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Meltauksen osayleiskaava
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus liittyy 13.11.2014 päivättyyn Meltauksen osayleiskaavaan.
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Meltauksen kylää. Alue on pintaalaltaan noin 16 km².
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena aluevarauskaavana,
joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Suoraan rakentamista
ohjaavassa (MRL 72 §) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja
muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei asemakaavanlaatiminen ole tarpeen.
Osayleiskaavassa esitetään Meltauksen kylän kehittämisen periaatteet ja alueelliset
ominaisuudet.
Työtä Rovaniemen kaupungissa ohjaavat kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja
kaavasuunnittelija Petteri Lampi. Kaavan laadinnasta toimeksiantona vastaa FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy. Vastaavana kaavoittajana toimii DI Lauri Solin YKS-402
sekä DI Kuisma Reinikainen YKS-503, hortonomi Mari Lampinen sekä arkkitehti Eva
Persson-Puurula.

Kuva 1. Kaava-alueen seudullinen sijainti.
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1.1 Kaavan tarkoitus
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Meltauksen alueen maankäyttöä ohjaava
oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Meltauksen alueella ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää
rakennuslupien myöntämisen perustana. Meltauksen ranta-asemakaava, jota voidaan
käyttää rakentamisluvan myöntämisenperustana, käsittää vain pienen osan koko
Meltauksen alueesta.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategiassa Meltaus on kuvattu Rovaniemen
tulevaisuuden kyläverkoston palvelukyläksi, jossa alueen elinkeinotoimintaa on
kehitettävä
ympäröivän
palvelualueen
keskuskylänä.
Alueelle
tulee
strategiasuunnitelman mukaan laatia tarkempi maankäytön suunnitelma. Rovaniemen
kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009–2012 on tuotu esille tarve uuden
oikeusvaikutteiden osayleiskaavan laatimiseksi Meltauksen alueelle.

Kuva 2. Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategia – suunnitelmassa alue on merkitty
palvelukyläksi.
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TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2013 § 83, että Meltauksen
kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Vireilletulo on tuotu esille
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009–2012. Rovaniemen
kaupunki on päättänyt 25.6.2012 valita kaavanlaatijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n.
Yleiskaavan
vireille
tulosta
tiedotettiin
kaupungin
infotaululla
Osviistassa,
kaupungintalolla, internetsivuilla (www.rovaniemi.fi) sekä Lapin Kansassa. Osallistumisja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.6. – 1.7.2013. Hankkeesta pidettiin
tiedotustilaisuus ja vuorovaikutteinen maanomistajainfo 12.9.2012 Meltauksen kylässä.
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 12.9.2012.
Lähtökohtina käytettäviä selvityksiä ovat:
-

Osallistumisja
arviointisuunnitelman
ajantasaistaminen
(Meltauksen
osayleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Petteri Lampi, Rovaniemen
kaupunki 2013) FCG 8.8.2013

-

Luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 27.11.2013)

-

Maisemaselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.12.2013)

-

Arkeologinen
11.12.2013)

-

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen &
Luoto Oy 11.12.2013)

-

Maaperäselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 29.11.2013)

-

Hydrologia ja vesistöalueet (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 30.11.2013)

selvitys

(Kulttuuriympäristöpalvelut

Heiskanen

&

Luoto

Oy

Kaavaprosessin edetessä laadittavat aineistot:
-

Mitoitusaineisto rantamitoitus (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 23.4.2014)

Luonnosvaiheessa
esitetään
yleiskaavan
keskeiset
ratkaisut
vaihtoehtoisilla
rakennemalleilla. Tässä vaiheessa alueiden käyttötarkoitus ja alueiden käyttöön
kohdistuvat erityiset määräykset tarkentuvat aluevarauskartaksi.
Kaavaluonnos
asetetaan
nähtäville
12.5.–30.5.2014
väliseksi
kaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestetään Meltauksessa 12.5.2014.

ajaksi

ja

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 6 kpl lausuntoja ja 9
kpl mielipiteitä. Palautteet käytiin läpi ja niihin laadittiin vastineet elo-syyskuussa 2014.
Ennen ehdotuksen laadintaa täydennettiin selostukseen Ounasjoen Natura-alueen
tarveharkinta-arviointi.
Yleiskaavaehdotus laaditaan ottaen huomioon valmisteluaineiston kuulemisvaiheessa
saatu palaute ja vaikutusten arviointia täydennetään saatujen kannanottojen
perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavaehdotuksesta.
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Rovaniemen kaupunki käsitteli kaavaehdotuksen teknisessä lautakunnassa 23.9.2014 §
120 ja kaupungin hallituksessa 6.10.2014 § 420. Kaavaehdotus päätettiin asettaa
nähtäville 9.10. - 7.11.2014 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana
järjestettiin asukastilaisuus 16.10.2014 Meltauksessa.
Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläolon aikana palautetta yhdeksän lausuntoa ja yksi
muistutus. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen käytiin läpi saatu palaute. Lapin
ELY-keskus antoi ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen lausunnon, jossa se totesi, että
ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelulle ei ole tarvetta mikäli muiden tahojen
antamasta palautteesta sellaista tarvetta ei synny. Tulkintamme mukaan palautteissa ei
noussut esiin mitään sellaista, että tarve viranomaisneuvottelulle olisi syntynyt.
Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyyn viemistä tehtiin kaavamateriaaleihin tarvittavat
tekniset tarkistukset ja korjaukset. Tehtyjen muutosten katsottiin olevan luonteeltaan
teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä. Muutokset jotka koskivat vain yksityistä
etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuultiin erikseen marraskuussa 2014
puhelimitse ja sähköpostilla. Näin ollen Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n
mukaista uudelleen nähtäville asettamista ei tarvita.
Yleiskaava
tulee
voimaan,
kun
mahdolliset
valitukset
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on kuulutettu.

on

ratkaistu

ja

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan 24.11.2014 § 507. Kaupunginvaltuusto
hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 8.12.2014 § 124. Mahdolliset valitukset
yleiskaavan hyväksymispäätöksestä ratkaistaan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa.
2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osa-alueilla.
Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Meltaus on osoitettu yhdeksi
Rovaniemen tulevaisuuden kyläverkoston palvelukyläksi. Näille kylille tulee laatia
tarkempia maankäytön suunnitelmia (osayleiskaava, asemakaava, ranta-asemakaava),
kehittää kevyenliikenteen verkostoja sekä turvata palvelut. Elinkeinotoimintaa
palvelukylillä on kehitettävä ympäröivän palvelualueen keskuskylänä.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on päätetty laatia
osayleiskaavat palvelukylille sekä määritelty asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:
”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi
tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto vuosittain.
Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää, että maanhaltija
pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
13.11.2014

Kaavaselostus, korjattu
23.2.2015
Rovaniemen kaupunki
Meltauksen osayleiskaava

5 (113)
P21947

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 §) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja
muun maankäytön periaatteet ranta-alueilla niin tarkasti ettei asemakaavan laatiminen
ole tarpeen. Muilla alueilla alueidenkäytölle osoitetaan päämaankäyttötarkoitukset,
joiden perusteella alueiden kehittäminen on mahdollista. Meltauksen 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
Suunnittelualue sijoittuu Ounasjokivarteen, noin 55 kilometriä Rovaniemen kaupungin
keskustasta pohjoiseen. Meltauksen kyläkeskus sijoittuu Kantatien 79:n eli Kittiläntien
varrelle ja asutus on levittäytynyt molemmin puolin Ounasjokea.

Kuva 3. Meltausjoen lasku-uoma Ounasjokeen (Minna Tuomala)

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 16 km2. Ounasjoen lisäksi alueella
sijaitsee Meltausjoen lasku-uoma sekä yksi suurempi lampi. Alueelle sijoittuu
kylätaajama
asuinalueineen
ja
toimintoineen
sekä
kulttuurivaikutteista
luonnonympäristöä ja tavanomaista talousmetsää. Asutusta sijoittuu joen molemmin
puolin, pääosin länsirannalle. Suunnittelualueen eteläosassa on harvakseltaan vapaaajanasuntoja molemmilla rannoilla. Alueen länsiosat rajautuvat Valajaskoski—Isoniemi
220 kV ja Meltaus—Kaukonen 110 kV voimajohtolinjoihin.
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3.2 Luonnonympäristö
3.2.1 Luontoselvitykset ja aineistot
Suunnittelualueen luontoselvityksen on laatinut biologi Minna Tuomala FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy:stä. Suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin
kolmen maastotyöpäivän aikana elokuussa 2013. Luontoinventoinneissa tarkasteltiin
alueen kasvillisuustyyppejä yleisesti sekä talousmetsien olosuhteita. Luontotyyppiinventoinneilla paikannettiin mahdollisia vesilain mukaisia vesiluontotyyppejä (VesiL. 2
luku 11 §), metsälain määrittelemiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL. 10 §)
sekä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuskohteita eli perinnebiotooppeja ja
muita paikallisesti
arvokkaita
luonnon monimuotoisuutta lisääviä kohteita.
Inventoinnissa havainnoitiin myös uhanalaisen, silmälläpidettävän tai muun
huomionarvoisen lajiston esiintymistä alueella.
Alueelta ei ole aiemmin laadittu luontoselvityksiä. Luontoselvityksen taustatietoina
hyödynnettiin maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon
uhanalaisrekisteriä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Lapin ELY-keskus 2013), Ounasjoen
Natura-alueen
naturatietolomaketta
(Lapin
ELY-keskus
2013)
ja
Oivaympäristötietojärjestelmää.
Lisäksi
tiedusteltiin
mahdollisia
metsätalouden
ympäristötukikohteita (Lapin Metsäkeskus 2013), joita suunnittelualueelle ei sijoitu.
Meltauksen 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),
Luonnontieteellisen keskusmuseon Sääksirekisteri (suunnittelualuetta lähimmät
sääksen pesäpaikat, aineistopyyntö 11/2013), Luonnontieteellisen keskusmuseon
Rengastustoimisto (suunnittelualueen suojelullisesti arvokkaiden lajien pesäpaikka- ja
rengastustiedot, aineistopyyntö 11/2013) sekä julkaisua Rovaniemen pesimälinnusto.
3.2.2 Maa- ja kallkioperä sekä topografia
Alueen kallioperä koostuu varhaisproterotsooisista kivistä, jotka kuuluvat Keski-Lapin
granitoidikompleksiin. Pääasialliset kallioperän kivilajit ovat graniitti ja migmatiitti.
Alueen poikki kulkee juonteina myös kvartsiittia ja migmaattista gneissiä. Kallioperää
peittää paksu pohjamoreenikerros ja alueella ei ole kalliopaljastumia Meltausjokisuun
muutamia pieniä kalliokohteita lukuun ottamatta.
Meltauksen
alueelta
ei
ole
olemassa
GTK:n
laatimaa
maaperäkarttaa.
Maastoinventointien perusteella Ounasjoki on uurtanut uomansa pääosin hiekkaiseen
moreenimaastoon ja jokivarressa on muutamia hiekkaharjuja. Suunnittelualueen
länsiosassa Kittiläntien varrelle muodostunut kylätaajama sijoittuu hyvin hiekkaisen
selänteen alueelle, mikä on nähtävissä kuivien mäntykankaiden esiintymisenä.
Suunnittelualueen itäosissa on pienialaisempia moreeniharjanteita ja niiden välisiä
turvemaita. Ounasjokeen laskeva Meltausjoki on etsinyt uomansa moreeniselänteiden
ja
lyhyiden
hiekkaharjujen
välistä.
Topografialtaan
suunnittelualue
on
loivapiirteisempää, verrattuna yläjuoksun alueisiin. Korkeuserot vaihtelevat välillä
100—120 m mpy. Sarvivaara on alueen korkeimmalle sijoittuva kohde.
Suunnittelualueen eteläpuolella Patovaara kohoaa jo 200 m mpy.
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3.2.3 Kasvillisuuden yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu kasvimaantieteellisessä aluejaossa Pohjoisboreaaliselle
vyöhykkeelle keskisen Peräpohjolan alueelle (4b2). Suokasvillisuusvyöhykkeiden osalta
selvitysalue sijoittuu Peräpohjanmaan aapasoiden (3d) ja Eteläisen Peräpohjolan
aapasoiden (4a) vyöhykerajalle.
Suunnittelualueen kivennäismaan metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia variksenmarjamustikkatyypin kuivahkoja kankaita. Hiekkaharjanteiden alueilla esiintyy paikoin myös
mustikka-kanerva-jäkälätyypin kuivia kankaita. Peräpohjolalle tyypillistä seinäsammalmustikkatyypin tuoreen kankaan kuusikkoa sijoittuu erityisesti
Patovaaran
pohjoispuolelle suunnittelualueen eteläosassa, missä rinne viettää melko jyrkästi
jokirantaan. Jokirantaan sijoittuu myös kuusivaltaisia ojitettuja mustikkaturvekankaita.
Yleisimmin alueen havupuuvaltaiset metsät ovat varttuneita kasvatusmetsiä.
Markkaojan varrelle sijoittuvat suunnittelualueen ainoat pienialaiset lehtokuviot, jotka
ovat tuoretta kurjenpolvityypin lehtoa. Lehtomaisia kurjenpolvi-mustikkatyypin
kankaita esiintyy pienialaisesti Markkapuron varrella, Meltausjoen rantametsissä sekä
kapeina vyöhykkeinä paikoin myös Ounasjoen rantametsissä. Alavammissa
kivennäismaan rantametsissä on myös kapeita tuoreen ja lehtomaisen kankaan
vyöhykkeitä, joissa ruohokanukka on usein vallitsevana. Pääosin Ounasjoen rantaan
ulottuvat havupuuvaltaiset metsät, joiden välittömässä rantavyöhykkeessä esiintyy
harmaaleppää, koivua ja pajuja.

Kuva 4. Tuoreen kankaan sekapuustoista metsää Petäjähuhdan alueella (Minna Tuomala)
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Suunnittelualueen suot kuuluvat peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen ja ovat tyypillisiä
suurten jokivarsien hyvin läpäisevän hiekka- ja moreenimaan soita, joilla vesi ei
välttämättä pysy kevättulvien jälkeen kauan. Alueella on myös pienialaisia
suppasyntyisiä soita hiekkaharjujen alueilla, etenkin Meltausjoen eteläpuolella.
Pahtajängän alueelle sijoittuu lähes ojittamaton aapasuokokonaisuus, josta
edustavimmat osat rajattiin luontokohteeksi.
Suunnittelualueen korvet ovat pääosin lehtipuuvaltaisia talousmetsiä ja sijoittuvat
pienempien virtavesien varrelle. Joen itärannalle sijoittuu laajemmin alavia
sekapuustoisia korpia ja rämeitä, jotka on ojitettu ja edustavat nykyisin
turvekangasmuuttumia.
Pääosin jokirannan rantaniityt ovat hyvin kapeita jyrkän kangasmaan alueilla ja
tulvanalainen vyöhyke on saraniittyä tai metsävarpujen ja kituliaiden puuntaimien
vallitsemaa
puoliavointa
pengertä.
Edustavimmilla
matalakasvuisilla
ja
pohjavesivaikutteisilla rannoilla esiintyy vaateliaampaa lajistoa. Paikoin esiintyy kapeita
ja kuivempia jokipenkereen rantaniittyjä, joita jääeroosio kuitenkin säästää
pensoittumiselta.
Suurin osa suunnittelualueen kulttuurivaikutteisista ympäristöistä on vahvasti ihmisen
muokkaamaa eikä niillä esiinny erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Viljelyksessä
olevat alueet ovat pääosin nurmiviljelmiä tai kesantoja. Lisäksi kylätaajaman alueelle
sijoittuu jo käytöstä poistuneita rantaniittyjä, joutomaita ja pensoittuvia peltoja.
Viljeltyjen peltojen sekä kapean tulvanalaisen niittyrannan rajoilla ruokohelpi ja
suursarat muodostavat tyypillisen vyöhykkeen, jolla esiintyy myös luonnonniittyjen
lajistoa. Kylätaajaman rantapellot ja kapea rantaniittyvyöhyke Meltausjokisuuta
vastapäätä ovat hoitamisen arvoisia perinnebiotooppien kaltaisia kohteita ja avoimena
pidettyinä ne elävöittävät kylämaisemaa.
3.2.4 Linnusto ja eläimistö
Meltauksen suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisessa lintuatlaksessa pääosiltaan
Rovaniemen Meltauksen atlasruutuun, mutta osa suunnittelualueesta ulottuu myös
Rovaniemen Vaittausjärven atlasruutuun. Valtakunnallisen lintuatlaksen mukaan
Rovaniemen alueella pesivän maalinnuston keskitiheys on luokkaa 100–125 paria / km2
ja Rovaniemen alueelle laaditun oman lintuatlaksen mukaan luokkaa 134 paria / km2.
atlasruutujen alueella on havaittu lintuatlaksen aikana yhteensä 98 lintulajia, joista 51
lajia tulkittiin varmasti pesiväksi, 19 lajia todennäköisesti pesiväksi ja 28 lajia
mahdollisesti pesiväksi. Suunnittelualueella on melko monipuolisesti linnuston
elinympäristöjä; pienipiirteisiä kulttuurivaikutteisia viljelyalueita ja alavia niittyrantoja
sekä kyläasutusta, Ounasjoki ja Meltausjoki suistoalueineen, Suukoskenlampi sekä
pienialaisia ojittamattomia suoalueita sekä soistumia. Suurin osa selvitysalueesta on
kuitenkin varsin tavanomaista talousmetsäaluetta, joissa pesivä lintulajisto koostunee
alueellisesti yleisistä ja runsaslukuisista pesimälajeista.
Lintuatlasruutujen alueella on havaittu valtakunnallisen lintuatlaksen aikana yhteensä
43 suojelullisesti arvokasta lintulajia, joista 27 lajia arvioitiin alueella varmasti tai
todennäköisesti pesiväksi. Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimiston ja
Sääksirekisterin perusteella selvitysalueelle sijoittuu kolme tiedossa olevaa helmipöllön
pesäpaikkaa, joissa kaikissa on pesitty viime vuosina. Lisäksi suunnittelualueen
ympäristöön sijoittuu useampia helmipöllön ja hiiripöllön pesäpaikkoja sekä yksi
kalasääsken ja yksi hiirihaukan tiedossa oleva pesäpaikka. Suunnittelualueella olevat
tai lähimmät tiedossa olevat suojelullisesti arvokkaan lintulajiston pesäpaikat on koottu
erilliselle ei-julkiselle liitekartalle ja tuotu tiedoksi kaavoitusta valvovalle viranomaiselle.
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mäntykankaiden

