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Rovaniemen kaupunki, Kivitaipaleen osayleiskaava
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus liittyy 24.3.2014 päivättyyn Kivitaipaleen osayleiskaavaan.
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Kivitaipaleen kylää. Alue on pintaalaltaan noin 2 150 ha.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena aluevarauskaavana,
joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Suoraan rakentamista
ohjaavassa (MRL 72 §, MRL 44§) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti
rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei asemakaavan
laatiminen ole tarpeen. Osayleiskaavassa esitetään Kivitaipaleen kylän kehittämisen
periaatteet ja alueelliset ominaisuudet.
Työtä Rovaniemen kaupungissa ohjaavat kaavoituspäällikkö Tarja Outila 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 rajaus ja sijainti.
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1.1 Kaavan tarkoitus
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Kivitaipaleen alueen maankäyttöä ohjaava
oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Kivitaipaleen alueella ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista kaavaa.

Kuva 2. Rovaniemen kaupungin alueidenkäytönstrategia suunnitelmassa alue on merkitty
kyläalueeksi ja keskuskyläksi.
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Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategiassa Kivitaipale on kuvattu Rovaniemen
tulevaisuuden kyläverkoston keskuskyläksi, jossa alueen elinkeino-toimintaa 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 Kivitaipaleen alueelle.
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Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 29.5.2012 § 97, että Kivitaipaleen
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 Osviitassa,
kaupungintalolla, internetsivuilla (www.rovaniemi.fi) sekä Lapin Kansassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.6. – 25.6.2012. OAS:sta
ei saatu palautetta. Hankkeesta pidettiin tiedotustilaisuus ja vuorovaikutteinen maanomistajainfo 6.9.2012 Kivitaipaleen kylässä. Valmisteluvaiheen
viranomaisneuvottelu järjestettiin 7.9.2012.
Lähtökohtina käytettäviä selvityksiä ovat:
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajantasaistaminen (Kivitaipaleen
osayleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Petteri Lampi, Rovaniemen kaupunki 2012) FCG 22.8.2012
 Luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 7.1.2013)
 Maisemaselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 23.11.2012)
 Arkeologinen selvitys (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy
21.12.2012)
 Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 21.12.2012)
 Maaperäselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 13.12.2012)
 Hydrologia ja vesistöalueet (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 27.11.2013)
Kaavaprosessin edetessä laadittavat aineistot:
 Mitoitusaineisto kuiva maa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 5.3.2013)
 Mitoitusaineisto rantamitoitus (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 22.3.2013)
Luonnosvaiheessa esitetään yleiskaavan keskeiset ratkaisut vaihtoehtoisilla
rakennemalleilla. Tässä vaiheessa alueiden käyttötarkoitus ja alueiden
käyttöön kohdistuvat erityiset määräykset tarkentuvat aluevarauskartaksi.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 2.5. – 24.5.2013 väliseksi ajaksi ja
kaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestettiin Kivitaipaleella 7.5.2013.
Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 5 kpl
lausuntoja ja 14 kpl mielipiteitä. Palautteet käytiin läpi ja niihin laadittiin
vastineet lokakuussa 2013.
Ennen ehdotuksen laadintaa täydennettiin kaava-aineistoa lintuselvityksellä:
- Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin (FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy 10.9.2013)
Rovaniemen kaupunki käsitteli kaavaehdotuksen teknisessä lautakunnassa
29.10.2013 § 174 ja kaupungin hallituksessa 12.11.2013 § 440.
Kaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville 21.11. - 20.12.2013 väliseksi
ajaksi. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus
26.11.2013 Kivitaipaleella.
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Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläolon aikana palautetta 8 lausuntoa ja 20
muistutusta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen käytiin läpi saatu
palaute. Lapin ELY-keskus antoi ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen lausunnon,
jossa se totesi, että ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelulle ei ole tarvetta.
Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyyn viemistä tehtiin kaavaan tarvittavat
tekniset tarkistukset ja korjaukset. 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.
Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kaava-aineiston 10.3.2014 § 110,
jonka jälkeen Kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi yleiskaavan
kokouksessaan 24.3.2014 § 27. Mahdolliset valitukset yleiskaavan
hyväksymispäätöksestä ratkaistaan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa.
Yleiskaava tulee voimaan, kun mahdolliset valitukset
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on kuulutettu.
2.2

on

ratkaistu

ja

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 Kivitaipale
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.”
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin välinen maaseudun maankäytön
suunnitteluun. Rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan laatiminen on tullut
mahdolliseksi 1.1.2009 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain
muutoksen myötä. Oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava voidaan laatia alueelle,
jossa on kylämäistä asutusta ja jossa ei ole merkittävää rakentamisen
painetta. Tällaisella alueella rakennuslupa voidaan myöntää suoraan
yleiskaavan perusteella samaan tapaan kuin rakennuslupa voidaan myöntää
rantarakentamiseen oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan perusteella.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena
aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.
Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 §, MRL 44§) yleiskaavassa
määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet
niin tarkasti ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen. Kivitaipaleen
osayleiskaavassa rakentamista ohjataan emätilaselvitykseen perustuvalla
mitoitustarkastelulla. Kaavassa on kuitenkin myös osoitettava alueet, joilla
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asemakaavan laatiminen voi olla tarpeen. Osayleiskaavassa tulee esittää
keskuskylän ominaisuudet ja kehittämisen periaatteet.
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
Suunnittelualueen kyläkeskusta on rakentunut Kivijärven ja Jokilammen
väliselle alueelle ja asutus levittäytynyt Ranuantien ja Ulkulantien varrelle.
Alueella sijaitsee sekä vanhoja pihapiirejä että uutta asuinaluetta.
Suunnittelualueen läpi johtaa Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan
välinen kantatie 78 (Ranuantie).
3.2 Luonnonympäristö
Luontoselvityksen ovat laatineet biologit Aija Degermann ja Jari Kärkkäinen
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Selvitys laadittiin syyskesällä 2012.
Maastokäynnillä inventoitiin yleispiirteisesti alueen arvokkaat luontokohteet,
ja selvitettiin mm. mahdollisten luonnonsuojelulain (LsL 29 §), metsälain
(MetsäL 10 §) ja vesilain (VL 2 luku 11§) suojeltujen luontotyyppien
esiintyminen alueella sekä huomioitiin muut arvokkaat ympäristöt, kuten
uhanalaisten luontotyyppien sekä uhanalaisen ja silmälläpidettävän tai muun
huomionarvoisen lajiston esiintyminen alueella.
3.2.1 Kallio- ja maaperä
Maaperäselvityksen on laatinut insinööri AMK Jukka-Pekka Ruonaniemi FCG
Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä ja se on tehty osana Kivitaipaleen
osayleiskaavahanketta. Selvityksessä on tarkasteltu yleisesti alueen
maaperän geologista laatua karttatarkastelun pohjalta. Lisäksi on selvitykseen
kartoitettu mahdollisia maaperän pilaantumiseen liittyviä riskikohteita.
Rovaniemen seutu on pääosin subakvaattista, eli se on ollut jääkausien aikana
veden peittämää. Alue paljastui mannerjäätikön alta n. 9000–10000 vuotta
sitten.
Kallioperältään
alue
sijoittuu
geologisesti
Peräpohjolan
liuskealueeseen. Liuskealueella esiintyy kalkkikiveä, kvartsiitteja sekä
emäksisiä vulkaniitteja (GTK).
Kallioperä suunnittelualueella on emäksistä vulkaniittia Perunkajärven
ympärillä sekä alueen pohjoisosassa. Alueen pohjois- ja eteläosassa on
kvartsiittia. Kvartsiitit ovat kasvualustana karuja, kun taas kiilleliuskeet ja
vulkaniitit
ovat
ravinteikkaampia.
Suunnittelualueella
Jäkälälammen
länsipuolella on vanhoja kalkkikaivantoja.
Yleisin maalaji alueella on moreeni. Langonojan laaksossa maaperä on hietaa
ja Pikkuojan – Matalalammen ympäristössä sekä paikoin Perunkajärven rantaalueilla hienoa hietaa. Suoalueilla maaperä on sara- tai rahkaturvetta.
Kalliopaljastumia on Säippäniemessä Perunkajärven itärannalla ja kivikoita
esiintyy Perunkajärven länsipuolella (Pitkäniemen alue) Mykänmaan rinteillä.
Suunnittelualueen korkeussuhteet vaihtelee Mykänmaan +160 mpy
Perunkajärven 134,5 tasolle. Kivitaipaleen kumpuilevan kylän ydinalueen
korkeus nousee vesistöjen Kivijärven (+136,7) ja Jokilammen (+135,2)
ranta-alueilta noin + 135 tason rannoilta tasovälille +140..+145 mpy.
Suunnittelualueen muilta osin maastomuodot vaihtelevat tasovälillä 140…150
mpy moreenikumpujen ja soistumien vuorotellessa.
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Kuva 3. Rakennettavuusselvityksessä rajattuna alueet, joilla rakennettavuuden
arvioidaan olevan hyvä.

