaikkoja. Uudet
rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta rantaalueiden luonnetta tai luonnontilaa.
Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle
maltillisesti uusia rakennuspaikkoja. Uudet
rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta rantaalueen luonto-, maisema-, virkistys- tai vesiensuojelun tilaa.
Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle
maltillisesti uusia rakennuspaikkoja. Uudet
rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta vapaan rannan kokonaismäärää.

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, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja 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.
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Yleiskaavan toteuttamisen merkittävät välittömiä ja välillisiä vaikutuksia
arvioidaan (MRA 1§):
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

+

-

Maisema

Kaavaratkaisu jäsentää
ympäristöä alueidenkäyttöä ohjaavin merkinnöin ja määräyksin
ja luo selvät pelisäännöt
minne voi rakentaa ja
minne ei voi.
Maiseman ominaispiirteitä voidaan vahvistaa
ja ylläpitää paremmin.
Tämä mahdollistaa hyvän maisemakuvan syntymisen ja säilymisen.
Luonnonmaisemaltaan
tärkeät alueet on pystytty jättämään pääsääntöisesti rakentamisen ulkopuolelle.

Kaavan toteuttaminen
ei oleellisesti huononna
maisemaa niillä alueilla,
joille on määritetty erityisiä arvoja.
Maisemallisesti tai kulttuurimaisemallisesti
arvokkaille paikoille on
merkitty vain muutamia
uusia rakennuspaikkoja.
Nämä sijoittuvat ennen
rakentamattomina olleille alueille.

+++
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.
Rakentaminen aiheuttaa
luonnon elementtien
väistymistä muilla rakennettavilla alueilla.

Luonto

Kaavassa rakennuspaikat on osoitettu mahdollisimman kestäville
alueille, jotta luonnonoloiltaan arvokkaimmat
alueet voidaan säästää
rakentamattomana.
Kaikki uudet rakennuspaikat on kaavassa pystytty sijoittamaan luontoselvityksen mukaisten
luonnonsuojelun kannalta merkittävimpien
alueiden ulkopuolelle.
++++
Luonto
yhteensä

Yhteenveto
+

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

++
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7.2.2

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon

Ympäristö

+

Päästöt

Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, joka olisi oleellinen
päästöjen aiheuttaja.
Ei vaikutusta
Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, jonka voisi katsoa
aiheuttavan merkittäviä
vaikutuksia vesistöön.

Vesistö

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

Maaperä

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Ympäristö
yhteensä

7.2.3

ei
vaikutuksia

Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön

Elinolot
Riskit ihmiselle

Virkistysalueet

Vapaa-aika

+
Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, jonka voisi katsoa
aiheuttavan merkittäviä
riskejä ihmiselle.
Ei vaikutusta
Alueen olemassa olevat
virkistysalueet todetaan
kaavassa. Muilta osin virkistys tapahtuu ns. jokamiehen oikeudella rakentamisen ulkopuolelle jäävillä alueilla.
++
Alueella on vapaa-ajan
palveluja tarjoavia toimintoja ja paikkoja. Nämä
alueet osoitetaan kaavassa.

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

++

Ei vaikutusta

+++

+++
Elinolot
yhteensä

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

+

-

Yhdyskuntarakenne

Kaavassa osoitetut
asumisen laajennusalueet tiivistävät ja mahdollistavat olemassa
olevien verkostojen
tehokkaan hyödyntämistä ja mahdollista
laajentamista.
Alueen rakenne jäsentyy, mikä mahdollistaa
tehokkaan ympäristönhoidon ja jatkosuunnittelun tulevaisuudessa.

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.
Vapaat alueet vähenevät uusien rakennuspaikkojen rakentuessa.
Saattaa vaikuttaa alueen kulttuuriperintöön,
jos vanhoja rakennuksia korvataan uusilla.

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

-Ei vaikutusta

Yhdyskuntatalous

Yhteenveto
+

++

++
Yhdyskuntarakenne yhteensä

++

Elinkeinot
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.

++

Yhteenveto
++
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Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenteessa
tuskin tapahtuu mittavia muutoksia nykyiseen verrattuna.

Kaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia elinkeinorakenteeseen.

++

++
Elinkeinot
yhteensä

++

Liikenne
Autoliikenne

Kevyt liikenne

+

-

Kasvavat väestömäärät
luovat edellytyksiä
joukkoliikenteen kehittymiselle ja paikallisten
palveluiden kysynnälle.
Tämä kehitys mahdollistaa sen, että yksityisautoilu keskustan
alueen ja Norvajärven
välillä vähenisi ainakin
palveluiden ja harrastusten osalta.

Työpaikka ja vapaaajan liikenne Rovaniemen suuntaan tulee
kasvamaan, ellei liikennekäyttäytyminen
muutu oleellisesti nykyisestä.

+++
Kaavaratkaisu luo edellytyksiä kevyen liikenteen kehittämiselle.

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

+
Liikenne
yhteensä

Yhteenveto
+

-

-0

Norvajärven aluetta voidaan verrata esimerkiksi Hirvaan ja Rautiosaaren asuinalueisiin. Kylät sijaitsevat samalla etäisyydellä kaupungin keskustasta ja sijoittuvat maakuntakaavaehdotuksen mukaisen kaupunkikehittämisen kohdealueen
ulkopuolelle ja ovat osoitettu asuntovaltaisiksi alueiksi (AA). Rovaniemen kaupungin tavoitteena on laajan kyläverkoston kehittäminen ja niiden olemassa
olevien rakenteiden hyödyntäminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen.
Norvajärven alue on vetovoimaisimpia kyläalueita Rovaniemen kaupungissa.
Kaupungin keskustan tarjoamat palvelut ovat Norvajärveltä hyvin saavutettavissa.
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8 OSAYLEISKAAVA 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 44.2 §:n perusteella 10 vuoden ajan sekä ranta-alueelle MRL 72.1 § 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, poronhoitolaki, tielait, metsälaki, maa-aineslaki, kaivoslaki ja jätelaki.
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