tyypillistä

Selvitysalueella esiintyy metsävaltaisen kylätaajaman ja talousmetsien sekä jokivarren
elinympäristöjen tyypillistä nisäkäslajistoa. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä tavanomaisten
piennisäkkäiden lisäksi ovat metsäjänis, orava, hirvi ja kettu.
3.2.5 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Suunnittelualueelta ei ollut aiemmin tiedossa olevia uhanalaislajiston paikkatietoja
ympäristöhallinnon uhanalaisrekisterissä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Lapin ELY-keskus
2013). Maastoinventoinneissa ei havaittu uhanalaisen (CR, EN, VU) kasvilajiston
esiintymiä. Valtakunnallisesti silmälläpidettävän (NT) ahokissankäpälän esiintymiä
suunnittelualueella oli runsaasti. EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV mukaisena,
rauhoitettuna ja Suomen vastuulajina inventoinneissa havaittiin lapinleinikkiä.
Eläimistössä direktiivilajiston osalta liito-oravan esiintyminen Meltauksen alueella on
hyvin epätodennäköistä lajin levinneisyysalue huomioiden. Muita luontodirektiivin
lajeja, joita saattaa esiintyä suunnittelualueella ovat saukko sekä kaikki maamme
suurpedot, joista todennäköisin alueella on karhu.
Alueella esiintynee harvakseltaan myös pohjanlepakkoa, etenkin vanhojen pihapiirien
alueella. Luontoselvityksen maastoinventoinneissa Meltausjoen suulle sijoittuvan
vanhan lastenkodin navettarakennuksen lähellä havaittiin tn. pohjanlepakkoja ilmassa
elokuisena iltana. Kaikki maamme lepakkolajit ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
Suomen luonnonsuojelulain perusteella kiellettyä.
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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. Arvokkailla
luontokohteilla esiintyy usein myös uhanalaista tai alueellisesti muutoin merkittävää
kasvi- ja eläinlajistoa.
Ounasjoki on luontoarvoiltaan merkittävä, Suomen pisin luonnontilaisena virtaava joki,
jolla on myös merkittävää virkistyskäyttöarvoa. Joki on kokonaisuudessaan Naturaaluetta. Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelulain 29 §:n tai vesilain 2. luvun 11
§:n mukaisia luontokohteita. Paikallisesti arvokkaina luontokohteina metsälain 10 §:n
määritelmän mukaisina erityisen arvokkaina elinympäristöinä alueelta voidaan tulkita
vähäpuustoisia soita, luonnontilaisen vesistön lähiympäristöjä, lehtoja sekä ruoho- ja
heinäkorpia. Muina paikallisesti arvokkaina luontokohteina alueelle sijoittuu luonnon
monimuotoisuuskohteita, jotka sisältävät reheviä rantaluontotyyppejä, karuja
aapasoita,
Meltausjoen
koskiosuuksia,
tulvanalaisia
rantaniittyjä
sekä
luontotyyppiyhdistelmiä pienvesien lähistöllä.
Suunnittelualueen merkittävin lajiesiintymä on EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV b
kasvilaji, jonka kasvupaikat sijoittuvat puronvarren lehtojen ja korpien luontokohteelle.

Kuva 6. Markkaoja (Minna Tuomala)
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Kaavaan on merkitty seuraavat arvokkaat luontokohteet:
Luontokohteet on eritetty kartoilla ja kuvailtu tarkemmin luontoselvitysraportissa

(FCG

Suunnittelu ja tekniikka 2013: Meltauksen osayleiskaava, luontoselvitys)

Kohde

(nimi ja numero
luontoselvityksessä)

Ounasjoen Natura-alue

selite / suojeluarvo

Natura 2000-ohjelma

kaavamerkintä (ja
kaavassa käytetty
kohdeluettelointi)

nat

FI 1301318
Markkaojan lehdot ja
korvet (1), Markkaoja
(2)

Pienet suoluontokohteet
(3)
suppa (4)
Suukoskenlammin suot
(5)
Pahtajänkä (6)
tihkupintapurot (7),
lähdekorvet ja
aitokorvet (8)

EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV b lajin
esiintymiä, lehdot ja rehevät korvet MetsäL. 10
§ luontotyyppejä. Pienvesien välittömät
lähiympäristöt
MetsäL. 10 § luontotyyppejä

Luo (1)

karut puustoiset suot. MetsäL. 10 §
luontotyyppejä. Yhteensä 7 aluetta

Luo (2)

paikallinen luonnon monimuotoisuuskohde
geologinen arvo

Luo-1 (3)

luonnontilaiset avosuot. Paikallinen luonnon
monimuotoisuuskohde. Kaksi aluetta

Luo-1 (4)

luonnontilaiset avosuot
paikallinen luonnon monimuotoisuuskohde

Luo-1 (5)

pienvesien välittömät lähiympäristöt
MetsäL. 10 § luontotyyppejä

Luo (6)

rehevät korvet, aitokorvet MetsäL. 10 §
luontotyyppejä
Kaksi aluetta

Meltausjoen kosket ja
saaret (9)
Kotaoja (10)
karut puustoiset suot
(11)
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3.3 Vesistöt
Meltauksen Hydrologia ja vesistöalueet –selvityksen on laatinut maisemainsinööri Jan
Tvrdý (M.Sc.) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Selvityksen tavoitteena on selvittää
sekä tarkastelualueen että kaava-alueen hydrologiset ominaisuudet sekä määritellä
mahdolliset tulva- ja hulevesien riskit. Analyysit perustuvat eri aineistoihin, esim.
Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta saatuihin korkeussuhteisiin ja SYKE:n
tulvalaskentoihin. Työssä on myös ehdotettu erilaisia ratkaisuja tulvariskien
vähenemiseksi ja hulevesien hallintaan.
Pintavesi
Yleiskaava-aluetta halkoo pohjois-etelä- ja suunnittelualueen suuntainen Ounasjoki,
johon keskiosissa laskee idän suunnasta Meltausjoki. Itäosassa sijaitsee lisäksi alueen
Suukoskenlampi.
Suunnittelualue sijoittuu Kemijoen vesienhoitoalueella Kemijoen päävesistöalueelle (65)
ja Ala-Ounasjoen 1. jakovaiheen vesistöalueelle (65.5). Alueen eteläosa sijoittuu
Patokosken valuma-alueelle (65.521), pohjois- ja itäosa Meltauksen valuma-alueelle
(65.522). Lisäksi itäosat jakaantuvat vielä osittain Meltausjoen (65.591) ja Markkaojan
(65.527) valuma-alueille.

Kuva 7. Osayleiskaava-alueen
OIVA/SYKE 2012, MML 2012)
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Pohjavesi
Ounasjoen itäpuolella, Osayleiskaavan alueella, sijaitsee kaksi yhtenäistä luokiteltua
pohjavesialuetta. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevat I ja III luokan alueet; Pistilä
12699114B (I luokka), Pistilä 12699114A (III luokka) sekä Pistilä 12699114C (III
luokka).
Lisäksi kaava-alueen etelärajalla sijaitsee III luokan pohjavesialue, Kankaanpää
12699234A.

Kuva 8. Luokitellut pohjavesialueet (Lähde: OIVA/SYKE 2013)
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Tulva
Ounasjoen tulviminen on normaali keväisin tapahtuva ilmiö. Ounasjoki on
säännöstelemätön ja sen kohdalla tyypillinen tulvan aiheuttaja on jääpato. Lähes kaikki
Ounasjoen tulvat (pl. v. 2005) ovat olleet jääpadon aiheuttamia1. Vuoden 1984
jääpatotulva Ounasjoella vastasi suuruudeltaan kerran 100 vuodessa tapahtuvaa
tulvaa. Jäitä oli patoutunut Nivankylän ja Tapionkylän välille sekä Kittilän Kaukoseen.
Meltauksen kaava-alueella tehtiin marraskuussa 2013 tulvariskien alustava arviointi,
jonka tavoitteena oli analysoida tarkastelualueen hydrologiset ominaisuudet sekä
arvioida mahdollisia tulvavahinkoja kaava-alueella. Alueen hydrologiset ominaisuudet
ovat hyvät, mikä auttaa pienentämään tulvavahinkoja alueella. Laajamittainen
metsäkato, soiden käyttötarkoituksen muuttaminen sekä hydrologisille ominaisuuksille
haitalliset maatalouskäytännöt tarkastelualueella voivat lisätä tai muuttaa tulvariskejä
alueella.

Kuva 9. Vesistöennusteen (virtaama) Ounasjoen Marraskoskella (Lähde: SYKE 2013)

Kuva 10. Ounasjoen Marraskosken asemalla mitatut korkeimmat virtaamat ja vedenkorkeudet
vuosilta 1961-2008 (lähde: HYD-valikko 2010)
1

Lapin ELY-keskus (2011). Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella.
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Alustavassa arvioinnissa on myös esitetty suositukset alueista Ounasjoen rannoilla,
joille ei tulisi kohdistaa uutta rakentamista. Tämän selvityksen perusteella määritellään
osayleiskaavan laatimista varten 1/100a tulva-alueet. Näille tulva-alueille ei
osayleiskaavassa tulisi määritellä uutta rakentamista. Mahdollisiin tulviin liittyvät
ongelmat ja kohteet tulee huomioida kaavan laatimisessa ja suunnitella toimenpiteitä
tulvavahinkojen vähentämiseksi tulevaisuudessa. Alueen tulvariskit liittyvät lähes
yksinomaan Ounasjoen tulvimiseen. Meltausjoen tai olemassa olevien rakennettujen
alueiden hulevesien vaikutus tulvimiseen laajuuteen tai kestoon on hyvin vähäinen.

Kuva 11. Meltauksen osayleiskaava-alueen tulvariskikartta (pohjoisosa 1).
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Kuva 12. Meltauksen osayleiskaava-alueen tulvariskikartta (pohjoisosa 2).
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Kuva 13. Meltauksen osayleiskaava-alueen tulvariskikartta (eteläosa 2).
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Kuva 14. Meltauksen osayleiskaava-alueen tulvariskikartta (eteläosa 1).
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ja

pohjavesialueisen

Kohde

(nimi ja numero
luontoselvityksessä)

selite / suojeluarvo

Pohjavesialueet

Pistilä 12699114A (III luokka), Pistilä
12699114B (I luokka), Pistilä 12699114C (III
luokka) ja Kankaanpää 12699234A (III luokka)

Pohjaveden pumppaamo

Pistilä 12699114B

Tulvakorkeus

Rakentamisen alaraja, joka on määritetty 0,5
metriä ylemmäksi, kuin kerran 100 vuodessa
laskettu tulvakorkeus. Korkeudet on esitetty
N2000-tasossa kaava-alueen pohjoisreunalla,
keski-alueilla ja eteläosassa.

N2000 + 105.571

Tulvaraja

Tulvariskikartoituksen mukainen 1/100 a
tulvaraja

Sinen pistekatkoviiva

Ranta-alueiden
alueidenkäyttömerkinnät

Tulvariski alueille on kohdistettu
yleismääräyksiä ja näille alueille ei ole osoitettu
uutta rakentamista tai muuta tulvariskeille
erityisesti altistuvia toimintoja.

kaavamerkintä (ja
kaavassa käytetty
kohdeluettelointi)
Pv-1

ET-kohde

N2000 + 100.082
N2000 + 96.615

M-1 alue

3.4 Maisema
Meltauksen Maisemaselvityksen on laatinut hortonomi Mari Lampinen FCG Suunnittelu
ja tekniikka Oy:stä.
Ounasjokivarsi on luokiteltu tällä hetkellä valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi. Ounasjokivarren maisema-alue käsittää joen alajuoksun Sinetästä pohjoiseen
Molkokönkäälle.
Ympäristöministeriössä
päivitetään
maisema-alueverkostoa.
Maakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventoinnissa Lapin liitto on jättämässä
Meltauksen aluetta pois maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta (tilanne
22.4.2014).
Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Meltauksen alueelta ei ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita.
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Kuva 15. Näkymä Meltausjoen suuntaan.

Maisemarakenne
Rovaniemi kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakunnan Peräpohjolan vaara- ja
jokiseudulle. Meltauksen alue sijoittuu Ounasjoen ja Raudasjoen vaara- ja jokialueelle.
Ounasjoen ja Raudasjoen aluetta kuvaavat vaarat ja niiden väliin jäävät asumattomat
metsämaat sekä joet. Joet, muun muassa Ounasjoki ja Raudanjoki, yhtyvät
Kemijokeen. Ounasjoki on Kemijoen huomattavin latvahaara, johon laskee myös useita
pienempiä jokia.
Suunnittelualueen maisemarakenne nojautuu suurelta osin suunnittelualueen ytimenä
virtaavaan Ounasjokeen. Ounasjoki on muodostanut alueelle luontaisen kulkureitin,
jonka varrelle ja rannoille on muodostunut tiestöä ja asutusta.
Suunnittelualueen topografia vaihtelee pienipiirteisesti jokirannan törmien ja sitä
ympäröivien kapeiden tasankojen välillä. Suunnittelualueen matalimmat alueet
sijoittuvat
Ounasjoen
ranta-alueelle.
Korkeimpia
yksittäisiä
kohtia
löytyy
tarkastelualueen lounaisosasta, Sarvivaarasta, jossa maasto kohoaa noin 140 metriä
merenpinnan yläpuolelle.
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Maisemakuva
Meltaus on tyypillinen joenvarsikylä. Suunnittelualue on joen uoman suunnan
mukaisesti vahvasti pohjoisesta etelään suuntautunut. Ounasjoki on uomaltaan leveä,
vaihteleva ja paikoin meandoroiva (mutkitteleva). Ounasjoen ranta on paikoitellen
melko jyrkkätörmäinen.
Maisemakuva on pääosin metsäinen. Joen ranta-alueita ympäröivä maasto on laajoilla
alueilla metsien peittämää aluetta, jossa ei ole juurikaan asutusta tai muuta
maankäyttöä, metsätaloutta mukaan lukematta. Joenrannat ovat suurelta osin
voimakkaan jyrkät, joten rantarakentaminen ei ole edes ollut mahdollista. Asutus on
keskittynyt muutaman tilan ryppäissä pitkin jokivartta. Eniten asutusta on
ydinkyläalueen paikkeilla. Ydinkylä sijoittuu Marrasjärventien ja Kittiläntien
risteysalueen lähiympäristöön. Asutus on väljää, mutta yksittäisten tilojen rakennukset
muodostavat paikoin tiiviitäkin rakennusryhmiä, joiden ympärille peltoalueet
levittäytyvät. Suhteellisen pienialaiset viljelysalueet sijoittuvat kapeille alueille
jokirantaan ja jokea myötäilevien teiden välimaastoon.
Meltauksen kyläalue on tämän jakson maisemallisimpia kohokohtia. Kyläalueella
kohtaavat neljä maisematyyppiä: rakennettu kylä, avoin peltomaa ja jokimaisema sekä
suljettu metsä. Muita maisemallisesti tärkeitä kohteita ovat Ounasjoen sillan
ylitysalueella sekä alueen itäosassa sijaitsevalla Suukoskenlammella.
Vaikuttavimmat kauaskantoiset näkymät avautuvat Ounasjoen sillalta molempiin
suuntiin. Myös Meltauksen kyläalueen tuntumasta avautuu näkymä muutamasta
kohdasta peltojen yli Ounasjoelle. Ounasjoen ranta-alueelta avautuu lukuisia erittäin
hienoja näkymiä joelle ja viljelysten yli.
Kaavaan on merkitty seuraavat maisemakuvaan perustuvat kohteet ja alueet:
Merkintä
MA-aluevaraus

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

skpistekatkoviiva

Kyläkuvallisesti arvokas alue.
Alueella korostuvat
kulttuuriympäristö

Kaava
määräykset

maisemalliset

arvot

sekä

rakennettu

Eri alueidenkäyttötarkoituksiin varatut alueet ja toiminnot on
pyritty
sijoittelemaan
siten,
että
maisemakuva
säilyy
mahdollisimman miellyttävänä, eivätkä kaavassa esitetyt
ratkaisut riko maisemakuvaa.
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Kuva 16. Maisemaselvitys.
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3.5 Rakennettu ympäristö
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen on laatinut FM
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä syksyllä 2013.

Jari

Heiskanen

Kuva 17. Ote Kruununkartasta v. 1898 likimääräinen kaavarajaus mustalla, yksityismaat
vihreällä.
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3.5.1 Historia
Meltauksen alue oli osa Ounasjoen maakirjakylää, joka ulottui Nivankylästä Kittilän
rajalle. Kymmeniä kilometrejä Ounasjoen vartta käsittävässä kylässä oli 1720-luvulla
vain 12 tilaa, jotka sijoittuivat harvaksi ketjuksi jokivarteen. Tilaluku kohosi 1870luvulla noin 30 tilaan ja niiden lisäksi oli noin 60 tilattoman väestön asuinpaikkaa, jotka
olivat joko kruunun ja kantatalojen torppareita tai mäkitupalaisia. Tällöin Ounasjoen
varsi oli saanut yhtenäisen, joskin harvan asutusrintaman. Nämä ensimmäiset
kantatilat valtasivat rantojen parhaiten viljelyyn kelpaavat maat ja koskiosuudet sekä
Ounasjoen pienemmät sivujoet niiden kalastusmahdollisuuksien ja rantaniittyjen
vuoksi. Maatalous oli marginaalista ja luontaistalous jatkui pitkään. Metsäteollisuuden
alku, vesisahat Sinetässä 1780-luvulla ja Meltauksessa 1840-luvulla sekä savotat
muodostavatkin merkittävän työllistäjän Ounasjoella aina 1980-luvulle saakka.
Meltauksen asutus alkoi 1720-luvulla, kun Heikki Heikinpoika rakensi Meltausjoen
suulle mökin. Hänen poikansa nosti sen veronmaksulla 1732 Meltaus–nimiseksi
uudistilaksi. Tämä ensimmäinen uudistila eli kituen ja ajoittain veroautiona 1800-luvun
alkuun saakka, jolloin tila lopullisesti autioitui. Uuden asutuksen Meltaus sai vasta
1840-luvulla, jolloin vesisaha perustettiin. Sahan lisäksi kaava-alueelle perustettiin
1800-luvun mittaan kruununtorppia. Rovaniemen ja Kittilän välisen tien rakentaminen
alkoi 1830-luvulla, 1870-luvulle mennessä se saatiin kulkukelpoiseksi.
1880-luvulla sahalla oli töissä 40 henkeä, joille oli rakennettu viimeistään 1850-luvulla
Pirttiniemeen neljä kahden pirtin pirttijaksoa. Lapin sahojen tuotanto kasvoi vielä 1800luvun jälkipuoliskolla, Meltauksessa vilkkain vuosi oli 1889, jolloin sahattiin 32,000
tukkia. Sinetän, Meltauksen ja Hakokönkään sahojen vientitoiminta päättyi 1890luvulla. Sahojen jälkeen Rovaniemen ympäristö ja mm. Meltaus jatkoi metsätöiden ja
puunhankinnan keskusalueena, jonka työllistävä vaikutus jatkui vahvana aina 1980luvulle saakka, jolloin koneellistuminen, ja erityisesti harvestereiden yleistyminen,
syrjäytti viimeiset metsurit.