3.2.2 Kasvillisuus
Hankealue on metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa Pohjoisboreaalisen
vyöhykkeen
Peräpohjanmaata
eli
Lapin
kolmion
aluetta
(3c).
Suokasvillisuuden aluejaossa hankealue sijoittuu Peräpohjanmaan aapasoiden
alueelle.
Metsät ovat viljavia mustikkatyypin kuusikoita. Suot ovat reheviä ja
lettoisuutta esiintyy yleisesti. Soita, soistumia ja turvekankaita esiintyy
alavimmilla paikoilla. Kalkkialueilla ja emäksisten kivilajien alueella monia
ravinteita on maaperässä keskimääräistä enemmän, joten kasvillisuus on
Lapin kolmion letto- ja lehtokeskuksen alueella poikkeuksellisen rehevää.
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Kasvillisuustyypiltään metsät ovat tuoretta (VMT) tai kuivahkoa (VT)
kangasta. Metsäkasvillisuus on tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Paikoin
esiintyy myös lehtomaista kangasta. Rehevintä kasvillisuus on selvitysalueen
koillisosassa, missä todennäköisesti kalkkipitoisen maaperän vuoksi esiintyy
lehtomaista kangasta ja soista lettoja.
3.2.3 Eläimet
Suunnittelualue kuuluu Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Alueella tavattava
nisäkäslajisto on tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajistoa. Hirven kannat
vaihtelevat
vuosittain.
Alue
kuuluu
poronhoitoalueeseen,
joten
nisäkäslajistoon kuuluu myös poro.
Alueelle ei ole tehty erillistä linnustoselvitystä. Selvitys alueen linnustosta ja
kaavan vaikutusten arviointi on tehty toimistotyönä, perustuen olemassa
olevaan linnustotietoon. Selvityksen on tehnyt biologi Ville Suorsa FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:sta lokakuussa 2013. Tarkempi selvitys liitteineen
on kaavaselostuksen liitteenä.
Suunnittelualueelle ulottuvien atlasruutujen alueella havaittiin lintuatlaksen
aikana yhteensä 118 lintulajia, joista 58 lajia tulkittiin varmasti pesiväksi, 41
lajia todennäköisesti pesiväksi ja 19 lajia mahdollisesti pesiväksi (Valkama
ym. 2011). Rovaniemellä kymmenen runsainta pesimälajia ovat pajulintu,
peippo,
järripeippo,
vihervarpunen,
harmaasieppo,
metsäkirvinen,
keltavästäräkki, punakylkirastas, leppälintu ja urpiainen (Jokimäki &
Kaisanlahti–Jokimäki
2012).
Kivitaipaleen
suunnittelualueella
esiintyy
runsaasti edellä mainituille lajeille tyypillistä elinympäristöä, joten on
oletettavaa, että ko. lajit muodostavat todennäköisesti valtaosan myös
suunnittelualueen pesimälinnustosta.
Selvitysalueelle ulottuvien lintuatlasruutujen alueella pesii varmasti tai
todennäköisesti
yhteensä
47
suojelullisesti
arvokasta
lintulajia.
Selvitysalueella pesivistä lintulajeista suokukko on luokiteltu valtakunnallisesti
erittäin uhanalaiseksi (EN) viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa (Rassi
ym. 2010). Vaarantuneiksi (VU) on luokiteltu jouhisorsa, heinätavi,
tukkasotka, sinisuohaukka, törmäpääsky, keltavästäräkki, kivitasku sekä
pohjansirkku. Valtakunnallisesti silmälläpidettäviä (NT) pesimälajeja ovat
metsähanhi, teeri, metso, sääksi, luhtahuitti, rantasipi, punajalkaviklo,
naurulokki, huuhkaja, helmipöllö, käenpiika, niittykirvinen, kuukkeli ja
punavarpunen. Alueellisesti uhanalaisia (RT) (Rajasärkkä ym. 2013)
pesimälajeja ovat töyhtöhyyppä, punajalkaviklo, naurulokki ja huuhkaja.
Suunnittelualueella
pesivistä
lintulajeista
sinisuohaukka,
suokukko,
törmäpääsky, keltavästäräkki, kivitasku ja pohjansirkku on luokiteltu Suomen
luonnonsuojelulailla
(20.12.1996/1096)
ja
luonnonsuojeluasetuksella
(14.2.1997/160) uhanalaisiksi. Selvitysalueella havaituista lajeista 21 lajia
kuuluu EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajistoon ja 22 lajia on
nimetty Suomen kansainväliseksi vastuulajiksi (Leivo 1996).
Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimiston ja Sääksirekisterin
perusteella (Juha Honkala, kirjall. ilm. 10.9.2013) selvitysalueen eteläreunalla
sijaitsee sääksen tiedossa oleva pesäpaikka, jossa on pesitty onnistuneesti
vuonna 2009. Lisäksi Kivijärven alueelle sijoittuu naurulokkien ja pikkulokkien
pesäpaikkoja sekä ruskosuohaukan pesäpaikka, ja järven ympäristöön kaksi
helmipöllön pesäpaikkaa.
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3.2.4 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Luontodirektiivin liitteen II ja IV putkilokasvilajeista alueella esiintyy lettorikko (Saxifraga hirculus), lapinleinikki (Ranunculus lapponicus) ja yksi
salassa pidettävä laji, jotka kaikki ovat luonnonsuojeluasetuksen mukaan
rauhoitettuja.
Uhanalaisista putkilokasvilajeista alueella esiintyy lettosara (Carex heleonastes), lettorikko, röyhysara (Carex appropinguata) ja kaitakämmekkä,
jotka
ovat
vaarantuneita
(VU)
lajeja.
Selvitysalueella
esiintyy
silmälläpidettävä (NT) laji, jonka tiedot ovat salassa pidettäviä. Alueella
esiintyviä Suomen erityisvastuulajeja ovat putkilokasveista lettosara ja
lettorikko.
3.2.5 Kulttuuri-, luonnonmaisema ja luontokohteet
Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä.
Metsälain mukaisista erityisen tärkeistä elinympäristöistä alueella esiintyy
vähäpuustoisia soita, reheviä korpia, lettoja, kivikoita sekä pienvesien
välittömiä lähiympäristöjä. Alueen luonnontilaiset purot kuluvat vesilain
mukaisiin suojeltaviin luontotyyppeihin, joiden luonnontilan muuttaminen
vaatii vesilain mukaisen luvan (VesiL 3:2§: Vesitaloushankkeen yleinen
luvanvaraisuus).
Kulttuurivaikutteiset ympäristöt ovat asuinalueita tai maatalousympäristöä.
Selvitysalueella on sekä laajoja viljelykäytössä olevia peltoja että
viljelykäytöstä jääneitä vähitellen pensoittuvia peltoja ja niittyjä. Lajistoltaan
monipuolisia perinnebiotoopin kaltaisia niittyjä ei alueella ole.
Kaavaan on merkitty seuraavat luontoon perustuvat kohteet ja
alueet:
Merkintä:

Merkinnän peruste

Vihreä neliö

Luontodirektiivin liite II ja IV kohteet

luo-1

Jokilamminkankaan eteläpuolinen suo, luontoselvityksen kohde S13.
Merkinnän peruste MeL 10 § (puuntuotannollisesti vähäpuustoiset
suot)

luo-2

Välijoen suu, luontoselvityksen kohde S15. Merkinnän peruste MeL
10 § (rehevä korpi)

luo-3

Heinujoen ranta, luontoselvityksen kohde S16. Merkinnän peruste
MeL 10 § (rehevä korpi)

luo-4

Haapavaaran pohjoispuolinen puro, luontoselvityksen kohde P1.
Merkinnän peruste MeL 10 § (rehevä korpi ja lehto)
Jokilammen itärannan suo, luontoselvityksen kohde S9 merkinnän
peruste luo-4 alueen muodostama kokonaisuus (paikallisesti arvokas
kohde)
Jäkälälammen itäpuoliset suot, luontoselvityksen
Merkinnän peruste luo-4 alueen muodostama
(kansallisesti arvokas kohde)

kohde S10.
kokonaisuus

Jäkälälampi-Haapavaara, luontoselvityksen kohde L2. Merkinnän
peruste luo-4 muodostama kokonaisuus (kansallisesti arvokas
kohde)
Jäkälälammen rantasuo, luontoselvityksen kohde S11. Merkinnän
peruste luo-4 alueen muodostama kokonaisuus (paikallisesti arvokas
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kohde)
luo-5

Pikkuoja, luontoselvityksen kohde P3. Merkinnän peruste MeL 10 §
(luonnontilainen puro ja rehevä puronvarsikorpi)

luo-6

Mykänmaan rakkakivikot, luontoselvityksen kohde K1. Merkinnän
peruste geologinen kohde ja MeL 10 § (erityisen tärkeä
elinympäristö, kivikko)

luo-7

Pitkäniemen rakkakivikot, luontoselvityksen kohde K2. Merkinnän
peruste geologinen kohde ja MeL 10 § (erityisen tärkeä
elinympäristö, louhikko)

luo-8

Kivijärvi, luontoselvityksen kohde L1. Merkinnän perusteena on Kivijärven merkitys lintujärvenä pesimisalueena ja levähdysalueena.

Kuva 4. Luontoinventointikartta, luontoselvitys/Aija Degermann, FCG.
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3.3 Vesistöt
Kivitaipaleen
Hydrologia
ja
vesistöalueet
–selvityksen
on
laatinut
maisemainsinööri Jan Tvrdy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Kivitaipaleen
alue sijaitsee Vähäjoen vesistöalueella (65.17), joka muodostuu alueella
Peurunkajärven valuma-alueesta (65.173), Vähäojan keskiosan alueesta
(65.172) sekä Narkausjoen valuma-alueesta (65.177). Selvitysalue, kuten
koko Vähäjoen vesistöaluekin, kuuluvat Kemijoen vesistöalueeseen.
Pintavesi
Alueen vesistöistä suurin on Perunkajärvi, joka on kooltaan 1,57 km².
Itäosassa kapean salmen kautta järveen on yhteydessä Tervalampi, joka on
suorantainen lampi kooltaan 0,123 km². Perunkajärvi laskee Lomperojoen
kautta Lomperojärveen alueen eteläpuolella.
Suunnittelualueen pohjoisosassa on matala Kivijärvi ja sen eteläpuolella
Jokilampi. Jokilampi laskee Saukkolammen ja Välijoen kautta luoteeseen
Perunkajärveen. Suunnittelualueen itäosassa on useita lampia, joista
Jäkälälampi on suurin. Kivijärveen laskee pohjoisesta Konttijoki.
Pohjoisosan pienempiä ojia ovat Konttijokeen laskevat Langonoja ja Pikkuoja.
Alueen pohjoisosassa on kaksi nimetöntä lampea Rovaniemi-Ranua -tien
itäpuolella ja pieni Matalalampi tien länsipuolella. Alueen eteläosan vesistöjä
ovat Mykänlampi ja nimetön lampi Rovaniemi-Ranua -tien länsipuolella.

Kuva 5. Alueen vesistöt ja pintavalunnan virtaussuunnat. (Lähde: OIVA/SYKE 2012, MML
2012)

Pohjavesi
Osayleiskaava-alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.
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3.4 Maisema
Kivitaipaleen Maisemaselvityksen on laatinut hortonomi Mari Lampinen FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti
merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä, maisemakokonaisuuksia tai
maisemanähtävyyksiä.
Alueelta
ei
ole
inventoitu
arvokkaita
perinnemaisemakohteita.
Alueen luonto- ja maisema-arvot keskittyvät järvien ympäristöön.
Kulttuurivaikutteiset ympäristöt ovat asuinalueita tai maatalousympäristöä.
Selvitysalueella on sekä laajoja viljelykäytössä olevia peltoja että
viljelykäytöstä
jääneitä
vähitellen
pensoittuvia
peltoja
ja
niittyjä.
Muodostaakseen arvokkaan maisemakokonaisuuden viljelysalueiden tulisi olla
laajoja, yhtenäisiä alueita reunametsineen, vesistöineen ja asumuksineen.
Kivitaipaleen peltoalueet eivät täytä tätä kriteeriä.
Maisemarakenne
Rovaniemi kuuluu Peräpohjola-Lapin
vaara- ja jokiseudulle.

maisemamaakunnan

Peräpohjolan

Rovaniemen eteläosia halkovan Kivalojen vaarajonon eteläpuolella maasto on
suhteellisen tasaista, suurten suoerämaiden peittämää aluetta, jossa siellä
täällä kohoaa laakeita kivikkoisia moreenimaita. Heti Kivalojen pohjoispuolelta
maisemat muuttuvat voimakkaasti, maastonmuodot kohoavat suhteellisen
jyrkkäpiirteisiksi vaaroiksi. Vaarojen väliin jää pienialaisia suoalueita ja
vähäisessä määrin myös järvi- ja lampialueita.
Kivitaipaleen kylä sijoittuu Vähäjoen vesistön varteen vaaraselänteiden
väliseen laaksoon. Noin kymmenen kilometrin päässä etelässä kulkee noin
100 kilometriä pitkä Kivalojono. Kivalot alkavat Kemin läheltä ja jatkuvat aina
Ylä-Kemijoen varteen.
Kivitaipaleen kylän länsi- ja luoteispuolella nousevat puolestaan ns.
Inginkairan
vaaraselänteet.
Vaaraselänteen
korkeimpia
kohtia
ovat
Inginkivalon, Perunkavaaran, Latvakivalon ja Kuusiselän huiput. Korkeimmat
kohdat ovat yli 270 metriä meren pinnan yläpuolella.
Kivitaipaleen kylä sijoittuu järvien keskelle. Alueen pinta-alasta onkin suuri
osa vettä. Jokilampi, Kivijärvi ja Perunkajärvi ovat suurimpia järviä. Välijoki
yhdistää Jokilammen ja Perunkajärven. Kivijärven rannat ovat suurelta osin
soistuneita.
Maisemakuva
Metsät muodostavat suljetun maisematilan, johon paikoin tuovat vaihtelua
rakennetut alueet. Avoimia tiloja rajaavat metsänreunat ja niille sijoittunut
rakentaminen
muodostavat
merkittävät
reunavyöhykkeet
tärkeille
maisematiloille. Usein tällä vyöhykkeellä tai avoimen maisematilan keskellä
kulkee myös tie, jolta siten avautuu merkittäviä näkymiä kulttuurimaisemaan.
Kivitaipaleessa pellot ja niityt ovat enimmäkseen tiiviisti vanhan asutuksen
ympärillä vesistöjen ranta-alueilla, valtaosin Jokilammen ympäristössä. Osa
pelloista on poistunut viljelykäytöstä, pensittynyt ja rämettynyt. Vielä
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viljelykäytössä olevat pellot ja vanhojen talojen pihapiirit muodostavat
avoimia ja erityisen kauniita tiloja maisemakuvassa.
Kylää ja kaava-aluetta halkovalta kantatieltä ei avaudu juurikaan avaria
näkymiä sankan tienvarsipuuston johdosta. Kivitaipaleen kyläkeskustaa
lähestyttäessä Ranuantietä pitkin, kylän havaitsee nopeusrajoituksen
muuttumisessa. Itse kylä sijoittuu vanhan kylätien varrelle sekä Ulkulantien
varrelle.

Kuva 6. Maisemaselvitys ilmakuvatarkasteluna.
Kaavaan on merkitty seuraavat maisemakuvaan perustuvat kohteet ja
alueet:
Merkintä

merkinnän peruste

skpistekatkoviiva

Pääasiassa rakennetun kulttuurin ominaispiirteiden vahvistamista,
mutta myös maisemallisia elementtejä.