Kuva 18. Meltauksen sahan (1846–1898) konttori- ja isännöitsijän talo 1870, saharakennuksen,
viljelymaiseman ja yhdyskunnan jäänteet, Meltauksen lastenkoti (1940–2012) lastenkotirakennus
1957 ja sen talousrakennuksia.

Valtion kruununmetsien hallinnointiin ja hyödyntämiseen tähtäävä Meltauksen hoitoalue
perustettiin 1905. Sen pinta-ala oli 1910-luvulla 206 000 hehtaaria, ja siitä erotettiin
asutuslakien perusteella 1930- ja 1950-luvulla kymmeniä asutustiloja. Tilat lohkottiin
peräkkäin Ounasjoen varrelle, jolloin asutusmaisema muodostui pitkäksi nauhaksi
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Kittiläntien varrelle. Osa asutustiloista oli uusia ja osa entisiä kruunun metsätorppia.
Tyypillinen asutustila käsitti Ounasjoesta lähtevän kapean lohkon, kotipalstan, jonka
viljelyyn kelpaavat maa-alueet olivat vähäisinä alueina Ounasjoen rannassa. Pihapiiri
rakennettiin rantaa seuraavan Kittiläntien varteen.
Sahatoiminnan, savotan ja uiton ohella Meltauksen kasvu liittyy liikennereittien
kehitykseen. Ounasjoen vartta seuraava Rovaniemeltä Kittilään johtava maantie,
Kittiläntie, valmistui 1860-luvulla. Risteyspaikaksi Meltaus alkoi kehittyä 1920-luvulla,
jolloin teiden rakentaminen alkoi Sodankylän ja Pellon suuntaan. Meltauksen
jälleenrakennus noudatti perinteistä rakennustapaa, rakennukset olivat hirsirunkoisia,
rungoltaan pitkänomaisia ja ikkunat olivat pystyikkunoita. Pihapiireihin rakennettiin
asuinrakennuksen ohella pitkä hirsi/lautarakenteinen talousrakennus. Julkista
rakentamista edustivat kansakoulu, terveystalo ja Metsähallituksen virkatalo. Sodan
jälkeen kylällä kauppaa pitivät mm. Pekkala, Mustonen, Lapinmaan osuuskauppa, Salla
ja Evesti. Meltauksen Markkasuvannon lossi korvattiin 1955 sillalla, jolloin Kittiläntien
linjaus muuttui Markkasuvannon pohjoispuolella itärannalle.

Kuva 19. Meltauksen sahan rakennukset joulukuussa v. 1858 isojakokartassa
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Jälleenrakennuskauden muutos taajamarakentamiseen näkyy selkeästi Kittiläntien
varrella.
Julkisivuissa
puu
korvautuu
tiilellä
ja
rakennuslevyillä,
uusina
rakennustyyppeinä tulevat matalat omakoti- ja rivitalot. Rakentaminen sijoittui
ylemmäs rinteisiin, peltomaiseman reuna-alueille, mikä kertoo maatalouden
merkityksen katoamisesta osana elinkeinoja. Meltauksesta muodostui pienimuotoinen,
modernisoituva kirkonkylä, johon keskittyivät laajaa ympäristöä palvelevat työpaikat,
koulut, kaupat ja asutus. Ounasjoen itäpuolentie valmistui 1950- ja 1960-luvuilla ja
Markkasuvannon silta laajennettiin kaksikaistaiseksi 1983. Julkinen ja yksityinen
rakentaminen oli voimakasta 1960- ja 1970-luvuilla. Tämä kehitys jatkui vielä 1980luvulle, jonka jälkeen lama, tekninen kehitys ja yhteiskunnan keskittyminen suurempiin
aluekeskuksiin alkoivat näivettää pienempiä aluekeskuksia.
3.5.2 Meltauksen alueet ja kohteet
Maantieteellisesti ja historiallisesti Meltaus muodostaa keskeisten vesireittien ja
maantieliikenteen solmukohdan harvaanasuttujen erämaiden keskellä. Taajama ja sitä
edeltäneet saha ja asutuskylä ovat rakentuneet Ounasjoen ja sen keskeisiin
sivuhaaroihin kuuluvan Meltausjoen risteykseen. Meltausta sivuaa 1860-luvulla
rakennettu ja 1970-luvulla uudistettu Kittiläntie.
Meltauksen kulttuurimaisemaa onkin yksittäisiä kohteita lukuun ottamatta rakennettu
jälleenrakennuskaudella ja vuoden 1960 tienoilla alkaneella taajamakaudella, jolloin
liikenteen solmukohdassa sijaitseva Meltaus kehittyi Rovaniemen maalaiskunnan
yhdeksi aluekeskukseksi, pieneksi kirkonkylätaajamaksi, jonka rakennettuun
maisemaan ilmestyivät vuosien 1945 ja 1980 välillä lastenkoti, kansakoulu,
urheilukenttä, keskikoulu, terveystalo, seuraintalo, kirkko, kauppoja, puhelinkeskus ja
sähköasema sekä niihin liittyvää omakotiasutusta, mm. Metsähallituksen ja Veitsiluoto
Oy:n konttorit ja metsureiden rivitalot. Rakennetun maiseman pohjana ovat Kittiläntie
ja sen varteen lohkotut asutustilat. Rakennuksissa näkyy selkeästi vuoden 1960
paikkeille
ajoittuva
muutos
maaseudun
perinteisestä
puurakentamisesta
taajamakauden teollisiin materiaaleihin ja rakennustyyppeihin.
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Kuva 20. Meltauksen inventoidut alueet ja kohteet.

Meltauksen alueella rakentamisen ajallisista kokonaisuuksista vanhin on Meltauksen
sahan, kruununtorppien ja asutustilojen aika 1800-luvulta Lapin sotaan saakka, jolloin
alue tuhoutuu pahoin.
Toisen, edelliseen pohjautuvan kerrostuman muodostaa Lapin sodan jälkeen alkava
jälleenrakennuskausi, joka kestää vuoden 1960 tienoille. Tämä ajanjakso muodostaa
elinkeinojen ja rakentamisen suhteen selkeän jatkon vanhemmalle ajanjaksolle.
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Viimeinen selvityksessä esitelty ajanjakso on vuoden 1960 paikkeilla alkanut
elinkeinojen ja rakentamisen muutos asutuskylästä Rovaniemen maalaiskunnan
aluekeskukseksi, taajamaksi, johon liittyvä julkinen ja yksityinen rakentaminen jatkui
vahvana aina 1980-luvun alkupuolelle saakka.

Kuva 21. Saukkolan kulttuurimaisemaa. Ounasjoen takana näkyy sahan konttori (1870) kattoa,
vasemmalla etualalla Yli-Saukkolan jälleenrakennuskauden pihapiiri ja oikealla taajamakaudella
pengerretty ja uudistettu, koivurivin rajaama Kittiläntie ja Everstin marketti (Jari Heiskanen).

Neljännen jakson muodostaisi 1990-luvulla alkanut taantuminen, jossa Meltauksen
väkiluku laski ja työpaikat siirtyivät Rovaniemelle. Rakentaminen väheni ja
asuinrakennuksia autioitui tai siirtyi vapaa-ajan käyttöön. Myös julkiset rakennukset
jäivät vajaakäytölle tai autioituivat. Selvityksessä on keskitytty kolmen ensimmäisen
ajanjakson rakennettuun ympäristöön.
Kaavaan on merkitty seuraavat rakennettuun kulttuuriympäristöön perustuvat
kohteet ja alueet:
Merkintä

Merkinnän peruste

sk (1)

Meltauksen sahan ja lastenkodin kulttuuriympäristö
1700-luvun asutushistoria, 1800-luvun teollisuushistoria ja 1940/50
-luvun sosiaalihistoria Ounasjoen ja Meltausjoen maiseman
solmukohdassa. Meltausjoen suuosan etelärannalla sijaitsevat
Meltauksen vesisahan (1846–1898) vuonna 1870 rakennettu
isännöitsijän- ja konttorirakennus sekä ylempänä rinteessä 1950luvulla rakennettu Meltauksen lastenkoti (1940–1944,1948-2012) ja
sen
toimintaan
liittyvät
talousrakennukset.
Meltausjoen
pohjoisrannalla
ja
saaressa
on
lisäksi
sahan
ja
sen
työväenasutuksen rakennusjäänteitä. Mäntykankaan reunaan sekä
Ounas- ja Meltausjoen maisemaan liittyvä kulttuuriympäristö
muodostaa paikallisesti ja maakunnallisesti monipuolisen, asutus-,
teollisuus-, sota- ja sosiaalihistoriaan liittyvän kokonaisuuden.
Arvoluokka: I
Selvityksen alue 1.1
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Saukkolan maisema
Kylän, jälleenrakennuksen ja taajaman maisema. Meltauksen kylän
ja taajaman keskus muodostui Saukkolan kruununtorpan kohdalle,
jossa Kittiläntieltä avautuu rantapeltojen yli näkymä Ounasjoelle.
Meltauksen vanhimpia asutus- ja viljelymaisemia edustavaan
maisemaan kuuluvat jälleenrakennuskauden Yli-Saukkolan ja KeskiSaukkolan sekä kansakoulun pihapiirit sekä taajamarakentamiseen
kuuluvat kauppa ja kahvila. Kylämaisemaa vastapäätä on
Meltauksen sahan ja lastenkodin historiallinen tontti, jota
rakennetun ympäristön lisäksi hallitsee Ounasjokeen yhtyvä
Meltausjoki.
Arvoluokka: II
Selvityksen alue 2.1

sk (3)

Kittiläntien jälleenrakennuskausi
Kruununtorppien, valtion asutustilojen ja 1940-luvun jälleenrakennuksen asutusmaisema. 1860-luvulla rakennetun, maisemaa suoraviivaisesti halkovan, Kittiläntien varrelle lohkottiin 1930-luvulla
valtion asutustiloja, jolloin tieosuus sai nykyisen harvan, helminauhamaisen
asutusmaiseman.
Valtion
asutustilat
ja
Metsähallituksen virkatalo muodostivat metsäteollisuuteen kuuluvan
rakennetun ympäristön. Asutustilojen ja Metsähallituksen pihapiirit
tuhoutuivat Lapin sodassa ja rakennettiin uudelleen sodan jälkeen,
jolloin syntyi nykypäiviin kohtuullisesti säilynyt, yhtenäinen, alueen
elinkeinoihin ja historiallisiin ominaispiirteisiin keskeisesti liittyvä
asutusmaisema.
Arvoluokka: II
Selvityksen alue 2.2

SR/1

Meltauksen sahan konttori- ja isännöitsijän asuinrakennus
Julkisivuiltaan hyvin säilynyt ja 1800-luvun hirsirakentamista
edustavan sahan päärakennus (1870) on olennainen osa Ounasjoen
historiallista
maisemaa
ja
hierarkkista
sahamiljöötä.
Käyttöhistoriaan kuuluu sahan ohella talvisodan seurauksena
rakennukseen perustettu lastenkoti.
Arvoluokka: I
Selvityksen kohde 1.1.1
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Lastenkoti
SPR:n
rakennuttama
ja
myöhemmin
kunnalle
siirtynyt
lastenkotirakennus valmistui 1957 Ounasjoen korkean rantatöyrään
päällä olevalle mäntykankaalle. Rakennuksen matala, harjua
seuraava rakennusmassa, julkisivun porrastus, materiaalit ja
yksityiskohdat sekä sijoittuminen mäntykankaan rinteeseen
edustavat hyvin 1950-luvun rakennussuunnittelua. Pihassa on eri-

ikäisiä talousrakennuksia ja leikkivälineitä, mm. kahluuallas.
Sotaan liittyvän taustan lisäksi rakennus edustaa sotien
jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.
Arvoluokka: I
Selvityksen kohde 1.1.2

Sr/3

Leukala
Leukalan pientilan pihapiiri ja viljelymaiseman jäänteet edustavat
Meltauksessa harvinaista sotaa edeltävää rakennuskantaa, josta
säilyi vain yksittäisiä kohteita Lapin sodan tuhojen vuoksi.
Pihapiirissä
on
perinteinen,
matalalle
luonnonkivisokkelille
rakennettu hirsirunkoinen, vuoliaiskattoinen asuinrakennus.
Arvoluokka: II (asuinrakennus)
Selvityksen kohde 1.3

Sr/4

Kansakoulu
Meltauksen
jälleenrakennus,
kansakoulu
1940-luku.
Koulu
muodostaa kylän ja taajaman historiallisen kiintopisteen, jolla on
julkisivumuutoksista huolimatta hallitseva asema Kittiläntien,
Meltauksen taajaman ja Ounasjoen maisemakuvassa.
Arvoluokka: II
Selvityksen kohde 2.3

Sr/5

Järjestötalo
Seuratalo 1960/1981. Työväenliikkeestä kertova järjestötalo liittyy
Meltauksessa vahvasti vaikuttaneeseen metsäteollisuuteen sekä
Meltauksen
asemaan
sotien
jälkeisenä
aluekeskuksena.
Rakennustyyppinä jälleenrakennusta edustavalla seuratalolla on
maisemallisesti keskeinen asema Kittiläntien ja Tolosentien
risteyksessä.
Arvoluokka: II
Selvityksen kohde 2.4
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Kappeli
Meltauksen kappelin, seurakuntasalin ja asunnon käsittävä
seurakuntarakennus sekä hautausmaa ja kappalaisen pappila
kuuluvat Meltauksen 1950- ja 1960-luvun vaihteen modernin
rakennusperinnön
keskeisiin
ja
varhaisiin
kohteisiin.
Rakennusmestari
Toivo
Lukkariniemen
suunnittelemilla,
tiilirakentamista edustavilla rakennuksilla on maisemallisesti
keskeinen asema Kittiläntien ja Meltauksen taajamarakentamisen
yhteydessä.
Metsämaisemaan
sijoittuvat
rakennukset
ovat
keskeinen osa 1960- ja 1970-luvulla rakennettua Meltauksen
taajamaa ja paikallisidentiteettiä. Jyrkkäkattoinen kappeli on hyvin
tyypillinen sotien jälkeisessä suomalaisessa kirkkoarkkitehtuurissa.

Arvoluokka: I
Selvityksen kohde 3.1

Sr/7

Keski- ja kansalaiskoulu
Arkkitehtitoimisto
T.
Hiilivirran
suunnittelema
Keskija
kansalaiskoulukokonaisuus
käsittää
koulurakennuksen
lisäksi
opettajien asuntolan ja lämpökeskuksen. Pääosin vuonna 1967
valmistunut kokonaisuus on keskeinen osa Meltauksen 1960-luvun
modernia
rakennusperintöä
ja
kehitystä
kukoistavaksi
aluekeskukseksi, taajamaksi. Kookas koulurakennus, lämpökeskus
ja asuntola muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden Kittiläntien
varrella. Edellisiin liittyvät myös pallokentät, kuntorata ja
leikkikenttä.
Arvoluokka: II
Selvityksen kohde 3.2

Sr/8

Kahvila
Liike- ja asuinrakennus 1960, Meltauksen moderni rakennusperintö.
Kahvilan
horisontaalinen,
laatikkomainen
ulkoasu,
jota
vaakaikkunat ja –panelointi korostavat, edustaa Meltauksen
taajamarakentamisen alkuvaihetta. Rakennus sijoittuu Meltauksen
taajaman keskustaan, ja sen yhteydessä on säilynyt vähän
Kittiläntien vanhempaa linjausta.
Arvoluokka: II
Selvityksen kohde 3.4
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3.5.3 Muinaisjäännökset
Meltauksen Arkeologisen inventoinnin on laatinut FM, arkeologi
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä syksyllä 2013.

Kalle

Luoto

Meltauksen osayleiskaava-alueella tehtiin lokakuussa 2013 kolmen päivän kestoinen
arkeologinen inventointi, jonka aikana tarkastettiin tunnetut muinaisjäännöskohteet
sekä pyrittiin paikantamaan ennestään tuntemattomia muinaisjäännöskohteita.

Kuva 22. Arkeologisen inventoinnin rajaus ja maastossa tarkastetut alueet.
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Uusia esihistoriallisia kohteita löydettiin yksi, Patokoski 1 kivikautinen asuinpaikka sekä
yksi mahdollisesti esihistoriallinen kohde Patokoski 2. Lisäksi muinaisjäännökseksi
ehdotetaan Meltauksen sahaa, johon on myös kuulunut pieni yhdyskunta sahan
liepeillä. Ennen inventointia alueelta tunnettiin Rovaniemen lastenkodin tontilta löydetty
irtolöytö ”Meltaus 1”, josta ei tehty uusia havaintoja.
Meltausjoen ja Ounasjoen yhtymäkohta on ollut alueen varhaisimman asutuksen
kiintopiste. Meltausjoen suualuetta, erityisesti Rovaniemen entisen lastenkodin tonttia,
on arveltu otolliseksi kivikautiselle asutukselle. Lisäksi tiedetään, että Meltauksen talo
perustettiin Meltausjoen suulle 1720-luvulla. Tämä talo autioitui 1800-luvun
alkupuolella ja sen tarkkaa paikkaa ei tunneta, mutta todennäköisesti saha hyödynsi
sen mahdollista pellonraivausta. Meltausjoen suuta on siis muokattu asutuksen
toimesta viimeiset 150-200 vuotta. Alueella voidaan nykyään havaita monia eri-ikäisiä
ihmistoiminnan jäänteitä. Selkeimpiä niistä ovat yhä pystyssä olevat rakennukset
peltoineen, mutta hieman vanhempien kuoppien ja tielinjojen havainnointi alueella on
yhä mahdollista. Osaltaan tämä ihmistoiminta on tuhonnut aikaisempia ihmistoiminnan
merkkejä, mikä osaltaan vaikeuttaa vanhemman asutuksen hahmottelua.
Kaavaan on merkitty seuraavat muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet:
Kohde

(nimi ja numero
arkeologisessa
inventoinnissa)

selite

kaavamerkintä (ja
kaavassa käytetty
kohdeluettelointi)

Patokoski (1)

Kiinteä muinaisjäännös, kivikausi, asuinpaikat

sm (1), kohde

Patokoski (2)

Kiinteä muinaisjäännös, ajoittamaton,
kivirakenteet, kivivallit

sm (2), Kohde

Meltauksen saha (3a) ja
Meltauksen saha,
asuinpaikka (3b)

3 a: Kiinteä muinaismuisto, historiallinen aika,
teollisuuskohteet, vesisahat

sm (3), aluerasteri

3 b: Pirttiniemen asuinpaikka 1800-luvun
jälkipuoliskolta
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3.6 Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut
Väestömäärä ja kehitys
Rovaniemellä asui vuoden 2012 lopussa 60 877 asukasta ja Meltauksen alueella 166
asukasta. Väestökehitys on ollut Rovaniemen seudulla nousevaa, kun muualla Lapin
maakunnassa viime vuosikymmeninä väestönkehitys on ollut laskeva.
Taulukko. Väestömäärä ja väestökehitys 2009-2012 (Lähde: Rovaniemen kaupunki).

Rovaniemi
Meltaus
Lapin maakunta

Asukasluku 31.12.
2009
2010
59 239
60 090
176
185
183 748 183 488

Muutos 2009-2012
2011
60 637
175
183 330

2012
60 877
166
182 844

1 638
-10
-904

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

Taulukko. Väestön ikärakenne 2012 (Lähde: Rovaniemen kaupunki ja Lapin liitto).

Rovaniemi
Ounasjoen suuralue
Lapin maakunta

Väestön ikärakenne 2012
0-6 v
7-15 v
16-64 v
8,4 %
9,6 %
65,9 %
6,4 %
9,6 %
57,8 %
5,2 %
10,2 %
64,2 %

65- v
16,1 %
26,2 %
20,3 %

Ounasjoen suuralueen väestöstä, johon Meltauskin kuuluu, oli vuonna 2012 alle 6vuotiaita 6,4 %, 7–15 –vuotiaita 9,6 %, 16–64 –vuotiaita 57,8 % ja yli 65-vuotiaita
26,2 %. Alle 6-vuotiaiden lapsien määrä perheissä on Rovaniemellä sekä Ounasjoen
suuralueella suurempi kuin Lapin maakunnassa keskimäärin.

Kuva 23. Rovaniemi suuralueittain.
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Taulukko. Palvelukylien väestö 2005–2011 (Rovaniemen kaupunki).

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Rovaniemen väestömäärä lisääntyy noin
9000 asukkaalla vuosina 2010–2040. Rovaniemen väestömäärä on noin 69 617
asukasta vuonna 2040. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan jokaisen ikäluokan
määrä lisääntyy. Suurimmat muutokset ovat kuitenkin ikäryhmissä yli 75-vuotiaat,
joiden määrä reippaasti lisääntyy siten että yli 85-vuotiaiden osuus on selvästi
kolminkertaistunut Rovaniemellä nykytilanteesta.
Yhdyskuntarakenne
Rovaniemen yli 60 000 asukkaasta vain reilu 10 000 asuu yli 20 km etäisyydellä
kuntakeskuksesta.
Vuonna 2008 Rovaniemen kaupungin väestöstä lähes 21 000 (35 %) asui 2.5 km
etäisyydellä kaupungin keskustasta, 5 km etäisyydellä noin 43 500 (73 %) ja 10 km 50
200 (85 %). Näillä alueilla myös väestön kehitys on ollut 2000–luvulla positiivista.
Vyöhykkeellä 10–20 km väestön kasvu on ollut enää 12 asukasta ja seuraavalla (20–30
km) jo selvästi negatiivinen (-95). (Lähde: Rovaniemen vaihemaakuntakaava).
Ympäristökylien asutus on keskittynyt järvien ympärille sekä Ounas- ja Kemijokien
rantaan. Asukasluvultaan suurimmat kylät ovat Muurola, Sinettä, Hirvas ja
Vanttauskoski (Lähde: Rovaniemen kaupunki).
Valtaosa asuinrakennuksista on pientaloja.
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Kuva 24. Asuinrakennusten lukumäärän muutos Rovaniemellä 2005-09. (Lähde:
päivitetty Rovaniemen alueiden käytön strategia, 2013)
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3.6.1 Elinkeinot ja yritystoiminta
Työvoima, työpaikkaomavaraisuus ja työllisyystilanne
Työllisten määrä Rovaniemellä oli vuonna 2010 yhteensä noin 25 000 henkeä. Valtaosa
eli noin 82 % työllisistä sai toimeentulonsa palvelualoilla. Palveluiden osuus työllisistä
oli noin 10 % suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty
matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja palvelut. Tällä
hetkellä vahvimmat alat ovat työpaikkojen osalta kauppa ja palvelut, teollisuus sekä
matkailu. Nousevia toimialoja ovat luovat alat sekä kylmä- ja talviteknologia.
Taulukko. Rovaniemen elinkeinorakenne vuonna 2010 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Lapin maakunta
Koko maa

Elinkeinorakenne 2010
Alkutuotanto Jalostus
2,5 %
14,2 %
5,5 %
20,4 %
3,7 %
22,2 %

Palvelut
82,1 %
72,9 %
72,9 %

Tuntematon
1,2 %
1,3 %
1,3 %

Työlliset
yhteensä
25 264
69 860
2 325 679

Taulukko. Rovaniemen työpaikkamäärän kehitys toimialoittain vuosina 1995-2009
(Tilastokeskus).
Rovaniemen kaupunki

Työpaikkamäärä toimialoittain Muutos 1995 - 2010
1995*
2000*
2009
%
Maa- ja metsätalous
740
1010
610
-400 -39,6 %
Kaivostoiminta ja louhinta
13
27
73
60 45,1 %
Teollisuus
1480
1515
1205
-275 -18,6 %
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
516
3
Rakentaminen
523 25,0 %
1046
1358
1569
Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta
2055 30,3 %
2674
3074
4729
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.
811 25,5 %
1563
1842
2374
Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim.
-515 -22,9 %
2245
2913
1730
Yhteiskunnalliset palvelut
8803
9750
11373
2570 18,4 %
Toimiala tuntematon
-147 -33,1 %
444
344
297
Yhteensä
19 794 22 086 24 479
4685 16,1 %
Rovaniemen työpaikkamäärä on lisääntynyt 4685 työpaikalla vuodelta 1995 vuoteen
2009
mennessä.
Toimialoittain
tarkasteltuna
eniten
lisääntyivät
työpaikat
yhteiskunnallisissa palveluissa ja kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan
palveluissa. Selkeästi ovat maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rahoitus ja
vakuutustoiminnan paikat vähentyneet.
Vuonna 2010 Rovaniemen työpaikkojen määrä oli 25 264 ja alueella asuvien työllisten
määrä 25 004, joten työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työllinen työvoima) oli 100,1
%.
Vuonna 2011 keskimääräinen työttömyysaste oli Rovaniemellä 12,3 %. Työttömiä
työnhakijoita oli tuolloin keskimäärin 3507 henkilöä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011).
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Elinkeinot
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty
matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja palvelut.
Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelmassa asetettiin vuoteen 2016 asti seuraavia
tavoitteita:
-

työpaikkojen kasvu ylittää kaupunkien keskiarvon
3-4 kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää yritysinventointia
sijoittuminen elinkeinojen kehittämisessä kolmen parhaan joukkoon
sijoittuminen maankäytössä ja kaavoituksessa kahdeksan parhaan joukkoon

Rovaniemen tavoitteena on olla yritysystävällinen kaupunki siten, että kaikessa
elinkeinoelämään vaikuttavassa toiminnassa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon
yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset.
Rovaniemellä oli yhteensä 3175 toimipaikkaa vuonna 2010 (Tilastokeskus).
Toimipaikkojen henkilöstömäärä oli yhteensä 12 369 ja liikevaihto 2 052 milj. euroa.
Sekä henkilöstön että liikevaihdon määrä oli nousevaa 2008 vuoteen asti, jolloin
kehitykset kääntyivät laskuun.
Taulukko. Toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto Rovaniemen seutukunnassa
vuonna 2008 toimialoittain (Tilastokeskus).
Rovaniemen
seutukunta
2008
Koko talous
Teollisuus
Rakentaminen
Tukku- ja
vähittäiskauppa
Majoitus- ja
ravitsemistoiminta
Hotellit
Ohjelmapalvelutoimi
nta ja virkistys
Kasvuyritykset
Luovat alat
Kylmä- ja
talviteknologia
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Toimipaikat
kpl

Liikevaihto
milj. €

Henkilöstö
htv

3 471
223
403
595

2 283
351
339
742

13 244
1 422
1 789
2 288

179

82

743

14
71

36
30

210
232

77
79
30

449
27
185

1 670
89
481
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Matkailu
Rovaniemen matkailustrategia on laadittu vuosille 2007 – 2016. Matkailustrategiaan
kirjatut kehittämishankkeet ovat pääsääntöisesti käynnistyneet ja ovat edelleen
ajankohtaisia. Matkailun ympärivuotisuuden vahvistamiseksi jatketaan toimenpiteiden
toteutusta. Toimenpiteitä ovat:
-

Asiakastarpeiden selvittäminen ja asiakassegmentoinnin määrittely
Kesämatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen, mihin liittyvät vesistöjen
virkistyskäytön kehittäminen, Ounasvaara II-kehittämisohjelman hankkeiden
toteuttaminen myös kesän osalta sekä retkeilyreittien kehittäminen
Kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen
Tapahtumatarjonnan kasvattaminen
Hyvinvointimatkailupalvelujen rakentaminen
Talvimatkailun edelleen kehittäminen sisältäen joulutuotteen, Ounasvaaran sekä
moottorikelkkailureitistöt
Majoituskapasiteetin rakentaminen
Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
Rovaniemen sisäisen logistiikan kehittäminen
Toimialan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen

Yöpymisten määrä Rovaniemellä on pienempi kuin muualla Lapissa. 2000-luvulla
seudun vuosittainen yöpymismäärä on ollut noin 450 000 yöpymistä / vuosi. Yöpymisen
keskihinta oli Rovaniemellä vuonna 2009 noin 40 euroa/yö.
Taulukko. Kotimaisten ja ulkomaalaisten yöpymisten määrä Rovaniemellä vuosina 2008
ja 2009 (Lähde: Tilastokeskus).

Vuosina 2006–2010 ulkomaisten matkailijoiden osuus kaikista matkailijoista on ollut
Rovaniemellä keskimäärin hieman yli puolet. Merkittävimmät ulkomaalaisryhmät
Rovaniemellä ovat venäläiset, saksalaiset ja englantilaiset. Venäläisten määrä on viime
vuosina kasvanut. Majoitus- ja ravitsemistoimiala työpaikkamäärä on Rovaniemellä
lisääntynyt yli 2000 työpaikalla vuodesta 1995 vuoteen 2009. Majoitus- ja
ravitsemistoiminnan yrityskanta oli vuonna 2008 146 yritystä.
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Porotalous
Poronhoitolaissa (848/1990) on säädetty poroelinkeinolle vapaa laidunnusoikeus
poronhoitoalueelle.
Lain
3.
pykälän
mukaan
poronhoitoa
saa
”harjoittaa
poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta” tietyin rajoituksin
(esim. pihapiirit ja viljelykset saamelaisalueen ulkopuolella). Meltauksen osayleiskaavaalue sijaitsee pääosin yksityisillä mailla.
Kaava-alue sijoittuu Jääskön sekä Poikajärven paliskuntien alueelle. Paliskuntien
hallinnollinen raja kulkee Ounasjokea pitkin, Jääskön paliskunta sijaitsee Ounasjoen
länsipuolella ja Poikajärven paliskunta itäpuolella. Kaavoituksen yhteydessä on
selvitetty alueen poronhoidon nykytila, jonka pohjalta on arvioitu vaikutuksia
porotalouteen. Selvitys on toteutettu Jääskön paliskunnan alueella. Poronhoidon
nykytilan ja vaikutusarvioinnin perustana on käytetty Paliskunnan omaa PoroGISaineistoa (Käyttölupa Meltauksen osayleiskaavan laadintaan, 23.9.2013, Jääskön
paliskunta, Poroisäntä Kari Ollila). Poikajärven paliskunnan osalta emme ole saaneet
käyttöömme PoroGIS-aineistoa (tilanne 11.9.2014)
Porotalouden
tilastotietoja
julkaistaan
vuosittain
Paliskuntain
yhdistyksen
toimittamassa Poromies-lehden toisessa numerossa. Poronhoitovuosi alkaa 1.6. ja
päättyy 31.5. Poronhoitovuonna 2011–2012 poronomistajia oli Jääskön paliskunnassa
26 henkilöä ja Poikajärven paliskunnassa 100. Jääskön paliskunnassa eloporojen määrä
oli 1005 ja teurasporojen 540, kun Poikajärven paliskunnassa eloporoja oli 4388 ja
teurasporoja 1819 poronhoitovuonna 2011-2012.
Porojen tärkeitä talvilaidunalueita ovat jäkälä- ja luppolaitumet, ja tärkeitä kesälaitumia
varpu-, lehti- ja ruoholaitumet. Laidunalueista Jääskön paliskunnan talvilaidunaluetta
ulottuu kaava-alueen lounas- ja luoteisosaan. Parhaimmiksi talvilaidunalueiksi
luokiteltua aluetta sijoittuu kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan Patovaaran
ympäristöön. Valtaosa kesälaidunalueista ei ulotu kaava-alueelle. Kesälaidunalueet
sijoittuvat pääasiassa laajoille suoalueille. Soilta porot hyödyntävät kesän aikana
tärkeitä ravintokasveja, kuten kosteikkokasveja, raatteen ja kurjenpolven juurakoita
sekä pajujen ja muiden lehtipuiden lehtiä. (Warenberg ym. 1997, 21-22) Kaava-alue ei
sijoitu porojen kevät- eikä syyslaidunkiertoreitille. Lähes koko kantatie 79 RovaniemiMuonio on merkitty porokolarialueeksi, poikkeuksena matka Meltauksen kyläalueelta
Ounasjoen sillalle.
Kaava-aluetta lähimmät erotusaidat sijaitsevat noin 2 km päässä kaava-alueesta,
toinen pohjoisessa, Suutarinvaarassa ja toinen etelässä, Patovaarassa.
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Palvelut
Julkiset palvelut
Pääosa julkisista palveluista keskittyy Rovaniemen keskustan alueelle. Meltauksessa
toimii kouluterveydenhuolto. Meltauksessa toimii äitiys- ja lastenneuvola, jossa on
mahdollisuus terveydenhoitajan palveluihin. Meltauksessa on lisäksi vanhusten
palvelutalo Hoivakoti Lapinvuokko.
Meltauksessa on
kyläkirjasto.

Rovaniemen

seurakunnan kappeli. Lisäksi

Meltauksessa toimii

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.
Meltauksessa toimii ala-aste (Meltauksen koulu) sekä koulun yhteydessä toimii
ryhmäperhepäivähoitokoti, jossa järjestetään koko- ja osapäivähoitoa.

Kuva 25. Meltauksen kyläalueen palveluita
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Kaupan palveluverkko
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Rovaniemellä oli vuoden 2008 lopussa
297 vähittäiskauppaa.
Meltauksessa toimii liikennemyymälä Valinta Evesti Oy, jossa on myös asiamiesposti.
Yksityiset palvelut
Meltauksessa sijaitsee Poropekan pirtti, joka toimii tilausravintolana ja majoitustilana.
Puualan yritys Ounaspuu Oy toimii Meltauksessa ja tarjoaa puualan palvelua korjuusta
loppukäsittelyyn.

Kuva 26. Meltauksen alueen palveluita
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3.7 Yhdyskuntatekniikka
Vesihuolto
Rovaniemen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna 2007
Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen.
Suunnitelman tavoitteena on selvittää kaupunkikeskuksen ja haja-asutusalueen kylien
vesihuollon mahdollisuudet pohjaksi toteutussuunnitelmille.
Kaupungin liikelaitoksena toimii Napapiirin Vesi, joka vastaa toiminta-alueellaan
vedenhankinnasta ja -jakelusta, jätevesien keräilystä, käsittelystä ja poisjohtamisesta
sekä hulevesien keräilystä ja poisjohtamisesta.
Vesilaitoksen
toiminta-alue
ulottuu
haja-asutusja
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. Hajaasutusalueiden asukkaista 99 % on liittynyt vesijohtoverkkoon. Viemäriverkostoon on
liittynyt noin 10 % haja-asutusalueen asukkaista.
Jätehuolto
Rovaniemen kaupungin alue kuuluu kokonaisuudessaan järjestetyn jätteenkeräyksen
alueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien yhdyskuntajätettä tuottavien
kiinteistöjen on liityttävä jätteenkeräykseen. Rovaniemen kaupunki on tehnyt
palvelusopimuksen kuntaomisteisen jäteyhtiön Napapiirin Residuum Oy:n kanssa, joka
hoitaa omistajakuntiensa jätelain mukaiset jätehuollon tehtävät.
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3.8 Liikenne
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2011–2015 ei ole merkittäviä
investointihankkeita Meltauksen alueelle.
Suunnittelualueen läpi etelä-pohjois -suunnassa kulkee kantatie 79 Kittiläntie. Alueen
muita yleisiä teitä ovat maantie 934 (Ounasjoen itäpuolentie), 935 (Marrasjärventie),
952 Unarintie ja 19696 (Tolosentie pt).
Kantatie 79 muodostaa merkittävän yhteyden Rovaniemen ja Kittilän välille.

mt 19696

mt 952
Kt 79

mt 934

mt 935

Kt 79

Kuva 27. Kaava-alueen yleinen tieverkko.
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Ajoneuvoliikenne ja liikennemäärät
Seuraavissa kuvissa on esitetty yleisten teiden liikennemäärät suunnittelualueella.
Liikennemäärätiedoista on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL), kesän
keskimääräinen
vuorokausiliikenne
(KKVL)
ja
raskaan
liikenteen
määrä.
Liikennemäärätiedot on selvitetty Liikenneviraston tierekisteristä.

Kuva 28. Kaava-alueen keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL).

Kuva 29. Kaava-alueen kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL).
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Kuva 30. Kaava-alueen kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL).