MA-aluevaraus

Maisemallisesti arvokas peltoalue, avoimet peltoalueet
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3.5 Rakennettu ympäristö
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen on laatinut FM Jari Heiskanen
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä syksyllä 2012.
3.5.1 Historia
Kivitaipale oli vielä pitkälle historialliselle ajalle pääosin asumatonta
eräaluetta, takamaata, jota hyödynnettiin metsästämällä ja kalastamalla.
Vanhemmasta eränkäynnistä kertovat mm. Perunkajärven ympäristöön
peuran pyyntikuopat.
Eräkauden kausiasutus päättyi 1750-luvulla, jolloin tulevan Taipaleen ja
myöhemmin Kivitaipaleen kylän ensimmäinen talo, Perunka, perustettiin 1759
Perunkajärven pohjoisrannalle. Tilan pihapiiri ja pellot rajautuivat pääosin
Perunka-aapaan. Paikka oli ilmeisen huono ja tila autioitui jo 1800-luvun
alkupuolella. Vanhasta Perungasta on säilynyt lähinnä savutuvan pohja ja
ympäristöön raivattuja peltoraunioita. Kylän toinen talo, Kivijärvi, perustettiin
1801 Perungan tilalta käsin Jokilammen ja Kivijärven väliselle kannakselle.
Kylän kolmas talo, Töyräs, perustettiin myös Jokilammen etelärannalle 1837.
Viimeiset kylän kantataloiksi laskettavat talot perustettiin isonjaon yhteydessä
1881. Uusien tilojen Kankaan ja Lammasmaan tilakeskukset rakennettiin
myös Jokilammen maisemaan.
Kylän tilaluku kasvoi hitaasti ja vuonna 1910 kylässä oli kantatalojen lisäksi
Kivijärven kantatilasta vuonna 1902 erotetut Taipale, Ruokanen, Laurila,
Vanhakangas ja Kanava sekä Töyrään kantatilasta erotettu Hakala.
Lammasmaan kantatalo jaettiin Siepin, Uusikanavan ja Niemen tiloihin. Kylän
kantatilojen maiden jakaminen jatkuu 1920-luvulla. Kantatalojen maat
keskittyivät Jokilammen ja kuivatun Kivijärven rannoille, joten uudet tilat
muodostuivat niiden rannoille, uusia tiloja ovat kaksi Jänkälää, Toivola,
Hovila, Halme ja Kumpu.
Kantatilojen ja 1900-luvun alun osatalojen ohella kylän kolmannen
asutuskerrostuman muodostavat kylänmaiseman reuna-alueille perustetut
valtion asutustilat, jotka keskittyvät 1920-luvulla rakennetun maantien,
Ranuantien varrelle. Taustalla oli 20.5.1922 annettu asutuslaki, jonka
tavoitteena oli tilattoman väestön asuttaminen ja valtion mailla olevien
vuokratilojen itsenäistäminen. Kemihaaran kylässä, johon Taipaleenkylä
kuului, perustettiin vuoden 1922 asutuslain perusteella valtion maille 221
asutustilaa.
Kivitaipaleen maatalous alkoi menettää kokonaisuutena merkitystä pian
viimeisten tilojen perustamisen jälkeen ja jo 1980-luvulla kylän
elinkeinorakenne oli muuttunut siten että enää 18 % työväestöstä sai elannon
maataloudesta. Pientilavaltaisuudesta ja Rovaniemen läheisyydestä johtuen
Kivitaipaleen maatalousmaisemasta puuttuvat pääosin maatalouden 1960luvun uudistumisen ja teollistumisen merkit. Ranuantien, kantatie 78
uudistaminen alkoi 1970-luvulla, jolloin sorapintainen, 1920-luvulla
rakennettu
maantie
uudistettiin
linjaukseltaan
ja
rakenteiltaan
kestopäällystetyksi. Kivitaipaleen kylän kohdalla tielinja oikaistiin, jolloin
vanhan maantien osuuksia jäi paikallistieksi tai pois käytöstä. Omakotitalojen
ohella rannoille rakentui kehittyvän tieverkon rajoissa kesämökkejä.
Yhtenäisempiä omakotiasutuksen tiemaisemia syntyi lähinnä Ryskäntien
varrelle, johon on 1980-luvulta alkaen rakentunut omakotitaloja ja pieni
rivitaloalue.
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3.5.2 Kivitaipaleen alueet ja kohteet
Kivitaipaleen kulttuuriympäristön historiallisia lähtökohtia ovat topografiaan ja
maaperään liittyvät kokonaisuudet, jotka määrittivät maatalousasutuksen
sijoittumista aina 1960-luvulle saakka. Kyläkehitykseen vaikutti maaperän ja
1920-luvulla rakennetun maantien ohella merkittävästi valtion laaja
maanomistus, joka keskittyi vesistömaiseman rantojen ulkopuolelle.

Kuva 7. Kivitaipaleen aluekokonaisuudet. A = Jokilammen rantojen kylämaisema, B =
Kylänraitti, C = Kyläasutuksen laajeneminen, D = Valtion maiden asutustiloja

Vanhimman kulttuurimaiseman muodostavat Jokilammen ja Perunkajärven
kulttuurimaisemat, joiden rannoille varhainen asutus keskittyi eräkauden
jälkeen. Perunkajärven asutus autioitui, mutta Jokilammen rannalle 1800luvulla keskittynyt kylämaisema laajeni 1900-luvulla kantatilojen jakamisen ja
kylänraitin muodostaneen maantien seurauksena.
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Kaavaan on merkitty seuraavat rakennettuun kulttuuriympäristöön
perustuvat kohteet ja alueet:
Merkintä

merkinnän peruste

sk-1

Jokilammen rantojen kylämaisema ja kylänraitti

Sr/1

Alueen kohteiden yksittäiset arvot eivät ole luonteeltaan sellaisia,
että ne tulisi osoittaa omana merkintänään, mutta Kivitaipaleen
kylän muodostaman kokonaisuuden kannalta nämä kohteet luovat
alueelle ominaispiirteen ja kyläalueen kuvan.
Alueelle sijoittuvat Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen
kohteet:
1.Kivijärvi (myös erilliskohteena), 2. Kivitaipale, 3. Kangas (myös
erilliskohteena), 4. Töyräs, 5. Kivijärven kanava, 6. Laurila, 8.
Ruokasen kauppa, 9. Koulukeskus (myös erilliskohteena), 10.
Osuuskauppa, 11. Seuraintalo, 12. Niska, 13. Nivala, 14. Hovila
(myös erilliskohteena), 15. Kumpu, 16. Hakala, 17. Jänkälä, 18.
Kiviristo, 19. Niemi, 21. Mäntykangas
Kivijärvi

Sr/3

Kivijärvi on Taipaleen kylän kantataloja ja se on perustettu 1801.
Kivijärven päärakennus ja navetta sijaitsevat edelleen vanhalla
asuintontilla.
Tavoiteltu arvo: Asuinrakennus ja navetta.
Kangas

Sr/9

Viitakankaan 1800- ja 1900-luvun vaihteen neliömäisen
maatalouden pihapiirin muodostavat asuinrakennus sekä kaksi
pitkää betoni- ja hirsirunkoista talousrakennusta. Pihapiirin
laidalla on kaksi pientä hirsiaittaa. Asuinrakennusta on viime
vuosina kunnostettu, jolloin julkisivujen materiaalit ovat uusia ja
osin vain vanhaa muistuttavia. Tilakeskus liittyy Jokilammen
vanhan asutusmaiseman ohella 1920-luvulla rakentuneen
kylänraitin maisemaan.
Tavoiteltu arvo: Pihapiiri ja rakennettu kokonaisuus
Koulukeskus

Sr/14

Taipaleen kansakoulu perustettiin 1924 ja sen rakennukset
vaurioituivat syksyllä 1944 saksalaisten perääntyessä kohti
Rovaniemeä. Sodan jälkeen rakennetut koulurakennus, opettajien
asuinrakennus
ja
talousrakennus
edustavat
1920-luvun
rakentamista. Koulukeskuksen kolmesta tontista muodostuva
pihapiiri on erotettu vuosina 1933 ja 1947 Kivijärven kantatilasta
tai sen 1902 erotettujen osatalojen tonteista.
Tavoiteltu arvo: Koulurakennus
Hovila
Hovilan pihapiiriä rajaavat kolmelta sivulta asuinrakennus ja kaksi
talousrakennusta.
Rakennuspiirteistä
päätellen
kookkaalla
kuistilla, umpiräystäillä varustettu asuinrakennus on rakennettu
toden näköisesti 1900-luvun alkupuolella, mahdollisesti 1920luvulla.
Tavoiteltu arvo: Pihapiirin ja asutusmaiseman kytkeytyminen
ympäristöön
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3.5.3 Muinaisjäännökset
Kivitaipaleen Arkeologisen inventoinnin on laatinut FM, arkeologi Kalle Luoto
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä syksyllä 2012.
Kivitaipaleen kaava-alueella tehtiin lokakuussa 2012 kolmen päivän mittainen
arkeologinen inventointi, jonka aikana tarkastettiin tunnetut muinaisjäännöskohteet sekä pyrittiin paikantamaan ennestään tuntemattomia muinaisjäännöskohteita. Arkeologisen inventointityö laadittiin alueen maankäyttöä ohjaavan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan selvityksenä. Uusia esihistoriallisia
kohteita ei löydetty, mutta tunnetuista kohteista toisen, Lomperojoki, rajausta
suositellaan laajennettavaksi sillä inventoinnin tuloksena paikannettiin
kohteesta tunnetun pyyntikuopan lisäksi myös toinen pyyntikuoppa. Lisäksi
arkisto ja maastohavaintojen perusteella esitetään uudeksi muinaisjäännöskohteeksi Perunkajärven pohjoispuolella sijaitsevaa historiallisen ajan
autioitunutta asuinpaikkaa Perunka (Perunka). Tämän lisäksi muutamasta
alueelle sijoittuvasta arkeologisesti mielenkiintoisesta kohteesta tehtiin
havaintoja, mutta toistaiseksi näitä kohteita ei suositella suojeltavaksi
muinaisjäännöksinä.
Kivitaipaleen kylästä tunnettiin ennen inventointia kaksi muinaisjäännöskohdetta, Lomperojoki ja Perunkajärvi. Molemmat ovat pyyntikuoppakohteita.
Läheisistä muinaisjäännöskohteista mainittakoon Kivitaipaleen pohjoispuolella
Konttikankaalla
Peräjärventien
läheisyydessä
sijaitseva
ajoittamaton
kvartsilouhos ja Perunkajärven länsipuolella sijaitseva muinaisjäännöskohde
Perunkajärvi länsi, joka on röykkiömäinen kiveys.
Kaavaan on merkitty seuraavat muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet:
Merkintä