Taulukko. Yleisten teiden liikennemäärät
Tie

79

934

935

952

19696

KVL

819 -1089

749

77

133

66

KKVL

957 -1041

836

99

181

83

KVL Raskas

52–85

51

2

20

4

6,3 – 7,8

6,8

2,6

15

6

Raskaan
osuus %

liikenteen

Kaava-alueen liikennemäärät ovat alhaiset. Ounasjoen varren tiet, kantatie 79
(Kittiläntie) ja seututie 934 (Ounasjoen itäpuolentie) ovat selvästi vilkkaimmin
liikennöidyt tiet. Muut yleiset tiet ovat selvästi hiljaisempia.
Liikennemääriä laskettaessa ei ole huomioitu alueen läpi kulkevaa Lapin lomakeskuksiin
suuntautuvaa liikennettä. Kantatien 79 (Kittiläntie) liikennemäärät ovat todennäköisesti
huomattavasti
suurempia
lomakeskusten
vaihtopäivien
aikana.
Kesäajan
liikennemäärissä ei ole merkittävää muutosta koko vuoden liikennemääriin.
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Joukkoliikenne
Kantatien 79 (Rovaniemi-Kittilä) suuntaisesti kulkee pitkän matkan linjaautoliikennettä. Rovaniemen ja Kittilän välillä ajetaan säännöllisesti 4 vuoroa
maanantaista sunnuntaihin. Lisäksi sesonkiaikana 1-2 vuoroa arkisin.
Kevyt liikenne
Kantatien 79 varrella kulkee kevyen liikenteen väylä Meltauksen koululta, KoloOjantieltä kappelille asti, noin 3,5 km. Osittain kevyen liikenteen väylä kulkee
molemmin puolin tietä.
Moottorikelkkareitistö
Virallista moottorikelkkareittiä Meltaukseen ei kulje. Metsähallituksen ylläpitämä
maksullinen moottorikelkkaura kulkee Meltauksen poikki Marrasjärveltä Unarin
Luusuaan.

Kuva 31. Metsähallituksen ylläpitämä moottorikelkkaura. (lähde: Kelkkareitit.fi)
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3.9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kantatie ja tiemelu
Melunlaskentaohjelmalla laskettiin arvioita siitä, miten liikenteen määrä vaikuttaa
melualueen laajuuteen. Esimerkissä 1 on laskettu melualueet kantatiellä 79
nopeusrajoituksella 60 km/h ja Esimerkissä 2 nopeusrajoituksella 100 km/h.
Esimerkki 1:
KVL
Raskaan liikenteen osuus
Nopeusrajoitus
Tien pituuskaltevuus
Tien korkeusasema

1089 ajon/vrk
7%
60 km/h
2%
1m

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 25 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
Esimerkki 2:
KVL
Raskaan liikenteen osuus
Nopeusrajoitus
Tien pituuskaltevuus
Tien korkeusasema

1089 ajon/vrk
7%
100 km/h
2%
1m

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 50 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
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Maaperä
Maaperäselvityksessä on tarkasteltu yleisesti alueen maaperän geologista laatua
karttatarkastelun ja maastokäynnin pohjalta. Lisäksi on selvitykseen kartoitettu
mahdollisia maaperän pilaantumiseen liittyviä riskikohteita.
Pilaantuneisuuden kannalta tarkastelluista riskikohteista neljä sijaitsee kaava-alueen
pohjoisosassa ja yksi Meltauksen kyläkeskuksen alueella.

Kuva 32. Maaperän pilaantuneisuuden riskikohteiden sijainnit.
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1. Ent. Tiehallinto, Lapin tiepiiri, Meltauksen sivutukikohta (varikko)
Alueen omistaa nykyisin Ounaspuu Oy, joka harjoittaa metsäkonetoimintaa. Ounaspuu
Oy osti kiinteistöstä osan Kapiteelilta 2000 luvun puolivälissä.
Ennen kauppaa alueen maaperän laadusta on tehty ympäristötekninen selvitys
31.12.2002 silloisen omistajan toimesta. Tutkimuksissa todettiin pieni kevyellä
polttoöljyllä pilaantunut alue sekä lievästi kohonnut kloridipitoisuus pohjavedessä.
Kohde on merkitty ympäristöhallinnon tietojärjestelmään. Maankäyttömuodon
muuttuessa kohteessa suositellaan tehtäväksi maaperätutkimuksia maaperän laadun
selvittämiseksi.

Kuva 33. Entinen tiehallinnon tukikohta, polttoainemittarit.

2. SEO huoltoasema Meltaus
Kiinteistöllä on ajoittain toimiva huoltoasema. Toiminta on välillä lyhyeksi aikaa
keskeytynyt omistajavaihdoksen myötä. Alueella on jaettu polttoainetta 80-luvun
alkupuolelta lähtien, toimintaniminä mm Kesoil, Finnoil ja nyt viimeisenä SEO.
Kiinteistö on merkitty ympäristöhallinnon tietojärjestelmään. Ympäristöhallinnon tai
Rovaniemen kaupungin ympäristötoimen tiedoissa ei ole aiemmin tehtyjä
maaperätutkimuksia tai kunnostustoimia. Maankäytön muuttuessa ja toiminnan
luonteen ja sijainnin vuoksi esitetään alueella tehtäväksi tutkimuksia alueen maaperän
ja pohjaveden laadun selvittämiseksi.
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Kuva 34. Nykyisen huoltoasemana jakelualue.

3. Ampumarata, Meltaus OUNASJOEN METSÄSTYS JA KALASTUSSEURA RY
Ampumaradan maasto on moreeniharjujen ympäröimä. Rata-alue sijaitsee harjujen
alaosassa, suon laidalla. Ampumaradan maali-/taulualue sijaitsee pohjavesialueen
reunalla, harjun alarinteellä. Välitöntä, suoraa kontaktia suohon ja sen happamiin
pintavesiin ei ole., Suoalueen vedet purkavat karttatarkastelun perusteella
pohjavesialueelta poispäin, eli länteen, Ounasjoen suuntaan.
Kohde on merkitty ympäristöhallinnon tietojärjestelmään. Alueella ei ole
ympäristöhallinnon tai Rovaniemen kaupungin ympäristötoimen mukaan tehty
maaperätutkimuksia tai kunnostustoimia. Toiminnan luonteen ja sijainnin vuoksi
esitetään alueella tehtäväksi tutkimuksia alueen maaperän ja pohjaveden laadun
selvittämiseksi.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on tehnyt Meltauksen ampumaradan
(Ounasjoen Metsästys- ja Kalastusseura ry) osalta ympäristönsuojelulainsäädännön
voimaanpanosta annetun lain (113/2000) mukaisen ympäristöluvan tarpeen harkinnan
24.10.2007 (YMLA 1539/2007). Lautakunta on katsonut, että ampumaradan toiminta
täyttää nykyisessä muodossaan olennaisilta osin ympäristösuojelulain vaatimukset ja
päättänyt, ettei ampumaradalle ole tarpeen hakea ympäristölupaa. Lautakunta on
todennut päätöksessään, että mikäli radan toimintaa laajennetaan tai oleellisesti
muutetaan, tulee toiminnalle kuitenkin siinä yhteydessä hakea ympäristölupa.
4. Entinen Lapinmaan kauppa
Tolosentien varressa sijaitsee kauppakiinteistö, jolla on ollut polttoaineen jakelua.
Toimintaa harjoitti Osuusliike Lapinmaa 40-luvulta 80-luvulle saakka. Polttoaine jaettiin
maanpäällistä säiliöistä käsipumpulla, mitkä sijaitsivat tontin pohjoisreunassa.
Kohteessa ei ole ympäristöhallinnon tai Rovaniemen kaupungin ympäristötoimen
mukaan tehty maaperätutkimuksia tai kunnostustoimia. Polttoaineen jakelutoiminnan
sekä siitä yleisesti tiedetyn maaperän pilaamisriskin vuoksi kiinteistön maaperä olisi
syytä tutkia.
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Kuva 35. Lapinmaan entinen kauppa.

5. Valinta P & S Evesti Oy
Kiinteistöllä on ollut toimiva kauppa vuodesta 1949 lähtien, lisäksi alueella on
polttoaineen jakelupiste. Jakelualue on uusittu 2000-luvulla KTM:n laatimien ohjeiden
nykyvaatimusten mukaiseksi.
Kohteessa ei ole ympäristöhallinnon tai Rovaniemen kaupungin ympäristötoimen
mukaan tehty maaperätutkimuksia tai kunnostustoimia. Maankäytön muuttuessa ja
jakelutoiminnan päättyessä, polttoaineen jakelutoiminnan sekä siitä yleisesti tiedetyn
maaperän pilaamisriskin vuoksi kiinteistön maaperä olisi syytä tutkia.

Kuva 36. Nykyinen kauppa ja jakelupiste, Valinta Evesti Oy.
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Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Rovaniemen kaupungilla on
Meltauksen alueella omistuksessaan joitakin maa-alueita.

Kuva 37. Maanomistus. Pinkillä värillä kaupungin omistuksessa olevat, turkoosilla vuokratut
alueet, yksityis- / muu omistus valkoisella.

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.
Meltauksen osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten
tavoitteiden kohdan 4.2 ”Toimiva aluerakenne” erityistavoitteet:

alueidenkäyttö-

Maakunnan
suunnittelussa
on
selvitettävä
maaseudun
alueja
yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet,
joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen
saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
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Meltauksen osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.3 ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”,
erityistavoitteet:
Maakuntakaavan
ja
yleiskaavan
lähtökohtana
on
oltava
perusteltu
väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden
väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita
vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja
kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan
hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia
kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä
kokonaisuuksia.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.
Yleis- ja asemakaavoituksessa
rankkasateisiin ja taajamatulviin.

on

varauduttava

lisääntyviin

myrskyihin,

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.
Meltauksen osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö virkistyskäyttö ja luonnonvarat”,
erityistavoitteet:
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

merkittävät

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.
Meltauksen 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.

Kuva 38. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan suunnittelualueen sijainti. (Lähde: Lapin
liitto).
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Kuva 39. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta (Lähde: Lapin liitto).

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset:
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on
otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai
maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa
kaavassa ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet alueella on turvattava. Lisäksi on
selvitettävä, millä ehdoilla suojelualueelta tai muulta rajoituksia omaavalta alueelta
mahdollisesti löytyvän geologisen varannon hyödyntäminen on mahdollista.
Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liittyvien toimintojen edellytykset on
turvattava.
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.
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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 370
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun
peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi: MELTAUS
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 50 km
pohjoiseen Ounasjoen varrella. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 242
Varausperuste: Keskuskylä
Merkintä: RA 7277
Merkinnällä osoitetaan loma-asutukseen alueita, jotka sisältävät myös alueen
toiminnoille tarpeelliset liikenneväylät ja –alueet, palvelu- ja virkistysalueet sekä
alueeseen kuuluvat maa- ja metsätalousalueet.
Alueen nimi: MELTAUSJOKI-OUNASJOKI
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Meltauksen kylässä, Meltausjoen ja Ounasjoen
yhtymäkohdan ranta-alueella.
Varausperuste: Tutkimuksiin perustuen varattu loma-asutukseen soveltuvaksi alueeksi.
Merkintä: M 4513
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita,
joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja
luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluonteiseen
pysyvään ja loma-asutukseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja
retkeilyyn.
Merkintä: SL 4236
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi
tarkoitettuja alueita sekä virastojen ja laitosten päätöksellä perustettuja erikoismetsiä.
Alueelle voidaan rakentaa suojeluarvot säilyttävä retkeilyreitistö ja niihin liittyvät
rakenteet hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.
Alueen nimi: OUNASJOKI
Sijainti ja kuvaus: Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston
saaret.
Ounasjoki
on
suojeltu
voimalaitosrakentamiselta
lailla
Ounasjoen
erityissuojelusta (703/83). Ounasjoen pituus välillä Ounasjärven Luusua – Kemijoki on
noin 300km ja joen keskileveys on noin 150m. Ounasjoki on suurin kokonaan maamme
rajojen sisällä virtaavista kokonaan rakentamattomista joista. Ounasjokivarsi on
maisemaltaan vaihteleva, Könkään ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi
Molkokankaan
ja
Sinetän
väli
on
arvioitu
valtakunnallisesti
arvokkaiksi
maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä,
joista Ounasjoen suiston saaret muodostavat laajimman tulvaniittyalueen.
Varausperuste: Natura, VNp 20.8.98.
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Merkintä: sp
Kuvaus: Pohjavesien suojelualue
Merkintä: am
Kuvaus: Arvokas maisema-alue
Merkintä: kr
Kuvaus: Moottorikelkkailureitti
Merkintä: kt
Kuvaus: Kantatie
Merkintä: st
Kuvaus: Seututie

3.11.3 Yleiskaava
Suunnittelualueella
ei
ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

maankäyttö-

ja

rakennuslain

(MRL)

mukaista

3.11.4 Asemakaavat ja rantakaavat sekä muut maankäyttösuunnitelmat
Suunnittelualueella on voimassa Meltausjoen ranta-asemakaava-alue. Kaavan on Lapin
lääninhallitus vahvistanut 21.2.1990.

Kuva 40. Meltauksen ranta-asemakaava.
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Suunnittelualueen reunalle on tullut vireille ranta-asemakaavan laatiminen Meltausjoen
varteen. Kaavan nimi on Meltausjoen ranta-asemakaava ja se käsittää Meltausjoen
varrella olevan Kivisaari-tilan. Alue on tarkoitus kaavoittaa loma-asumista varten.

Kuva 41. Vireille tullut Meltausjoen ranta-asemakaava-alueen rajaus (Lähde: Rovaniemen
kaupunki).
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Meltauksen alueelle on tehty palstoitussuunnitelma Rovaniemen maalaiskunnan
toimesta. Kyseinen suunnitelma ei toteutunut kaikilta osin, mutta yleiskaavan
asuinalueiden rajaukset on piirretty suunnitelman mukaisesti.

Kuva 42. Maankäyttösuunnitelma Ritakummuntiellä ja Ritakummun polulla.

3.11.5

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset
Alueella ei ole rakennuskieltoa
suunnittelutarvealueilla (MRL 137 §).
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Muut hankkeet
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2012 § 139 Rovaniemen
liikennejärjestelmän 2030.
Rovaniemen kaupungin
loppuvuodesta 2012.

päivitetty

Alueidenkäyttöstrategia

on

valmistunut

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 liiton hallitus on hyväksynyt 27.4.2011 Lapin matkailustrategian 20112014.
Lapin liiton hallitus on 13.2.2012 hyväksynyt
tuulivoimaselvityksen, Rovaniemi – Itä-Lappi.

Lapin

eteläisten

osien

Rovakaira suunnittelee merkittäviä 20 kV:n johtojen saneerauksia. Tavoitteena
on siirtää saneerattavat johdot tien laitaan käyttövarmuuden parantamiseksi.
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Kuva 43. Rovakairan 20 kV:n johtojen saneeraussuunnitelma.
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OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009-2012 on tuotu esille tarve
uuden oikeusvaikutteiden osayleiskaavan laatimiseksi Meltauksen alueelle.
Rovaniemen kaupungin Tekninen lautakunta on 28.5.2013 (§ 83) päättänyt käynnistää
Meltauksen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen.

4.2 Osayleiskaavan tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osa-alueilla.
Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Meltaus on osoitettu
keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen
osayleiskaava.
Kaupungin
14.6.2010
hyväksymässä
asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:

kaavoitusohjelmassa

on

määritelty

”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi
tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto vuosittain.
Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää, että maanhaltija
pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”
Suunnittelussa huomioidaan kantatien aiheuttama liikennemelu.
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4.2.1 Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategiassa Meltaus on kuvattu Rovaniemen
tulevaisuuden kyläverkoston palvelukyläksi, jossa alueen elinkeinotoimintaa on kehitettävä ympäröivän palvelualueen keskuskylänä. Alueelle tulee strategiasuunnitelman
mukaan laatia tarkempi maankäytön suunnitelma.

Kuva 44. Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategia –suunnitelmassa alue on merkitty
palvelukyläksi.

4.2.2 Viranomaisten huomiot
Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 12.9.2013. Viranomaiset
kiinnittivät huomiota seuraaviin asioihin.
Lapin ELY-keskus
Pohjavesialueiden suhteen käytetään kaavoituksen apuna olevia tietoja ja
kaavamääräyksillä suojataan pohjavesialueet. Natura tarveharkinta-arviointi Ounasjoen
suhteen on tehtävä hankkeen aikana. Todettiin että selvitysten tulee olla riittäviä,
koska kaava on suoraan rakentamista ohjaava.
Lapin liitto
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys on menossa, jossa Ounasjoen
maisema-alueen rajaus muuttunee siten että Meltauksen alue saattaa jäädä rajauksen
ulkopuolelle. Selvitystyö valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.
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4.2.3 Asukkaiden huomiot
Meltauksen koululla järjestettiin asukastilaisuus 12.9.2013. Tilaisuudessa esiteltiin
yleiskaavahanketta ja kerättiin asukkaiden toiveita ja mielipiteitä vuorovaikutteisten
ryhmätöiden kautta. Asukkaat muodostivat yhteensä 2 ryhmää, jotka laativat
nelikenttäarvion
Meltauksen
vahvuuksista,
heikkouksista,
uhista
sekä
mahdollisuuksista.

Kuva 45. Asukastilaisuudesta 12.9.2013.

Taulukko. Asukastilaisuudessa esiintulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat.
Vahvuudet
Ounas- ja Meltausjoet
Tieyhteydet
Palvelukylä
Koulu + palvelut
Luonto lähellä
Tilaa ”elää”

Heikkoudet
Työpaikkojen vähyys
Etäisyys keskustaan
Väen vähentyminen
Passiivisuus
Vaikutusmahdollisuuksien puute

Sijainti
Kalastus

Mahdollisuudet
Palvelut
Kaivokset
Matkailun kehittäminen
Uudet matkailuyrittäjät
Etäisyys keskustaan
Pekan porotila
Hotelli/Majoitus lastenkotiin
Kalastus
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Ounasjoen valjastaminen
Kaivokset
Väen vähentyminen
Sorapintaisten teiden huono
kunto
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Kuva 46. Asukastilaisuudesta 12.9.2013.

4.2.4 Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet
Meltauksen osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:
-

Maakunnan
suunnittelussa
on
selvitettävä
maaseudun
alueja
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
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen
toimenpiteet.

-

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

-

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan
hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia
kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä
kokonaisuuksia.