merkinnän peruste

sm-049

Perunkajärvi, kohde
Ajoitus: Ajoittamaton
Muinaisjäännös tyyppi: työ- ja valmistuspaikat; pyyntikuopat
Rauhoitusluokka 2

sm-050

Lomperojoki, kohde
Ajoitus: Ajoittamaton
Muinaisjäännös tyyppi: työ- ja valmistuspaikat; pyyntikuopat
Rauhoitusluokka 2

sm2/001

Perunka, alue
Ajoitus: Historiallinen
Muinaisjäännös tyyppi: Asuinpaikat, yksittäistalot
Rauhoitusluokka 2 (ehdotus)
Kohde on määritetty arvokkaaksi myös Kivitaipaleen
ympäristön selvityksessä. Kohteen arvo muodostuu
muinaismuistoksi luokitettavissa olevana arvona

rakennetun
pääasiassa
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3.6 Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut
Väestömäärä ja kehitys
Rovaniemellä asui vuoden 2011 lopussa 60 637 asukasta ja Kivitaipaleen
alueella 271 asukasta. Väestökehitys on ollut Rovaniemen seudulla nousevaa,
kun muualla Lapin maakunnassa viime vuosikymmeninä väestönkehitys on
ollut laskeva.
T
Asukasluku 31.12.
Muutos 2005-2011
a
2005*
2007*
2009
2011
u
57 835
58 825
59 848
60 637
2 802
4,4 %
l Rovaniemi
Kivitaipale
318
293
303
271
-47 -14,8 %
u
Lapin maakunta
185 800
184 390
183 748
183 330
-2 470
-1,3 %
k
ko. Väestömäärä ja väestökehitys 2005-2011 (Rovaniemen kaupunki).
*Kuntaliitos 1.1.2006
Rovaniemi ja Rovaniemen mlk

Taulukko. Väestön ikärakenne 2010 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Ranuantien
varsi
Lapin maakunta

Väestön ikärakenne 2010
0-9 v
10-14 v
11,3 %
5,6 %
11,9
4,4

15-64 v
68,0 %
67,8

65- v
15,1 %
15,9

6,9 %

65,8 %

17,9 %

9,4 %

Ranuantien varren väestöstä oli vuonna 2010 alle 9-vuotiaita 11,9 %, 10–14vuotiaita 4,4 %, 15–64-vuotiaita 67,8 % ja yli 65-vuotiaita 15,9 %. Alle 10vuotiaiden lapsien määrä perheissä on Rovaniemellä sekä Kivitaipaleessa
suurempi kuin Lapin maakunnassa keskimäärin.
Palvelukylien vertailussa Kivitaipaleessa asuu kolmanneksi eniten asukkaita.
Muurola ja Sinettä ovat Kivitaipaleen edellä.
Taulukko. Palvelukylien väestö 2005–2011 (Rovaniemen kaupunki).
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Kuva 8. Väestön muutos tilastoalueittain (lähde: Rovaniemen alueiden käytön
strategia, 2006)

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.
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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, Kivitaipaleessa on muutama
rivitalo.

Kuva 9. Asuinrakennusten lukumäärän muutos Rovaniemellä 2005-09. (Lähde:
päivitetty Rovaniemen alueiden käytön strategia, 2013)
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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 19952009 (Tilastokeskus).
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
519
0,6 %
516
3
523
Rakentaminen
523
1046
1358
1569
25,0 %
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 kaupunki

*Kuntaliitos 1.1.2006
Rovaniemi ja Rovaniemen mlk

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

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. 2000luvulla seudun vuosittainen yöpymismäärä on ollut noin 450 000 yöpymistä /
vuosi. Yöpymisen keskihinta oli vuonna 2009 Rovaniemellä 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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Palvelut
Julkiset palvelut
Pääosa julkisista palveluista keskittyy Rovaniemen keskustan alueelle. Kivitaipaleella toimii kouluterveydenhuolto ja samalla mahdollisuus terveydenhoitajan palveluihin. Lisäksi Kivitaipaleella on Kyläkirjasto ja VPK-Vapaapalokunta.
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.
Kivitaipaleella toimii ala-aste (Taipaleen koulu) sekä Kivitaipaleen päiväkoti.
Kaupan palveluverkko
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Rovaniemellä oli vuoden 2008
lopussa 297 vähittäiskauppaa.
Kivitaipaleella ei ole päivittäistavarakauppaa.

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-asutus- ja osayleiskaava-alueilla
sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle rakennetuista runko- ja jakeluvesijohtolinjoista. Viemärilaitoksen toiminta-alue ulottuu sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle rakennetuista runkolinjoista, jos liittymä voidaan rakentaa viettoviemärinä. Haja-asutusalueiden asukkaista 99 % on liittynyt vesijohtoverkkoon.
Viemäriverkostoon on liittynyt noin 10 % haja-asutusalueen asukkaista.
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 Kivitaipaleen alueelle.

Kuva 10. Lapin päätieverkko

Suunnittelualueen läpi luode-kaakko -suunnassa kulkee kantatie 78 Rovaniemi-Ranua. Alueen muita yleisiä teitä ovat yhdystiet 19654 (PetäjäskoskiKivitaipale), 19732 (Ulkula pt) ja 19729 (Kivitaipale pt).
Kantatie 78 muodostaa merkittävän yhteyden Rovaniemen ja Kajaanin välille.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi
Puh. 010 4090, fax 010 409 5801, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
24.3.2014

Kaavaselostus
Rovaniemen kaupunki
Kivitaipaleen osayleiskaava

27 (83)
P18984

Ajoneuvoliikenne, liikennemäärät ja – ennusteet

Kuva 11. Liikennemäärät

Joukkoliikenne
Kantatien 78 (Paltamo-Rovaniemi) suuntaisesti kulkee pitkän matkan linjaautoliikennettä. Rovaniemen ja Ranuan välillä ajetaan säännöllisesti 3 vuoroa
maanantaista sunnuntaihin ja lisäksi yksi vuoro arkipäivisin. Näiden lisäksi
ajetaan 2-3 vuoroa kouluvuoden aikana, sesonkiaikana 1-2 vuoroa arkisin sekä lisäksi 3 muuta vuoroa arkisin. Rovaniemi-Ranua-Posio -linja-auto pysähtyy Kivitaipaleen koulun kohdalla, 14 min Rovaniemelle.
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Kevyt liikenne
Kantatien 78 varrella ei ole kevyen liikenteen väylää.
Taipaleentien ja Ryskätien välillä on pätkä sorapintaista kevyen liikenteen
väylää.
Moottorikelkkareitistö
Moottorikelkkaura ylittää kantatien 78 n. 1 km mt 19654:n (Välijoen tie)
liittymästä pohjoiseen.

Kuva 12. Moottorikelkkaurat.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi
Puh. 010 4090, fax 010 409 5801, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
24.3.2014

Kaavaselostus
Rovaniemen kaupunki
Kivitaipaleen osayleiskaava

29 (83)
P18984

3.9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kantatie ja tiemelu
Tiealueen meluselvityksellä on voitu määrittää kaavaan melualue, jonka
sisäpuolella on huomioitava melun aiheuttamat vaikutukset.
Lähtöarvoina kantatiellä 78 melulaskennassa on käytetty seuraavia arvoja:
Liikennemäärä

1870 ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja 6 %

Nopeusrajoitus

100 km/h

Tien pituuskaltevuus

0-4 %

Tien korkeus

0-3 m

Kuulijan korkeus

2,0 m

Oheiseen karttaan on piirretty em. perusteilla lasketut melun ekvivalentti
äänitasot 55 dB. Muilla maanteillä kuin kantatiellä 55 dB äänitason raja-arvo
jää alle 10 m:n päähän tien keskilinjasta.