-

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.
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-

Yleis- ja asemakaavoituksessa
rankkasateisiin ja taajamatulviin.

lisääntyviin

myrskyihin,

-

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
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.

merkittävät

4.2.5 Maakuntakaava
Maakuntakaavan ohjausvaikutus tulee huomioida maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.
4.2.6 Yleiskaava
Suunnittelualueella
ei
ole
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

maankäyttö-

ja

rakennuslain

(MRL)

mukaista

4.2.7 Asemakaavat
Voimassa olevan Meltausjoen ranta-asemakaavan ratkaisut todetaan yleiskaavassa.
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YLEISKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

5.1 Rakennemalli
Kaavatyö pohjautuu 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 12.9.2013 järjestetty
asukasilta.
Rakennemallissa
kaava-alue
on
jaettu
kolmeen
erilaiseen
rakentamisen
vyöhykkeeseen. Yhdyskuntarakenteellisesti parhaat uudet rakentamispaikat ovat
ydinalueella, lähellä kauppaa, lähellä muita rakennuspaikkoja ja saavutettavissa
nykytiestöä hyödyntäen.
Perinteinen vakituisen asumisen keskittymä ja tiiviisti rakennettu Meltauksen keskus on
määritetty rakennemallityössä kaava-alueen keskustaksi sekä tiiviiksi asuinalueeksi,
jolle rakentamista pyritään pääasiassa ohjaamaan.
Väliahon alue sekä teiden varsialueet ja niihin liittyvät olemassa olevan vakituisen
asumisen alueet on määritetty rakentamisen täydennysalueiksi. Näille alueille pyritään
ohjaamaan täydennysrakentamista, mutta alueiden luonne pysyy pääosin hajaasutusmaisena.
Asumisen ulkopuoliset alueet on määritetty pääasiassa maa- ja metsätalous-alueiksi.
Kittiläntien ja Saukkolantien sekä Kittiläntien ja Unarintien risteykset ovat
liikenteellinen solmukohtia ja koulu on palveluiden keskittymä. Kittiläntien ja
Saukkolantien risteys on kylän keskipiste. Kittiläntien nopeusrajoitus on 60 km/h.
Kevyen liikenteen reitti on jo olemassa Metsäkujan (koulun) ja Meltauksen kaapelin
välillä. Meltauksen kaapelin ja Karsiman välillä on merkitty kevyen liikenteen reitin
yhteystarve.
Meltauksen alueen tärkeät ekologiset yhteydet seuraavat pääasiassa vesistöjä,
erityisesti Ounasjoen Natura aluetta sekä Meltausjoki. Maiseman ja luonnon kannalta
arvokkaat alueet kohdistuvat vesistöjen rannoille, peloille ja suo-alueille. Tärkein
maisemallinen solmukohde löytyy Ounasjoen ja Meltausjoen yhtymäkohdalta.
Ounasjoen ranta-alue on rakennemallissa määritetty loma- ja matkailualueeksi.
Alueelle on tarkoitus osoittaa mahdollisuuksien mukaan uutta loma-asumista.
Virkistysnäkökulmasta ovat tärkeitä moottorikelkkareitti (Marrasjärvi – Unarin Luusua)
setä valtakunnallisesti tunnettu Meltausjoen melontareitti. Kotamaa alueelta löytyy
talvisin myös valaistu latu.
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Kuva 47. Rakennemallityön muistiinpanot ja huomiot.
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Kuva 48. Meltauksen rakennemalli.
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Yleiset kehittämismahdollisuudet
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ovat olennainen osa alueen identiteettiä.
Niiden säilyminen ja hyödyntäminen on tärkeää Meltauksen 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 asukasillasta saadun palautteen perusteella alueelle
kohdistuva rakentamispaine on varsin vähäinen. Näin ollen MRL 44 §:n mukaisen ns.
kuivan maan mitoituksen ja rakentamisen ohjauksen määrittelyä yleiskaavalla ei nähdä
tarpeelliseksi. Tämä siksi, että kyseisten kohteiden toteutumisen todennäköisyys on
niin pieni, että teoreettinen tarkastelu aluevarauksineen ja määräyksineen suhteessa
todelliseen tarpeeseen eivät kohtaa. Yleiskaavan tavoitteeksi tulee asettaa
mahdollisuuksien toteuttaminen sen sijaan, että tehdään tarpeettomia varauksia ja
ylimitoitusta ilman perusteita kyläalueilla.
Ranta-alueilla yleiskaavan tulee ohjata rakentamista MRL 72 §:n mukaisesti.
Taajamakuva
Teiden, kylän keskusalueen sekä asuinalueiden ympäristön laatu ja viihtyisyys ovat
olennainen osa alueen houkuttelevuutta. Teiden varsien ilmettä voidaan kohentaa
ympäristön
hoidon
keinoin
sekä
ohjeistamalla
tien
varrelle
tapahtuva
uudisrakentaminen
rakennustapaohjein
ja sovituin
periaatteiden.
Keskeisten
rakennusten ja paikkojen ympäristön viimeistelty ilme jäsentää teiltä avautuvaa
maisemaa. Kyläkuvan parantamiskeinoja tulisi pohtia alueen imagon kohentamiseksi.
Asuinalueilla on niin ikään nähtävissä erilaisia rakennustyylejä. Erityisesti uusille
asuinalueille voidaan määritellä rakennustapaohjeet, jolloin aluekokonaisuuksista
muodostuu ilmeeltään yhtenäisiä ja jäsentyneitä. Ohjeistuksen lisäksi erityistä
huomiota olisi hyvä kiinnittää alueiden päämäärätietoiseen toteuttamiseen. Tällä tavalla
saadaan vahvistettua kylämäistä rakennetta ja luotua alueelle jäsentynyt ympäristö.
Tällä tavalla voidaan tehostaa yhdyskuntatekniikan taloudellista käyttöä ja luoda
toimivia alueverkostoja, jotka tehostavat palveluiden käyttöä ja mahdollistaa
esimerkiksi kevyen liikenteen järjestelmien parantamista.
Liikenne
Kittiläntie ja Ounasjoen itäpuolentie ovat alueen keskeisiä liikenneväyliä, joiden
toimivuus tulee turvata sekä paikallisliikenteen että ohikulkuliikenteen kannalta.
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.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
13.11.2014

Kaavaselostus, korjattu
23.2.2015
Rovaniemen kaupunki
Meltauksen osayleiskaava

73 (113)
P21947

Edellä mainitulla jakautumissuhteella 80% - 20% rakennusmaan tarpeesta noin 66 ha
jakaantuu eri kylien kesken.
Koska alueen rakentamispaine on vähäinen, ei kuivan maan mitoitusta tehdä.
Rakennemallissa käytetty mitoitusarvo on määritetty siten, että Meltauksen alue tulee
vastaamaan Rovaniemen kaupungin pientalotonttien varantotarpeesta noin 1
%. Kaavan elinkaareksi on laskettu noin 20 vuotta. Näin ollen vuosittainen
rakentamisen määrä on noin 1 tontti, joka 20 vuoden ajanjaksolla on noin 20
uutta rakennuspaikkaa.
Tonttimaan tarve näillä rakennuspaikkatarpeilla on määritetty siten, että
keskimääräinen tonttikoko on noin 5000 k-m2. Näin ollen uuden rakennusalan
pinta-ala tarve on noin 10 hehtaaria. Huomioiden kaava-alueen pinta-ala ja
vähäinen paine, ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi ohjata uutta rakennetta ns. kuivan
maan mitoituksella. Kaavaan tullaa merkitsemään rakentamisalueita keskeisille
kyläalueille sekä mahdollistetaan haja-asutustyyppinen rakentaminen maa- ja
metsätalousvaltaisilla alueilla.
Väestö
Rakennemalleissa väestön lisääntyminen on arvioitu siten, että uuden talouden koko
3 hlöä. Rovaniemellä keskiarvo talouden koosta on 1,8 hlöä ja Rovaniemen keskustaalueella 1,3 hlöä. Syy keskiarvoa suurempaan talouskokoon on se, että alueelle
muodostuva uusi rakenne on omakotirakentamista ja potentiaalisina muuttajina
pidetään lapsiperheitä. Näin ollen Meltauksen väestömäärä kasvaisi uusien asukkaiden
myötä suoraviivaisesti laskien 60 hlöä kaavan elinkaaren aikana. Laskelmat ovat
suoraviivaisia ja teoreettisia, eikä laskelmissa huomioida mahdollisesti autioituvia
rakennuspaikkoja.

5.2 Osayleiskaavaluonnos
Kaavaluonnos laadittiin siten, että rakentamista tutkittiin kahdella erilaisella
vyöhykkeellä: ranta-alueet, sekä kuivan maan osalta aluevarauksin. Muilta osin
mahdollinen rakentaminen tapahtuu Rovaniemen kaupungin haja-asutusalueiden
rakentamisen käytäntöjen mukaisesti.
Ranta-alueen mitoitusperusteet on esitelty kaavaselostuksen liitteessä 3., rajausten
ulkopuoliset alueet ovat mitoituksen ulkopuolelle. Rakentaminen vyöhykkeiden
ulkopuolisilla alueilla tapahtuu Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen hajaasutus-alueita koskevien säännösten mukaisesti.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 12. - 30.5.2014 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen
yleisötilaisuus järjestettiin Meltauksen koulun ruokasalissa 12.5.2014. Kaavan
nähtäville asettamisesta kuulutettiin Lapin kansassa 10.5.2014.
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Kuva 49. Kaavaluonnos.

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 6 kpl lausuntoja ja 9
kpl mielipiteitä. Palautteet käsiteltiin kesän ja syksyn aikana.
Palautteiden vastineet luovutettiin elo-syyskuussa 2014.
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5.3 Osayleiskaavaehdotus
Luonnosvaiheesta saatuihin palautteisiin jätettiin vastineet lausuntojen ja mielipiteiden
osalta 11.9.2014. Näiden palautteiden, työn aikana havaittujen korjaus- sekä
täydennystarpeiden sekä neuvottelujen pohjalta saatujen ratkaisujen pohjalta laadittiin
kaavaehdotus. Rovaniemen kaupunki päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 9.10. –
7.11.2014 väliseksi ajaksi.
Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät muutokset luonnokseen verrattuna olivat:
-

Kaksi kohdetta Sr/1 ja Sr/2 merkittiin suojeltavina rakennuksina SR/1 ja SR/2,
joita ei saa purkaa ja niille tehtiin kohteen arvoa kuvaava kaavamääräys
Meltauksen kappelille Sr/6 osoitetaan oma merkintä ja määräys SRK/6, joka
osoittaa kohteen kuuluminen kirkkolain mukaisten kohteiden piiriin
Pohjavesialueen rajauksen tarkistus ulomman rajauksen mukaiseksi
Joitakin yksittäisiä rakennuspaikan siirtoja
Lukuisia aluerajausten tarkistuksia
Merkintöihin pieniä muutoksia.

Kaavakartan lisäksi myös kaavaselostusta on täydennetty luonnokseen verrattuna.
Ounasjoen Natura-alueen tarveharkinta-arviointi on lisätty osaksi kaavaehdotuksen
selostusta.
Nähtävilläolon aikana järjestettiin asukastilaisuus 16.10.2014 Meltauksen koululla.
Kaavaehdotuksesta saatiin palautetta yhdeksän lausuntoa ja yksi muistutus.
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Kuva 50. Kaavaehdotus.
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OSAYLEISKAAVA
Ehdotusvaiheessa saadut palautteet ja niihin annetut vastineet laadittiin marraskuussa
2014. Lapin ELY-keskus ilmoitti kantanaan, että he eivät näe tarvetta järjestää
ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelua,
joten
neuvottelua
ei
pidetty.
Hyväksymiskäsittelyyn toimitettava aineisto on jätetty Rovaniemen kaupungille
13.11.2014.
Hyväksymiskäsittelyä ennen kaavaan tehtiin seuraavia teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä
korjauksia:
-

osoitettiin olemassa oleva pohjavedenottamon sijainti SRkohdemerkinnällä

-

muokattiin SRK/6 –merkinnän määräyksen sanamuotoja Museoviraston
esityksen mukaisesti.

-

muokattiin EA ampumarata-alueen
keskuksen esityksen mukaisesti

-

siirrettiin uuden rakennuspaikan sijaintia maanomistajan toiveen
mukaisesti

-

korjattiin yksittäisten olemassa olevien rakennuksen sijaintien merkinnät
oikealle paikalle

-

laajennettiin ja tarkistettiin yksittäisten RA-1, AP ja AO-1 –alueiden
rajauksia.

-

lisättiin kaavan yleisiin määräyksiin informatiivisena tietona, että alue on
poronhoitoaluetta ja sitä koskee poronhoitolain 3 §:n takaama porojen
vapaa laidunnusoikeus

määräyksen

sanamuotoa

ELY-

Tehdyt muutokset katsottiin olevan luonteeltaan teknisluonteisia korjauksia ja
täsmennyksiä. Muutokset jotka koskivat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita
muutokset koskevat, kuullaan erikseen Rovaniemen kaupungin toimesta. Näin ollen
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaista uudelleen nähtäville asettamista ei
tarvita.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Meltauksen osayleiskaavan 8.12.2014 § 124.
Lapin ELY-keskus on 19.1.2015 jättänyt oikaisukehoituksen kaavasta.
Oikaisukehoituksen
täydennetty.

johdosta
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Kuva 51. Osayleiskaava.
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6.1 Mitoitus
Kaavassa on tutkittu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen mahdollisuudet
Meltauksen osayleiskaavan alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on
ratkaistu MRL 72 §:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritetty siten, että kaavan elinkaari on noin
20 vuotta. Rovaniemen asettaman tavoitteen mukaisesti kaava-alueelle rakentuisi
vuosittain noin 1 tontti. Näin ollen tavoitteeksi on asetettu noin 20 uutta
rakennuspaikkaa ympärivuotista asuinpaikkaa kuivalle maalle. Yleiskaava ei ole ns.
kuivan maan rakentamista ohjaava yleiskaava MRL 44 §:n mukaisesti. Kuivan maan
rakennuspaikkojen toteuttamisen ohjaus tapahtuu Rovaniemen kaupungin ohjaaman
poikkeamismenettelyn kautta tapauskohtaisesti.
Yleiskaava ohjaa ranta-alueen rakentamista MRL 72 §:n mukaisesti.
6.1.1 Ranta-alueen mitoitus
Meltauksen osayleiskaavan ranta-alueen mitoitustarkastelu koskee koko kaava-alueen
kooltaan yli 2 ha vesistöjen ranta-alueita lukuun ottamatta ranta-asemakaavoitettuja
alueita. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 72 §:ssä
säädetty suunnittelutarve ranta-alueella. Osoitetut rakentamisalueet ja paikat on
merkitty kaavaan siten, että MRL 10 luvussa säädetyt ranta-alueita koskevat erityiset
säännökset toteutuvat tarvittavassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti rakentaminen on
pyritty ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan ja tiestön tuntumaan niin, että
yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi. Varsin keskeinen rooli on myös
vesistön,
tulva-alueiden,
maaston, maiseman
ja luonnon
ominaispiirteiden
huomioimisessa sekä vapaassa yhtenäisessä rantaviivassa. Tulva-alueille ei ole
osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena ranta-alueiden osalta on maanomistajien
mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen
kohtelu on toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia mitoitus menetelmiä kaava-alueen
ranta-alueella. Ranta-alueet on tutkittu niiltä osin, missä on katsottu olevan tarpeen
ratkaista ranta-alueiden suunnittelutarve.
Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 - talvi 2014. 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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yli 200 m
kerroin 1

Mallivesistö

alle 50 m
kerroin 0

50 - 100 m
kerroin 0,5

yli 100 m
kerroin 1

Meltausjoen osalta rantaviivasta on alle 100 m jokialueilla yleisesti käytetyn periaatteen
mukaisesti huomioitu 50 % eli muuntokertoimena on käytetty koko tarkastelualueella
lukua 0,5. Leveydeltään 150-250 m Ounasjoen osalta muuntokertoimena on käytetty
lukua 1.
Ranta-alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa, joka on
esitetty liitteessä 3c. Vyöhykejaossa ranta-alueet on jaoteltu ympäristön, luonnon,
maiseman, yhdyskuntarakenteen sekä muiden todettujen arvojen perusteella
rakentamista eri tavalla kestäviin alueisiin. Vyöhykejakona käytetään 4, 6, tai 8
rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.
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Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
Pienet saaret on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.
Ounasjoen alueella, jolle ei kohdistu merkittäviä lisärakentamista rajoittavia arvoja
käytetään mitoitusvyöhykelukua 8. Laskennallisen rakennuspaikan osoittaminen
tilalle edellyttää, että tilalla on vähintään n. 125 metriä rakentamiseen hyvin
kelpaavaa muunnettua rantaviivaa.
Meltausjoen alueella, jolla on haluttu säilyttää jokialueen maisema-arvot,
kulttuurimaisema-arvot ja luonnontila pääpiirteittäin mahdollisimman hyvin, on
käytetty mitoitusvyöhykelukua 6. Laskennallinen rakennuspaikan osoittaminen
edellyttää, että tilalla on vähintään n. 170 metriä rakentamiseen hyvin kelpaavaa
muunnettua rantaviivaa.
Suukoskenlammen alueella, jolla sijaitsee rakentamista rajoittava tärkeä
pohjavesialue,
on
käytetty
mitoitusvyöhykelukua
4.
Laskennallinen
rakennuspaikka edellyttää, että tilalla on vähintään n. 250 metriä rakentamiseen
kelpaavaa rantaviivaa.
Kaava-alueen ranta-asemakaava-alueet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.
Rakennusoikeus niissä määrittyy ranta-asemakaavan sisällön mukaisesti.
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 ranta-viivasta. Rantaalue 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
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sisältövaatimusten mukaisesti myös riittävän virkistyskäyttöön soveltuvan vapaan
rannan säilyminen. Rakennusoikeuksia ei ole siirretty yleiskaavan ranta-alueelta rantaasemakaava-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

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 olevaan taulukkoon on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä
tilanteesta kaavan toteuduttua ranta-alueella ilman ranta-asemakaava-alueita.
Nykyiset rakennuspaikat
AO
RA
Muut
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AO
RA
Yht.
Kaavan toteuduttua
Todellinen rantaviiva
Muutettu rantaviiva

40
33
4
77
0
67
67
146
17,5 km
15,9 km

Uuden rakenteen toteutuessa rakennuspaikkojen tiheys rannalla kasvaa noin 4,3
rakennuspaikkaa/ muutettu rantaviivakilometri (4,8 rp/m-rkm -> 9.1 rp/mrkm).
Kaavan toteutuminen vähentää vapaan rannan osuutta hieman alle 4 kilometriä (16,3
km -> 12,5 km). Rakennettua rantaviivaa on kaavan toteuttamisen jälkeen noin 5,5
km. Tämä on noin 68,6 % rantaviivaan määrästä. Muunnetun rantaviivan suhteen 65,6
% rantaviivasta jää vapaaksi.
Taulukko. Rakennuspaikkojen tiheys ranta-alueella
Nykyiset rakennuspaikat /
muutettu rantakilometri
Kaikki rakennuspaikat /
muutettu rantakilometri
Vapaa ranta nyt
Vapaa ranta kaavan
toteuduttua
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6.2 Aluevaraukset
6.2.1 Asumisen alueet
Kaavassa asumista kuvaavat merkinnät on jaettu ympärivuotiseen ja loma-asumiseen.
Merkintätapa ja määräys ovat riippuvaisia alueen sijoittumisesta ranta-alueelle tai sen
ulkopuolelle.
Pientalovaltainen asuinalue merkinnällä on osoitettu Meltauksen kyläalueen
keskeisin osa. Yleiskaava mahdollistaa myös muunlaisen, kuin omakotitalovaltaisen
rakentamisen
kyseisellä
alueella,
vaikka
pääpaino
rakentamisessa
onkin
omakotitalovaltainen rakentaminen. Alueella sijaitsee rivitaloja. Alueelle on mahdollista
sijoittaa myös työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle.
Erillispientalovaltainen asuinalue merkinnällä on osoitettu muut ympärivuotisen
rakentamisen alueet. Kyseiset alueet sijaitsevat niin sanotulla hajarakentamisen
alueella. Kyseiset rakennuspaikat sijoittuvat kuivan maan alueelle. Alueelle on
mahdollista sijoittaa myös työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle
asutukselle.
Asemakaavoitettu
pientalovaltainen
asuinalue
merkinnällä
Meltausjoen
ranta-asemakaavassa
osoitetut
ympärivuotisen
asuinpaikkojen alueet. Kyseisiä tontteja ei ole toteutettu.

on
osoitettu
rakentamisen

Erillispientalovaltainen asuinalue ranta-alueella merkinnällä on osoitettu rantaalueelle sijoittuvat ympärivuotisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan
myöntämisen perusteella. Kyseiset alueet sijaitsevat niin sanotulla hajarakentamisen
alueella. Kyseiset rakennuspaikat sijoittuvat kuivan maan alueelle. Alueelle on
mahdollista sijoittaa myös työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta haittaa ympäröivälle
asutukselle.
Loma-asuntoalue merkinnällä on osoitettu ranta-alueen ulkopuolelle sijoittuvat lomaasumisen rakennuspaikat.
Loma-asuntoalue rantavyöhykkeellä merkinnällä on osoitettu ranta-alueelle
sijoittuvat loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa Maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen
perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Asemakaavoitettu loma-asuntoalue ranta-alueella merkinnällä on osoitettu
Meltausjoen ranta-asemakaavassa osoitetut loma-asuntojen rakentamisen alueet.
Kyseisiä tontteja ei ole toteutettu.
6.2.2 Matkailupalvelujen alueet
Matkailupalvelujen alueet merkinnällä on osoitettu vanha lastenkodin alue, joka on
siirtynyt Rovaniemen kaupungilta matkailuyrittäjän omistukseen, jonka tarkoituksena
on kehittää aluetta matkailupalvelualueena. Tämä lisäksi matkailupalvelujen alueeksi
on osoitettu baari ja kahvilakäytössä ollut rakennuspaikka Meltauksen kylän
keskustassa
Asemakaavoitettu matkailupalvelualue merkinnällä on osoitettu Meltausjoen rantaasemakaavassa osoitettu matkailupalvelualue. Kyseistä tonttia ei ole toteutettu.
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6.2.3 Palvelualueet
Kaavassa on osoitettu lähipalvelujen alueeksi Meltauksen järjestötalo, vanha SEO:n
huoltoasema, jossa on kahvila ja ravintolatoimintaa, sekä Everstin markettialue.

Kuva 52. Markettialue.

Kaavassa on osoitettu julkisten palvelujen alueeksi koulualue sekä Meltauksen
kappelin alue.
6.2.4 Teollisuusalueet
Kaavassa on osoitettu teollisuusalueeksi Ounaspuu Oy:n alueet.
6.2.5 Erityisalueet
Energiahuollon alueeksi on merkitty Meltauksen sähköasema.

Kuva 53. Meltauksen sähköasema.

Ampumarata-alue on merkitty kaavaan ampumarataa kuvaavalla merkinnällä ja
hautausmaa hautausmaata kuvaavalla merkinnällä.
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6.2.6 Virkistys- ja maa- ja metsätalousalueet
Olemassa oleva laavu on osoitettu virkistyskohde -merkinnällä ja kuntoradan alue
ohjeellisella ulkoilureitti -merkinnällä.
Alueet, joille ei kohdistu maankäyttöpaineita ja joilla ei sijaitse erityisiä arvoja, on
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Näillä alueilla on sallittu alueen
käyttötarkoitukseen liittyvä rakentaminen sekä haja-asutus tyyppinen rakentaminen
Rovaniemen kaupungin käytäntöjen mukaisesti.
Maiseman kannalta tärkeät peltoalueet on merkitty kaavassa maisemallisesti
arvokkaiksi peltoalueiksi. Ranta-alue ja ns. rantavyöhyke on merkitty maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi rantavyöhykkeellä. Alueella on sallittu MRL 72.3
§ mukainen maa- ja metsätalouteen tai kalatalouteen liittyvä tarpeellinen
rakentaminen.
Maatalousalueiksi on merkitty alueen pellot, joiden on otettu olevan käytössä.
Tulkinta perustuu maastokäyntien yhteydessä suoritettuun havainnointiin.
Asemakaavoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue merkinnällä on osoitettu
Meltausjoen ranta-asemakaavassa osoitetut maa- ja metsätalousalueet.

6.3 Muut merkinnät
6.3.1 Liikennejärjestelyt
Kaavaan on merkitty olemassa oleva liikenneverkosto seuraavan jaon mukaan:
Valtatie / kantatie
seututie / pääkatu
yhdystie / kokoojakatu
Kevyen liikenteen reitti
Ulkoilureitti
Moottorikelkkareitti
6.3.2 Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät
Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät on esitelty ja perusteltu
kaavaselostuksen kohdassa 3. lähtökohdat. Näillä merkinnöillä on nostettu esille
alueiden erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tulee huomioida maankäytön ja muun
toiminnan yhteydessä. Merkinnöillä osoitetaan:
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Paikallinen luonnon monimuotoisuuskohde
Kyläkuvallisesti arvokas alue
Rakennussuojelukohde
Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
Virkistys-/Matkailukohde
Yhdyskuntateknisen huollon alueiden kohdemerkintä, kuten
vedenhuollon kannalta tärkeät kaivot
Liikennemelualueen rajaus
Pohjavesialue
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ja

rakentamisen

Näiden erityispiirteitä korostavien merkintöjen lisäksi kaavassa on osoitettu sekä
olemassa olevat rakennusoikeudet, että kaavan mahdollistamat uudet rakennuspaikat
kiinteistökohtaisesti ranta-alueilla. Uusien rakennuspaikkojen osalta symboli osoittaa
uusien rakennuspaikkojen lukumäärän ja päämaankäyttötarkoitus yhdessä sijoituksen
kanssa likimääräisen sijainnin.
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6.4 Kaavamääräykset
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6.5 Suhde maakuntakaavaan
Kaava on laadittu siten, että
maakuntakaavassa
esitettyjä
suunnittelujärjestelmän mukaisesti.
Maakuntakaava
Meluhaittojen
ehkäisemiseksi
ja
ympäristön
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen
ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyissä
on
otettava
huomioon
valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.

suunnitteluratkaisut tukevat
suunnitteluperiaatteita

ja tarkentavat
alueidenkäytön

Yleiskaava
Kaavaan on osoitettu melualue ja sille on asetettu
määräys, jonka mukaan melutason ohjearvot eivät
ylity sisätiloissa eikä oleskeluun tarkoitetuilla
ulkoilualueilla.
Uutta rakennetta
melualueelle.

ei

ole

käytännössä

osoitettu

Maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun
ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti
tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä
yksityiskohtaisemmassa
kaavassa
ole
rakentamiseen sopivaksi osoitettu.

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

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

Ei aktualisoidu tässä kaavassa.

Porotalouden
sekä
muiden
luontaistalouteen
liittyvien toimintojen edellytykset on turvattava.

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

Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla
vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.

Muunnetun rantaviivan suhteen
rantaviivasta jää vapaaksi.

Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille
paikoille,
kuten
kapeisiin
niemenkärkiin
ja
kannaksille
sekä
rantamaisemaa
hallitsevien
kumpareiden huipulle.

Uudet rakentamispaikat
peitteisille paikoille.

Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa
metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti asutuksen
läheisyydessä,
ulkoilualueilla,
teiden
varsilla,
vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.

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

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

Kaavassa ei osoiteta sellaisia aluevarauksia tai
maankäyttömuotoja, jotka vaarantaisivat vesistöjen
laatua.
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Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on
kiinteän
muinaisjäännöksen
kaivaminen,
peittäminen,
muuttaminen,
vahingoittaminen,
poistaminen tai muu siihen kajoaminen kielletty.
Lupaa haetaan ympäristökeskukselta, jonka on
kuultava asiassa Museovirastoa.

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

Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon
arvokkaat
maisema-alueet
ja
rakennetut
kulttuuriympäristöt.

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

AT 370
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai
joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja
joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
RA 7277
Merkinnällä osoitetaan loma-asutukseen alueita,
jotka sisältävät myös alueen toiminnoille tarpeelliset
liikenneväylät ja –alueet, palvelu- ja virkistysalueet
sekä alueeseen kuuluvat maa- ja metsätalousalueet.

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua osoittamalla
alueella olevat palvelut sekä uudet vakituisen
asumisen rakentamismahdollisuudet. Yleiskaavan ei
voida katsoa poikkeavan maakuntakaavasta.
Kyseinen alue on Meltausjoen ranta-asemakaavan
alue.
Kaava
on
huomioitu
yleiskaavassa
asianmukaisesti. MRL 72 §:n mukainen rantamitoitus
ja sen kautta osoitetut uudet lomarakentamisen
kohteet tukevat tältä osin maakuntakaavaa.

M 4513
Merkinnällä
osoitetaan
pääasiassa
maaja
metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta
sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös
muihin
tarkoituksiin,
kuten
hajaasutusluonteiseen pysyvään ja loma-asutukseen
sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja
retkeilyyn.
sp
Pohjavesien suojelualue
am
Arvokas maisema-alue

kr

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

Kohteiden
muodostumisalueet
on
osoitettu
yleiskaavassa tarvittavin määräyksin. Tältä osin
yleiskaava tukee maakuntakaavaa.
Tietojemme mukaan kyseinen status häviää
päivitettävänä olevien arvokkaiden alueiden osalta.
Alueelle on tästä huolimatta osoitettu maisemaa ja
kulttuurihistoriaa tukevia ja vahvistavia alueita ja
kohdemerkintöjä, joiden voidaan katsoa täyttään
maakuntakaavasta välittyvä ohjausvaikutus. Tältä
osin yleiskaavan ei voida katsoa poikkeavan
maakuntakaavasta.
Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

Moottorikelkkailureitti
kt

Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

Kantatie
st

Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

Seututie
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6.6 Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun
Alueella ei ole yleiskaavaa tai muita lainvoimaisia kaavoja. Kaavan mitoitustavoitteet ja
ovat Rovaniemen kaupungin strategiaa tukevia ja suunnitteluratkaisut tukevat
tavoitteellista tontinluovutusta yksityisten maanomistajien toimesta.
6.7 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaava on laadittu siten, että se tukee 1.3.2009 voimaan tulleita valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Yleiskaava

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.

Rovaniemen kaupunki on huomioinut strategiassaan
ja
kaavoitusohjelmassaan
kyläalueiden
ja
verkostojen kehittämisen. Meltauksen osayleiskaava
on yksi osa tätä kokonaisuutta.

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on
oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa
ja
yleiskaavoituksessa
on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että
maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia
vaihtoehtoja.

Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty sillä
lähtökohtaisella tavoitteella, että Meltaus on
palvelukylä, jota tullaan kehittämään.

Maakuntakaavoituksessa
ja
yleiskaavoituksessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.

Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Uusi rakenne
sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja
tiiviimmät alueet koulun, kaupan yms. palvelujen
välittömään läheisyyteen.

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

Kaava-alueelle
ei
sijoitu
merkittävästi
matkailupalvelujen kohteita. Kaavamääräykset ja
ratkaisut eivät estä ko. toimintojen sijoittumista
alueelle.

Alueidenkäytön
suunnittelussa
on
edistettävä
olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.
Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Kaava-alue
muodostaa
selkeän
tiiviimmän
rakentamisen alueen olemassa olevan rakenteen
yhteyteen. Kaavassa on asetettu alueita, kohteita ja
määräyksiä, joilla ohjaillaan rakenteen sijoittumista
ja taajamakuvan muodostumista.

Yleiskaava ohjaa rakentamista ranta-alueilla. Muilta
osin
yleiskaavassa
on
osoitettu
kyläalueen
laajentumisalue. Kaava mahdollistaa myös hajaasutus tyyppisen rakentamisen. Tätä rakentamista
ohjataan muulla ohjausmetodilla, kuin yleiskaavalla.

Taajamakuvan kannalta keskeisiä paikkoja pyritään
vahvistamaan ja niiden olemassa olo turvaamaan.
Ranta-alueille sekä niiden ulkopuolelle muodostuu
yhtenäisiä viherkäytäviä.
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Alueidenkäytössä
on
otettava
huomioon
viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät
riskit.
Alueidenkäytön
suunnittelussa
uutta
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.

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

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava
lisääntyviin
myrskyihin,
rankkasateisiin
ja
taajamatulviin.

Kaavan rakenne ja tiheys ei ole niin suurta, että ko
seikka aktualisoituisi tässä kaavassa.

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.

Alueella on olemassa verkosto, jota on mahdollista
laajentaa.

Alueidenkäytössä
on
varmistettava,
että
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

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

Alueidenkäytön
suunnittelussa
on
otettava
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät
ja
yhtenäiset
luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.

Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Uusi rakenne
sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja
tiiviimmät
alueet
koulun
yms.
palvelujen
välittömään läheisyyteen.
Kaava-alue ei
ole
kokonaisuudessaan kovinkaan iso ja 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.

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

Ranta-alueella
sovelletut
mitoitusnormit
suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Pohjavesialueiden muodostumisalueet on osoitettu
yleiskaavassa tarvittavin
määräyksin. Alueelle
muodostuvat rantarakennusoikeudet on pyritty
siirtämään pois pohjavesialueelta.
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Kaava-aluetta lähimmät erotusaidat sijaitsevat
noin 2 km päässä kaava-alueesta, toinen
pohjoisessa, Suutarinvaarassa ja toinen
etelässä, Patovaarassa. Alueelle ei sijoitu
poronhoidon kannalta keskeisiä alueita, eikä
kaava-alueen reuna-alueille ole sijoitettu
sellaisia maankäyttömerkintöjä, jotka
vaarantaisivat poronhoidon
toimintaedellytyksiä.
Kaavan yleismääräyksissä on tuotu
informatiivisesti esille se, että Rakennettaessa
poronhoitoalueella on huomioitava
poronhoitolain 3 §:n takaama porojen vapaa
laidunnusoikeus.

6.8 Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
Kaava on laadittu siten, että se tukee maankäyttö- ja rakennuslain 39 § yleiskaavan
sisältövaatimuksia sekä 73 § ranta-alueiden loma-asutusta koskevat yleis- ja
asemakaavan erityiset sisältövaatimukset.

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

Yleiskaava
Yleiskaavan mitoitustavoitteet on määritetty sillä
lähtökohtaisella
tavoitteella,
että
Meltaus
on
palvelukylä,
jota
tullaan
kehittämään.
Kehitystavoitteet eivät ole virallisten väestöarvioiden
mukaisia.
Uusi rakenne ja täydennysrakentamisen alue sijoittuu
olemassa olevien verkostojen ympärille ja tiiviimmät
alueet
koulun
yms.
palvelujen
välittömään
läheisyyteen.
Uusi rakenne on osoitettu konkreettisesti rantaalueille.
Muilta
osin
rakentaminen
tapahtuu
poikkeamismenettelyllä ja tapauskohtaisen harkinnan
kautta.
Uuden rakentamisen alueet ja rantarakentamisen
kohteet on sijoitettu siten, että uutta tieverkkoa ei
tarvitse välttämättä rakentaa kovinkaan paljoa
yleiskaavaa toteutettaessa.

olemassa
hyväksikäyttö;

olevan

yhdyskuntarakenteen
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asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

Meltaus on palvelukylä, jota tullaan kehittämään.
Kaavassa on tehty aluevarauksia, jotka tukevat
olemassa olevaa toimintaa ja luovat mahdollisuuksia
kehittää palveluja tulevaisuutta varten. Asumisen
suhteen
kaava
luo
edellytyksiä
maanomistajakohtaiseen tontinluovutukseen rantaalueilla.

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

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen parantumisen
edellytykset ovat riippuvaisia uudesta rakenteesta.
Alueen väkimäärä ja väestön sijoittuminen itsessään
ei luo edellytyksiä joukkoliikenteen tehostumiselle.
Tältä osin Meltauksen kylä on riippuvainen myös
muusta
Ounasjokivarren
kehittymisestä
ja
liikennekäyttäytymisestä.

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri
väestöryhmien
kannalta
tasapainoiseen
elinympäristöön;

Rakennustehokkuus
periaatteita.

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

KTS. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus.

ympäristöhaittojen vähentäminen;

Kaavassa on osoitettu alueet ja määritetty niitä
koskevat määräykset. Kaava-alueelle ei ole osoitettu
toimijoita,
jotka
aiheuttaisivat
merkittäviä
ympäristöhaittoja.

rakennetun
ympäristön,
maiseman
luonnonarvojen vaaliminen; sekä

ja

ja

sijoittelu

tukevat

näitä

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

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

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

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

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle uusia
rakennuspaikkoja.
Uuden
rakennuspaikat
eivät
oleellisesti muuta ranta-alueiden luonnetta tai
luonnontilaa.

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

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle uusia
rakennuspaikkoja.
Uuden
rakennuspaikat
eivät
oleellisesti muuta ranta-alueen luonto-, maisema-,
virkistys- tai vesiensuojelun tilaa.