Kuva 13. 55 dBA:n meluasteen rajaus.
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Erilaiset tulevaisuuden skenaariot huomioiden, esim. Suhangon kaivostoiminnan käynnistyminen tulee lisäämään työperäistä liikennettä sekä jonkin verran raskasta liikennettä. Liikenteen vuosittainen kasvuprosentti kantatiellä ilman kaivostoiminnan aiheuttamaa lisäystä on 1 %. Kaivostoiminnan aiheuttama lisäys liikennemääriin olisi merkittävämpi henkilöliikennemääriin kuin raskaan liikenteen määriin. Arviolta henkilöliikennemäärä lisääntyisi 1500–1600
ajon/vrk. Raskaan liikenteen määrä olisi ennustetilanteessa vuonna 2020 170
ajon/vrk.
Melunlaskentaohjelmalla laskettiin kahden esimerkkitapauksen arvioita siitä,
miten liikenteen määrän kasvu vaikuttaa melualueen laajuuteen. Esimerkissä
1 on laskettu melualueet ilman kaivostoiminnan aiheuttamaa lisäystä nykytilanteessa ja ennustetilanteessa vuonna 2020 normaalin vuosittaisen kasvuprosentin mukaisesti. Esimerkissä 2 on laskettu melualue ennustetilanteessa
vuonna 2020 huomioiden kaivostoiminnan aiheuttama lisäys liikenteeseen.
Esimerkki 1:
Nykytilanne v. 2013
KVL

1870 ajon/vrk

Raskaan liikenteen osuus

6%

Nopeusrajoitus

100 km/h

Tien pituuskaltevuus

2%

Tien korkeusasema

1m

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 85 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
Ennustetilanne v. 2020 olettaen liikennemäärien
kasvuprosenttien mukaisesti (1 %/vuosi)
KVL

2030 ajon/vrk

Raskaan liikenteen osuus

6%

Nopeusrajoitus

100 km/h

Tien pituuskaltevuus

2%

Tien korkeusasema

1m

kasvavan

normaalien

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 90 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
Esimerkki 2:
Ennustetilanne
v.
2020
liikennemäärien lisäys

huomioiden

kaivostoiminnan

KVL

3650 ajon/vrk

Raskaan liikenteen osuus

5%

Nopeusrajoitus

100 km/h

Tien pituuskaltevuus

2%

Tien korkeusasema

1m

aiheuttama

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 115 m:n etäisyydelle
tien keskilinjasta.
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Maaperä
Maaperän pilaantuneisuuden riskikohteiden kartoituksessa on tarkasteltu
kiinteistöjä tai alueita, joilla on ollut tai nykyinen toiminta on voinut aiheuttaa
maaperän tai pilaantumista. Tarkasteltujen kohdekiinteistöjen toiminnot ovat
yleisesti sellaisia, jotka nähdään mahdollisesti maaperän pilaantumista
aiheuttaviksi.
Varsinaista tutkimustietoa kohdekiinteistöjen maaperän pilaantuneisuudesta
ei ole. Kaava-alueella ei ole tehty tämän selvityksen yhteydessä maaperätutkimuksia.
Maaperän pilaantuneisuuden kannalta mainittavia riskikohteita alueella olivat
entinen huoltoasema ja kaksi entistä kyläkauppaa, joilla on harjoitettu
polttoaineen
jakelua.
Maankäyttömuutosten
tapahtuessa
esitetään
kiinteistöjen alueille tehtäväksi ympäristöteknisiä maaperätutkimuksia.
Kohteista kaksi sijaitsee kylän ydinalueella ja 1 eteläosassa.

Kuva 14. Maaperän pilaantuneisuuden riskikohteiden sijainnit.

1. Entinen huoltoasema Ryskätie 6, Kiinteistötunnus 698-402-0483-0001
Kiinteistöllä on ollut polttoaineen jakeluasema sekä baari 90-luvulla. Toimintaa oli alle kymmenen vuotta, minkä jälkeen kiinteistö on tämän jälkeen myyty ja remontoitu asuinkäyttöön. Kiinteistöllä on edelleen nähtävissä paikallaan
jakelumittareiden jalusta sekä jakelualue kiveyksineen. Maanalaiset säiliöt on
nostettu ylös.
Kohteessa ei ole ympäristöhallinnon tai Rovaniemen kaupungin ympäristötoimen mukaan tehty maaperätutkimuksia. Jakelutoiminta on ollut suhteellisen
lyhytaikaista, mutta jakelutoiminnan yleisesti tiedettyjen maaperän pilaantumisriskien vuoksi jakelualueen maaperä olisi syytä tutkia.
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Kuva 15. Ryskätien entinen jakeluasema.

2. Anskun valinta, Kiinteistötunnus 698-402-0184-0033
Kiinteistöllä on ollut kauppa ja polttoaineen jakelutoimintaa 1950-luvulta vuoteen 2005. Kiinteistön alkuperäinen, vanhempi kaupparakennus on purettu
2000-luvulla pois. Nykyinen rakennus on näkyvissä kiinteistöllä. Polttoainemittarit ja maanpäälliset säiliöt ovat olleet rakennuksen edessä, nykyisellä
viheralueella. Vanhempi purettu kaupparakennus on sijainnut nykyisen rakennuksen luoteispuolella. Puretun rakennuksen luoteispuolella (15–20 m) ovat
sijainneet sen hetkiset maanpäälliset säiliöt ja jakelualue.
Kohteessa ei ole ympäristöhallinnon tai Rovaniemen kaupungin ympäristötoimen mukaan tehty maaperätutkimuksia tai kunnostustoimia. Pitkän polttoaineen jakelutoiminnan harjoittamisajan sekä jakelutoiminnan yleisesti tiedettyjen maaperän pilaamisriskien vuoksi kiinteistön maaperä olisi syytä tutkia.

Kuva 16. Anskun valinta.

3. Entinen Osuuskauppa, Taipaleentie 82. Kiinteistö 698-402-28-6
Kiinteistöllä on ollut Rovaniemen Osuuskauppa 40-luvulta 80 luvun puoliväliin
saakka. Kaupan yhteydessä on harjoitettu polttoaineen jakelutoimintaa
maanpäällisistä säiliöistä. Rakennuksen pohjoispuolella, penkereen reunassa
olleella jakelutoiminta-alueella ei ole enää jakelurakenteita näkyvissä.
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Nykyinen omistaja on ostanut kiinteistön kaupan pitämisen jälkeen 80-luvun
puolivälissä. Kohteessa ei ole ympäristöhallinnon tai Rovaniemen kaupungin
ympäristötoimen mukaan tehty maaperätutkimuksia tai kunnostustoimia.
Pitkän polttoaineen jakelutoiminta-ajan Pitkän polttoaineen jakelutoiminnan
harjoittamisajan sekä jakelutoiminnan yleisesti tiedettyjen maaperän
pilaamisriskien vuoksi kiinteistön maaperä olisi syytä tutkia.

Kuva 17. Entinen osuuskauppa.

3.10

Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Rovaniemen
kaupungilla on Kivitaipaleen alueella omistuksessaan maa-alueita.

Kuva 18. Maanomistus Kivitaipaleen kylän alueella ja sen välittömässä läheisyydessä.
Pinkillä värillä kaupungin omistuksessa olevat, turkoosilla vuokratut alueet, yksityis- /
muu omistus valkoisella.
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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.
Kivitaipaleen osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.2 ”Toimiva aluerakenne” erityistavoitteet:
 Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä,
palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristö-arvojen säilymistä.
Kivitaipaleen 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 yhdyskunta-rakenteen 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 on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
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Kivitaipaleen osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö virkistyskäyttö ja
luonnonvarat”, erityistavoitteet:
 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
 Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on
suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden
ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
 Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset. Kaavaprosessin aikana ei ole ollut käytettävissä ns. PORO-GIS
aineistoa.
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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.
Kivitaipaleen 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 19. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan suunnittelualueen sijainti.
(Lähde: Lapin liitto)
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Kuva 20. Ote voimassa olevasta Rovaniemen maakuntakaavasta.

Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset:
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen
ohjearvoista.
Maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet alueella on turvattava. Lisäksi on
selvitettävä, millä ehdoilla suojelualueelta tai muulta rajoituksia omaavalta
alueelta mahdollisesti löytyvän geologisen varannon hyödyntäminen on
mahdollista.
Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liittyvien toimintojen edellytykset
on turvattava.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin
niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden
huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla,
vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.
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 389
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi: KIVITAIPALE
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 22 km
Ranuan suuntaan. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 351.
Varausperuste: Keskuskylä
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: kr
Kuvaus: Moottorikelkkailureitti
Merkintä: kt
3.11.3

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

3.11.4

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.

3.11.5

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset
Alueella ei ole rakennuskieltoa poislukien ranta-alueet (MRL 72 §) ja suunnittelutarvealueilla (MRL 137 §).

3.11.6

Muut hankkeet
Lapin ilmastostrategia
19.12.2011.