Ranta-alueille
jää
riittävästi
rakentamatonta aluetta, RANTA-ALUE

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle maltillisesti
uusia
rakennuspaikkoja.
Uuden
rakennuspaikat
vähentävät vapaan rannan aluetta, mutta eivät
oleellisesti.
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6.9 Natura tarveharkinta-arviointi
6.9.1 Johdanto
Tässä selvityksessä tarkastellaan Meltauksen osayleiskaavaan vaikutuksia Natura 2000verkostoon kuuluvaan Ounasjoen Natura-alueen (FI1301318) luontoarvoihin. Arviointi
liittyy 11.9.2014 päivättyyn Meltauksen ehdotusvaiheen osayleiskaavaselostukseen ja
kaavakarttaan.
6.9.2 Aineisto ja menetelmät
Arviointi on laadittu asiantuntija-arviona FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Työn on
tarkistanut ja hyväksynyt biologi, FM Jari Kärkkäinen.
Arvioinnissa on ollut käytettävissä seuraava aineisto:
-

Kokko, M ja Savolainen, S. 2008: Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnitelma Ounasjoki, Rovaniemi. Lapinympäristökeskus.

-

Ounasjoen Natura-alue (FI1301318), tietolomake (3/1997/päivitetty5/2002).

-

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 2013: Meltauksen osayleiskaava. Hulevesien
hallintaa sekä tulvauhka-alueita koskeva selvitys

-

FCG Suunnittelu
Maisemaselvitys

ja

tekniikka

Oy.

2013:

Meltauksen

osayleiskaava.

-

FCG Suunnittelu
Luontoselvitys.

ja

tekniikka

Oy

2013:

Meltauksen

osayleiskaava.

-

Laki Ounasjoen erityissuojelusta 1983. Suomen säädöskokoelma 703/1983.

Natura–arvioinnin lähtökohtana on Natura 2000 –alueiden suojelun turvaamiseksi
säädetyt luonnonsuojelulain 65 ja 66 pykälät. Ensimmäinen mainittu säännös koskee
arviointivelvollisuutta (LSL 65 §). Jos hanke tai suunnitelma todennäköisesti
merkittävästi heikentää Natura-alueen suojelun perustana olevia luonnonarvoja, on
vaikutukset arvioitava asianmukaisella tavalla. Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi
ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten vuoksi. Sama koskee
myös Natura-alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti
alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Toinen mainittu säännös koskee heikentämiskieltoa (LSL 66 §). Viranomainen ei saa
myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa,
jos arviointi ja siitä pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto osoittavat
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 – verkostoon.
Natura -arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin tai
lajeihin. Natura -luontoarvot, joita arviointi koskee, ilmenevät Natura 2000–
tietolomakkeista ja ovat joko:
-

SCI-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai

-

SCI–alueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja tai

-

SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai
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SPA-alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja.

SPA-alueella arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin
liitteen II lajeihin, vaikka ne olisikin mainittu tietolomakkeessa. Vastaavasti SCI–alueilla
ei ole merkitystä linnuille aiheutuvalla heikentymisellä sinänsä.
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät tai
milloin ne merkittävästi heikentyvät. Arvioitaessa häiriön merkittävyyttä voidaan
käyttää lähtökohtana Neuvoston direktiivin 92/43/ETY määrittelemää luontotyypin ja
lajin suotuisan suojelun tasoa.
Vaikutusten suuruutta on arvioitu viisiportaisella asteikolla, joka kuvaa luontotyypin
heikentyvän tai häviävän pinta-alan osuutta tai lajin heikentyvän tai häviävän
yksilömäärää suhteessa Natura-alueen luontotyypin pinta-alaan tai lajimäärään
(taulukko 1). Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna vaikutusten merkittävyyden
arviointia alueen luontoarvoille soveltuvien kriteereihin. Vaikutuksen merkittävyys,
luokittelu ja niiden kriteerit on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 1. Vaikutusten suuruuden luokittelu ja luokittelun kriteerit.

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokittelu ja luokittelun kriteerit.

Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavia luokkia hyväksi käyttäen: Varma,
erittäin
todennäköinen,
todennäköinen,
odotettavissa,
ennakoitavissa
ja
epätodennäköinen sekä erittäin epätodennäköinen.
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Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitu
kaavan toteutumisen vaikutukset Natura –alueen eheyteen. Haitallinen vaikutus Natura
-alueen eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella todetaan, ovatko kaavan
toteutumisesta syntyvät vaikutukset merkittäviä vai ei. Alueen eheys liittyy alueen
suojelutavoitteisiin.
6.9.3 Kaavasuunnitelma
Alueen yleiskuvaus
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Meltauksen kylää. Kaava-alue on pintaalaltaan noin 16 km2. Meltauksen kyläkeskusta on rakentunut Ounasjoen molemmille
ranta-alueille nauhamaisesti. Länsipuolella kantatie 79 viereen ja itäpuolella kantatie
934 viereen.
Aluevaraukset
Asumisen alueet
Kaavassa on osoitettu ns. kuivalle maalle yhteensä noin 30 uuden omakotitalotontin
verran asumisalueen laajentumismahdollisuuksia. Yleiskaava ei tosin ohjaa tämän
rakenteen muodostumista. Tutkittu kasvutavoite on noin 1 tontti/ vuosi, eli kaavan
elinkaari huomioiden todellinen tarve on noin 20 rakennuspaikkaa 20 vuoden aikana.
Kaava ohjaa alueen rantarakentamista. Nykyisiä loma-asuntoja (RA-1) on 31 ja erillisiä
pientaloja (AO-1) ranta-alueella on 42. Matkailupalvelujen (RM) alueita on osoitettu
kaavan keskivaiheille Meltauksen kyläkeskukseen sekä Meltausjoen suuhun vanhan
lastenkohdin paikkeille.
Uutta rakennetta kaavassa on osoitettu ranta-alueelle yhteensä 68 kappaletta lomaasuntoja.
Virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueet
Kaavassa on osoitettu nykyiset virkistyskohteet ja urheilukenttä koulun alueella.
Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja maa- ja metsätalousalueeksi ranta-alueella
on osoitettu alueet, joille ei kohdistu maankäyttöpaineita ja joilla ei sijaitse erityisiä
arvoja sekä käytössä olevat viljelysalueet, joille ei kohdistu erityisiä arvoja on merkitty
maatalousalueiksi.
Ounasjoen ranta-alueella sijaitsevat maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta tärkeät
peltoalueet on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Ounasjoen ja
Meltausjoen ranta-alue ja ns. rantavyöhyke, joka pitää sisällään tunnistetut tulvaalueen, on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ranta-alueilla. Tulva-alueen
raja on erikseen kuvattu kartalla pistekatkoviivalla ja alimmat rakentamisen korkeudet
määrätty kaavassa.
Muut aluevaraukset
Kaavassa on myös lähipalvelujen, julkisen palvelun ja hallinnon alueita Meltauksen
kyläkeskuksessa. Lisäksi on kaavassa osoitettu Meltauksen kappelin ja hautausmaan
alue, Omenapuu Oy ja SEO/ kahvila, pumppaamot ja yhdyskuntatekniikan huollon
tarvitsemat alueet sekä ampumarata.
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6.9.4 Vesihuolto
Meltauksen kylässä on pumppaamo. Kaupungin liikelaitoksena toimii Napapiirin Vesi,
joka vastaa toiminta-alueellaan vedenhankinnasta ja -jakelusta, jätevesien keräilystä,
käsittelystä ja poisjohtamisesta sekä hulevesien keräilystä ja poisjohtamisesta.
Osayleiskaava-alueella on jäteviemärirunkolinja, runko- ja jakeluvesijohtolinjasto. Vesija viemärilaitoksen toiminta-alue ulottuu sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle
rakennetuista
runkolinjoista.
Uudet
rakennuspaikat
ovat
pääosin
lähellä
jakeluvesijohto- ja jätevesiviemärilinjaa.
6.9.5 Ounasjoen Natura-alue (FI1301318)
Kaava-alueelle sijoittuu osa Ounasjoen Natura-alueesta (FI 1301318), jonka pinta-ala
on noin 4 730 ha. Natura-alueesta on kaava-alueella noin 150 ha (noin 3,1 %). Alue on
otettu Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI -alue).
Ounasjoen Natura -alue muodostuu Ounasjoesta (vesialue) Ounasjärven Luusuan
alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Ounasjoki on Kemijoen suurin sivujoki
ja samalla Suomen pisin yksittäinen sivujoki. Sen pituus on 280 km ja valuma-alue on
13 968 m2 eli 27 % koko Kemijoen vesistöalueesta. Joen latvavedet saavat alkunsa
Norjan ja Suomen väliseltä erämaa-alueelta.
Ounasjoki on yläosaltaan luonnontilainen ja Kittilän ja Rovaniemen välillä lievästi
kuormitettu. Joen yläosassa vesi on lievästi humuspitoista ja niukkaravinteista. Joen
alajuoksulla veden humus- ja ravinnepitoisuudet hieman kasvavat, mutta
ravinnepitoisuudet ovat edelleen karulle vedelle ominaisia.
Ounasjoen tulvat ja virtaamat vaihtelevat joessa hyvin voimakkaasti eri vuosina
johtuen pääasiassa talven lumisuudesta ja lumen sulamisnopeudesta keväällä.
Suojelu kohdistuu seuraaviin luontotyyppeihin ja lajiin:
-

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (95 %)

-

Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (4 %)

-

Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät* (1 %)

-

laaksoarho (Moehringia lateriflora). Laaksoarho suosii tulvarantoja. = priorisoitu
luontotyyppi

Natura-tietolomakkeen mukaan alueella pesivät tai levähtävät seuraavat:
-

lintudirektiivin liitteen I linnut: kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta,
suokukko ja vesipääsky.

-

lintudirektiivin
liitteessä
I
mainitsemattomat
säännöllisesti
esiintyvät
muuttolinnut: metsähanhi, lapinsirri, jouhisorsa, mustaviklo, mustalintu,
punajalkaviklo, pilkkasiipi ja pikkulokki.

Ounasjoen vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja Ounasjoen suistosaarten
suojelun toteutuskeinona on rakennuslaki. Laki Ounasjoen erityissuojelusta säädettiin
v. 1983. Lupaa voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa tai siihen laskevissa
sivujoissa ei voi myöntää. Muita rajoituksia tämä laki ei aiheuta.
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6.9.6 Vaikutukset
Luontotyypit
Meltauksen kaava-alueen Natura-alueen osalla on Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit -luontotyyppiä, mutta ei tulvametsiä tai tulvaniittyjä. Ounasjoen Natura–
aluetta reunustaa pääasiassa M-1 (maa- ja metsätalousvaltaiseksi alue ranta-alueella).
Rannalla on nykyisin ympärivuorisia asuinpaikkoja sekä loma-asuntoja (AO-1 ja RA-1).
Uudet loma-asuntojen rakennuspaikat on osoitettu tulvarajan ylä- tai ulkopuolelle.
Luonnontilainen jokiranta muodostaa ekologisen käytävän ja tämä ekologinen käytävä
säilyy. Kaavan toteuttaminen ei muuta Ounasjoen nykyistä levinneisyyttä eikä
suojeltavaan luontotyyppiin muodostu suoria vaikutuksia. Vaikutuksia Natura-alueelle
muodostuu etupäässä hulevesien muodossa. Asutuksen jätevedet eivät juuri tule
kuormittamaan Ounasjokea, koska Meltauksen asutuksen jätevedet voidaan järjestää
rakennetun infrastruktuurin piiriin.
Uusia asuin- tai lomakiinteistöjä, jotka eivät liity viemäriverkostoon, koskee hajaasutuksen jätevesien käsittelyvelvoite. Meltauksen kylän vähäinen tiivistäminen lisää
muodostuvien hulevesien määrää erittäin vähän, koska rakentamispaine alueelle on
vähäistä ja suhteessa vallitsevaan luonnontilaan rakentaminen ei muuta veden
luonnollista kulkua vähäistä enempää, jos lainkaan.
Hulevesillä tarkoitetaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville
pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Mitä enemmän valuma-alueella on
päällystettyä pintaa, sitä enemmän hulevettä syntyy. Yleiskaavan mahdollistaman
rakentamisen myötä, päällystetty pinta ei oleellisesti lisäänny. Hulevesien mukanaan
kuljettama kiintoaine, ravinteet ja muut haitta-aineet voivat heikentää erityisesti
matalien ja herkkien lampien, pikkujärvien ja järvenlahtien veden laatua. Meltauksen
kylä on suhteellisen väljästi rakennettu ja kaava-alue on osittain haja-asuttu. Kaavan
toteutuminen lisää rakennettua alaa hieman, mutta uudet asuinalueet ovat pääosin
erillis- tai pientalovaltaisia alueita tai loma-asuntoalueita, joilla rakentaminen ei ole
erityisen tiivistä. Kaava-alueella on vain noin 30 kappaletta uutta AO-tonttia
(asumiseen varattu alue). Suhteellisen väljä rakentaminen lieventää hulevesihaittojen
muodostumista. Samoin hulevesivaikutusta Ounasjokeen vähentää myös se seikka,
että kaava-alueelle jää luonnontilasta aluetta suhteessa rakennettuun alueeseen
runsaasti jäljelle. Lisäksi rantavyöhykkeen viheralueet (M-1) vähentävät merkittävästi
hulevesien kuormitusta Ounasjokeen. Uusista kaavan mahdollistamista ranta-alueen
lomarakennuspaikoista (RA-1) 68 kappaletta voidaan valtaosa kytkeä olemassa olevan
infrastruktuuriin piiriin tai muulla tavoin varmistaa jäteveden suljettu kierto alueella.
Tämän selvityksen mukaan rakennettujen alueiden hulevesien vaikutus Ounasjoen
tulvimiseen laajuuteen tai kestoon ovat hyvin vähäiset. Edellä mainittujen seikkojen
perustella voidaan todeta, että Ounasjoen veden laatu ei muutu ja hulevesivaikutukset
kohdistuvat varsin pienelle osalle suojeltavaa luontotyyppiä (luonnontilaiset jokireitit) ja
niiden merkittävyys luontotyypin omaispiirteisiin on hyvin vähäinen.
Alueen eheys
Ounasjoen luonnontilaan vaikuttaviin tekijöihin kuten hyvä veden ja pohjan laatuun,
luontaiseen virtaamaan, joen veden pinnan vuodenaikaiseen korkeusvaihteluun, uoman
sekä rantavyöhykkeen rakenteelliseen luonnontilaisuuteen ei kaavalla ole heikentäviä
vaikutuksia. Kaavan toteutuminen ei merkittävällä tavalla heikennä Natura-alueen
eheyttä (ekologisia olosuhteita) ja suojelutavoitteita.
Tämän perusteella kaavasuunnitelma ei luonnonsuojelulain mukaisesti merkittävästi
heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Ounasjoen Natura-alueet on
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sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Koska heikennys ei ole merkittävä kaavan
hyväksymiselle ei ole luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuvaa estettä.
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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, kasvija 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.
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 maankäyttöä
ohjaavin merkinnöin ja
määräyksin.

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

Kuivan maan alueella
rakentamispaine on varsin
vähäinen eikä tällä ole
merkitystä maiseman
suhteen.

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

Yhteenveto
++

Maiseman ominaispiirteitä
voidaan vahvistaa ja
ylläpitää paremmin
toimimalla kaavan
ohjauksen mukaisesti.
Tämä mahdollistaa hyvän
maisemakuvan syntymisen
ja säilymisen.

Luonto

++++

--

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.

++++

Ei vaikutusta

++++
Luonto yhteensä

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

+

Ympäristö
Päästöt

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

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Vesistö

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

Maaperä

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

Kaava-alueelle sijoittuvilla
pohjavesialueilla sijaitsee
yhteensä kahdeksan
olemassa olevaa
rakennuspaikkaa.
Kaavassa alueelle on
osoitettu yksi uusi
rakennuspaikka. Yhden
rakennuspaikan
osoittaminen
pohjavesialueelle ei aiheuta
muutosta pohjaveden
laatuun, koska alueen
kaavamääräys edellyttää
alueen pohjavesialueen
huomioimisen
toteutustilanteessa.
Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Ympäristö yhteensä
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7.2.3 Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön

+

Elinolot
Riskit ihmiselle

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

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Virkistysalueet

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

Ei vaikutusta

++

Vapaa-aika

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

Ei vaikutusta

+++

+++
Elinolot yhteensä

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

+++

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus, korjattu
23.2.2015
Rovaniemen kaupunki
Meltauksen osayleiskaava

13.11.2014

109 (113)
P21947

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

+

Yhdyskunta
Yhdyskuntarakenne

Alueen rakentamispaine
kuivalla maalla on varsin
vähäistä. Kaavassa
osoitetut laajennusalueet
tiivistävät ja mahdollistavat
olemassa olevien
verkostojen hyödyntämistä
ja mahdollista
laajentamista.
Ranta-alueen rakentaminen
luo Meltaukselle uutta
identiteettiä lomaasumisalueena edellyttäen
sen, että kyseiset kohteet
toteutuvat. Uudet
lomarakennuspaikat luovat
alueelle uusia
toiminnanharjoittamisedelly
tyksiä ja lisäävät
esimerkiksi potentiaalisia
asiakkaita palveluille ja
paikallisille palveluille.

Loma-asuminen sijoittuu
joltain osin alueille, jotka
eivät ole
yhdyskuntarakenteen
näkökulmasta edullisilla
alueilla. Tosin rantaalueen
mitoitusmenettelyin
tämmöinen ohjaus ei
muiltakaan osin
yhdyskuntarakennetta
tiivistävän rakenteen
työkalu.

Yhteenveto
++

-

+++
Yhdyskuntatalous

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

Ei vaikutusta

+++

+++
Yhdyskuntarakenne yhteensä
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+

Elinkeinot
Työllisyys

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

-
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Yhteenveto

Kaavalla ei ole negatiivisia
vaikutuksia työllisyyteen.

++

Kaavalla ei ole negatiivisia
vaikutuksia
elinkeinorakenteeseen.

++

++
Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenteessa
tuskin tapahtuu mittavia
muutoksia nykyiseen
verrattuna.
++

Elinkeinot yhteensä
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+

-

Yhteenveto

Autoliikenne

Kaavaratkaisut eivät
oleellisesti vaikututa
autoliikenteen
lisääntymiseen tai
vähenemiseen ihmisten
lisääntymisen takia. Ainoa
keino vaikuttaa
autoliikenteeseen on
liikennekäyttäytymisen
muuttuminen, mutta tämä
ei tapahdu yleiskaavan
ohjausvaikutuksen piirissä.

Työpaikka ja vapaa-ajan
liikenne Rovaniemen
suuntaan tulee
kasvamaan hieman, ellei
liikennekäyttäytyminen
muutu oleellisesti
nykyisestä.

0

Kevyt liikenne

Kaavaratkaisut
merkittävästi luo
edellytyksiä kevyen
liikenteen kehittämiselle.

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

0

Liikenne

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