2030

on

hyväksytty

Lapin

liiton

hallituksessa

Rovaniemen alueidenkäytön strategia on valmistunut 2006 ja se on päivitetty
22.1.2013. Työn on laatinut Airix ympäristö Oy.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.1.2012 § 6 Rovaniemen
matkailun kehittämisohjelman 2012-2016.
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Rovaniemen
kaupungin
elinkeino-ohjelma
on
hyväksytty
valtuustossa 14.6.2010 § 79 ja sitä toteutetaan parhaillaan.
Lapin liiton hallitus on 22.10.2012
vaihemaakuntakaavan laatimisesta.

päättänyt

Suhangon

kaupungin
kaivosalueen

Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitystä tehdään yhteistyössä Lapin Liiton
kanssa.
Lapin maakuntasuunnitelma 2030 on hyväksytty Lapin liiton valtuustossa
25.11.2009.
Lapin matkailustrategia 2011-2014 on valmistunut.
Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 4.6.2012 § 221 Rovaniemen
liikennejärjestelmä 2030 -suunnitelman.
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OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Kaavoitustyö on käynnistetty Rovaniemen kaupungin esityksestä. Tekninen
lautakunta on päättänyt 29.5.2012 kokouksessaan, että Kivitaipaleen
kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
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 Kivitaipale
on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille
oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa
asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:

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.
4.2.1 Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan
osa-alueilla.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa
asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:

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.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategiassa Kivitaipale on kuvattu
Rovaniemen tulevaisuuden kyläverkoston palvelukyläksi. Näillä keskuskylillä
tulee kehittää kevyen liikenteen verkostoja sekä turvata palvelut. Alueelle
tulee
strategiasuunnitelman
mukaan
laatia
tarkempi
maankäytön
suunnitelma. Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009–
2012 on tuotu esille tarve uuden oikeusvaikutteiden osayleiskaavan
laatimiseksi Kivitaipaleen alueelle.
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Kuva 21. Rovaniemen kaupungin alueidenkäytönstrategia suunnitelmassa alue on
merkitty kyläalueeksi ja keskuskyläksi.
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4.2.2 Viranomaisten huomiot
Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin
Viranomaiset kiinnittivät huomiota seuraaviin asioihin.

7.9.2012.

Lapin ELY-keskus
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitysten perusteella voi harkita tarkoituksenmukaisissa kohteissa purkamislupavaadetta (MRL 127§) samoin kuin toimenpiderajoitusta (MRL 43 §), mikäli luonto- ja maisemaselvitykset niin
osoittavat. Mitoituksessa käytettäviä periaatteita ovat kyläalueella MRL 44 §
ja ranta-alueilla MRL 72§.
Lapin maakuntamuseo
Museovirasto totesi sähköpostitse osayleiskaavaa varten laadittavien selvitysten tekemisen asianmukaiseksi toiminnaksi.
Lapin liitto
Suhangon mahdollinen vaihemaakuntakaava tulee huomioida mahdollisten
työpaikkojen ja asukkaiden lisääntymisenä alueella. Lisäksi porotalous on
huomioitava.
4.2.2.1

Asukkaiden huomiot
Kivitaipaleen koululla järjestettiin asukastilaisuus 6.9.2012. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 32 Kivitaipaleen asukasta. Tilaisuudessa esiteltiin yleiskaavahanketta ja kerättiin asukkaiden toiveita ja mielipiteitä vuorovaikutteisten ryhmätöiden kautta. Asukkaat muodostivat yhteensä 4 ryhmää, jotka merkitsivät
kartalle tärkeinä pitämiään kohteita ja alueita. Lisäksi ryhmät laativat nelikenttäarvion Kivitaipaleen vahvuuksista, heikkouksista, uhista sekä mahdollisuuksista.

Kuva 22. Asukastilaisuudesta 6.9.2012.
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Asukkaiden esittämät mahdolliset laajentumisalueet sijoittuivat alueen pohjoisosaan Ranuantien molemmin puolin, itäosaan Jokilamminkankaalle sekä eteläosaan Haapavaaran alueelle. Lisäksi kartoissa on esitetty kevyen liikenteen
reitin (Ranuantien, Taipaleentien ja Ulkulantien varrelle) sekä valaistuksen
puutteet. Uutta tieyhteyttä on esitetty Ranuantieltä Ulkulantielle Haapavaaran
kautta. Tonttikooksi on toivottu 4000m². Kivijärven maisemaa toivotaan avattavan ja ranta-alueen kaavoitettavan puistoalueeksi. Tärkeimmiksi virkistysalueiksi on mainittu koulun alue, Nuorisoseurantalo sekä Metsästysmaja kuin
myös Kivijärvi.
Taulukko. Asukastilaisuudessa esiin tulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
Vahvuudet

















Päiväkoti ja koulu
Kaupungin läheisyys
Luonto
Junantuomat
Harrastusmahdollisuudet
Tulevat rakennuspaikat
Yhteisöllisyys
Maaseutumaisuus
Kylätie
Rauhallisuus
Monialaisuus
Kelkkareitit
Toimiva nuorisoseura
Hyvät ulkoilumahdollisuudet
Vuokra-asunnot rivitaloilla

Heikkoudet







Palvelujen puute
Kevyen liikenteen väylän puute
Kunnallistekniikan puute
Katuvalojen puute
Rantaan rakentamisen kielto
Kaatopaikan haju- ja
lokkiongelmat
 Järvien rehevöityminen

Mahdollisuudet

Uhat










 Kaatopaikka
 Rovaniemen kaupungin keskittämispolitiikka
 Kaavan inventoinnit
 Ranuantien kunto
 Kevyen liikenteen puute
 Koulun/päiväkodin lakkautus
 Tonttimaan puute
 Autioituminen
 Väestön ikääntyminen
 Liian tiivis rakentaminen







Luonto
Suhanko
Luonto-/Metsästysharrastus
Kivijärvi
Osayleiskaava
Hyvä elämän laatu
Nuoret ja lapsiperheet
Elinkeinojen
harjoitusmahdollisuus
Koulun ja päiväkodin säilyminen
Lähiruoka
Kaupan kiinteistö
Isot tontit
Eränkäynti
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Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet
Kivitaipaleen osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:
 Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla
edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
 Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden
väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
 Maakuntakaavoituksessa
ja
yleiskaavoituksessa
tulee
edistää
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat
toimenpiteet.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja
muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia
ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
 Alueidenkäytön
suunnittelussa
on
edistettävä
olemassa
olevan
rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle
taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
 Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten
mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa
tulvavaara-alueille.
 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen
veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
 Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
 Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on
suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden rantaalueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
 Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve
ja käyttötarpeet.
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Maakuntakaava
Kaavaratkaisut tukevat maakuntakaavoitusta.

4.2.5

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

4.2.6

Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.
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YLEISKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET

5.1 Rakennemalli
Kaavatyö pohjautuu olemassa olevan selvitysaineiston käyttöön, tehtyihin
selvityksiin sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Rakennemallia
työstettäessä on huomioitu Rovaniemen kaupungin asumiseen liittyvät
tavoitteet, kesällä 2012 laaditut selvitykset tausta-aineistoineen, sekä
6.9.2012 järjestetty asukasilta.

Kuva 23. Kivitaipaleen alueen rakennemallityö.
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Rakennemallissa kaava-alue on jaettu neljään erilaiseen rakentamisen vyöhykkeeseen. Yhdyskuntarakenteellisesti parhaat uudet rakentamispaikat ovat
ydinalueella, lähellä koulua (turvallinen koulutie), lähellä muita rakennuspaikkoja ja saavutettavissa nykytiestöä hyödyntäen.
Perinteinen vakituisen asumisen keskittymä ja tiiviisti rakennettu Jokilammen
ympäristö, lukuun ottamatta rakentamatonta itäosaa, on määritetty rakennemallityössä kaava-alueen tiiviiksi asuinalueeksi, jolle rakentamista pyritään
pääasiassa ohjaamaan.
Teiden varsialueet ja niihin liittyvät olemassa olevan vakituisen asumisen
alueet on määritetty rakentamisen täydennysalueiksi. Näille alueille pyritään
ohjaamaan täydennysrakentamista, mutta alueiden luonne pysyy pääosin
haja-asutusmaisena.
Jokilammen kaakkoispuolinen alue Ulkulantien ja Ranuantien välillä on osoitettu yhdyskuntarakentamisen laajentamisalueeksi. Alue on helposti liitettävissä osaksi Kivitaipaleen perinteisiä vakituisen asumisen alueita sekä saavutettavissa olemassa olevien tieyhteyksien kautta. Alueen toteuttamista on
mahdollista myös tukea uudella tieyhteydellä Ulkulantieltä Ranuantielle.
Asumisen ulkopuoliset alueet on määritetty pääasiassa maa- ja metsätalousalueiksi.

Kuva 24. Kivitaipaleen kylän ydinalue ja laajenemissuunnat.
Taipaleentien ja Ulkulantien risteys on liikenteellinen solmukohta ja koulu on
palveluiden keskittymä, paikka on kylän keskipiste. Kirjastorakennus toimii
maamerkkinä pohjoisesta tullessa. Samassa risteyksessä oleva kyläkauppa on
lakkautettu eivätkä rakennus ja kolmiomainen piha ole edustavia. Risteyksen
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ympäristö muodostaa kuitenkin kokonaisuudessaan kylän keskusalueen.
Palvelujen keskittäminen yhteen paikkaan vahvistaa kyläkeskusta.
Palvelualueeksi on osoitettu myös nuorisoseurantalo, joka sijaitsee Ranuantien länsipuolella, Perungantien liittymän läheisyydessä. Nuorisoseurantalolla
sijaitsee jääkiekkokaukalo, jonne koululaiset kulkevat liikuntatunneilla.

Kuva 25. Taipaleentien ja Ulkulantien risteysalue.

Kuva 26. Uudet palvelut.

Ranuantien nopeusrajoitus on 80 km/h. Tietä pidetään vaarallisena, joten kevyen liikenteen reitille sekä nopeusrajoituksen alentamiselle on tarvetta. Taipaleentielle sekä Ulkulantielle kevyen liikenteen reitit ovat myös tarpeellisia
koulumatkojen turvaamiseksi. Kevyen liikenteen reitti on jo olemassa
Taipaleentien ja Ryskätien välillä.
Kivitaipaleen alueen tärkeät ekologiset yhteydet seuraavat pääasiassa
vesistöjä. Uudet ulkoilureitit seuraavat näitä ekologisia käytäviä ja tukevat jo
olemassa olevia ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Maiseman ja luonnon
kannalta arvokkaat alueet kohdistuvat vesistöjen rannoille ja suo-alueille.
Perunkajärven ranta-alue on rakennemallissa määritetty loma- ja matkailualueeksi. Alueelle on tarkoitus osoittaa mahdollisuuksien mukaan uutta lomaasumista.
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Yleiset kehittämismahdollisuudet
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ovat olennainen osa alueen
identiteettiä. Niiden säilyminen ja hyödyntäminen on tärkeää Kivitaipaleen
kylän imagon, perinteiden ja vetovoimaisuuden kannalta. Samoin virkistys- ja
ulkoilualueiden ja -reittien kehittäminen ja säilyttäminen on merkittävä
vetovoimatekijä niin nykyisille asukkaille, kuin tuleville.
Uusien kaupallisten palveluiden tarpeelle tuskin syntyy laskennallisia tai
tilastollisia perusteita tämän kaavan elinkaaren aikana. Seudulle mahdollisesti
syntyvät kaivosalueet tulevat todennäköisesti lisäämään läpikulkuliikennettä
Rovaniemen ja Ranuan välillä sekä tuomaan Kivitaipaleen alueelle ennakoitua
enemmän uusia asukkaita. Täten kaupallisten ja muiden palvelujen
kehittämismahdollisuuksiksi muodostuvat ohikulkuliikenteen pysäyttäminen
Kivitaipaleelle sekä uusien asukkaiden mukanaan tuomat tarpeet.
Kylän rakenteen, hallinnan ja kehittämisen kannalta liikenteen sujuminen
kyläalueella (Ranuantie, Taipaleentie, Ulkulantie) sekä kevyenliikenteen
liikenneturvallisuus, ovat keskeisiä haasteita. Liikenneturvallisuus korostuu
etenkin
koululta
nuoriseuran
talolle
ja
sen
yhteydessä
olevalle
jääkiekkokaukalolle Ranuantien yli liikuttaessa. Kylän sisäistä liikennettä
voidaan ohjailla kevyen liikenteen väyläverkostoa
kehittämällä ja
vahvistamalla, mutta uusien verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen on
riippuvainen Rovaniemen kaupungin suunnitelmien priorisoinnista sekä
todellisesta käyttötarpeesta ja alueen kehittymisestä.
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 maisema. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskeisiin risteyksiin,
joista sekä kyläläisiä, että ohikulkijoita halutaan ohjata palvelujen ääreen.
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
Ranuantie, Taipaleentie ja Ulkulantie ovat alueen keskeisiä liikenneväyliä, joiden toimivuus tulee turvata sekä paikallisliikenteen että ohikulkuliikenteen
kannalta. Alueella tulee muodostaa turvalliset kevyen liikenteen yhteydet ainakin koulukeskukseen ja nuorisonseurantalon välillä. Jokilammen eteläpuolisen rakentamisen laajennusalueen toteuttamiseen liittyen tulisi pohtia myös
Ulkulantien ja Ranuantien välisten tieyhteyden toteuttamista.
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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.
Edellä mainitulla jakautumissuhteella 80 % - 20 % rakennusmaan tarpeesta
noin 66 ha jakaantuu eri kylien kesken.
Rakennemallissa käytetyt mitoitusarvot on määritetty siten, että Kivitaipaleen
alue tulee vastaamaan Rovaniemen kaupungin pientalotonttien varantotarpeesta noin 2-3 %. Kaavan elinkaareksi on laskettu noin 15 vuotta. Näin
ollen vuosittainen rakentamisen määrä on noin 2-3 tonttia, joka 15
vuoden ajanjaksolla on noin 30–50 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 15–25 hehtaaria.
Väestö
Rakennemalleissa väestön lisääntyminen on arvioitu siten, että uuden
talouden koko 3 hlöä. Rovaniemellä keskiarvo talouden koosta on 1,8 hlöä
ja Rovaniemen keskusta-alueella 1,3 hlöä. Syy keskiarvoa suurempaan talouskokoon on se, että alueelle muodostuva uusi rakenne on omakotirakentamista ja potentiaalisina muuttajina pidetään lapsiperheitä. Näin ollen Kivitaipaleen väestömäärä kasvaisi uusien asukkaiden myötä suoraviivaisesti laskien 90-150 hlöä kaavan elinkaaren aikana. Laskelmat ovat suoraviivaisia ja
teoreettisia.
Tilastollisesti mitoitusarvot eivät ole perusteltavissa. Kaava on kuitenkin
syytä laatia tilastollisia mitoitusarvoja korkeammilla tavoitteilla, koska:
Kaavan uudet rakennusoikeudet tullaan osoittamaan maanomistajakohtaisesti.
Näin ollen aktiivisen tonttipolitiikan harjoittaminen ei ole mahdollista vaan
toteuttaminen ja myyminen tapahtuu maanomistajan toimesta. Kaava ei tule
toteutumaan kokonaismääräisesti.
Kivitaipaleen kylä on määritetty palvelukyläksi, jonka palvelut ovat suhteessa kylän
väkilukuun tarvetta suuremmat. Kylä on aktiivisen kehittämisen kohde.
Tilastollinen kasvuennuste ei huomioi aktiivista kehittämistä.
Kaava-alueen
etelä-puolella
Ranuan
kunnan
alueella
on
suunnitteilla
suurkaivoshanke, jonka työllistämisarvio on jopa 1000 henkilö. Tämä hanke lisää
rakennuspaikkojen tarvetta ja Kivitaipaleen läheisyys tulee vastaamaan
tulevaisuuden kehittymistarpeisiin. Tilastollinen kasvuennuste ei huomioi
aktiivista kehittämistä.
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5.2 Osayleiskaavaluonnos
Kaavaluonnos laadittiin siten, että rakentamista tutkittiin neljällä erilaisella
vyöhykkeellä: ranta-alueet, sekä kuivan maan osalta: kyläalueella, laajennusalueella sekä tienvarsialueilla. Näiden pohjalta luotiin mitoitusperusteet, jotka
on esitelty kaavaselostuksen liitteessä 3. Vyöhykkeiden ulkopuoliset alueet on
jätetty mitoituksen ulkopuolelle. Rakentaminen vyöhykkeiden ulkopuolisilla
alueilla tapahtuu Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen haja-asutusalueita koskevien säännösten mukaisesti.
Kaavaluonnokseen nämä vyöhykkeet merkittiin erillispientalovaltaisiksi
alueiksi. Vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla osoitettiin vain olemassa oleva
rakenne.

Kuva 27. Kaavaluonnos.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 2. - 24.5.2013 välisen ajan. Kaavaluonnoksen
yleisötilaisuus
järjestettiin
Kivitaipaleella
7.5.2013.
Luonnosvaiheen
nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 5 kpl lausuntoja ja 14 kpl
mielipiteitä.
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Palautteet käsiteltiin kesän ja syksyn aikana. Palautteen käsittelyprosessin
aikana järjestettiin työneuvottelut Rovaniemen kaupungin kanssa 19.6. ja
12.9.
Palautteiden vastineet luovutettiin lokakuussa 2013.

5.3 Osayleiskaavaehdotus
Luonnosvaiheesta saatuihin palautteisiin jätettiin vastineet lausuntojen ja
mielipiteiden osalta 1.10.2013. Näiden palautteiden, työn aikana havaittujen
korjaus- sekä täydennystarpeiden sekä neuvottelujen pohjalta saatujen
ratkaisujen pohjalta laadittiin kaavaehdotus. Rovaniemen kaupunki päätti
asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 21.11. – 20.12.2013 väliseksi ajaksi.
Kaavaehdotusta
laadittaessa
verrattuna olivat:

keskeisimmät

muutokset

luonnokseen

-

Kylän keskeisimmät alueet muutettiin AP-alueiksi.

-

Maisemallisesti arvokkaista
maatalous, MT-alueiksi.

-

Lisättiin
SAA-merkintä
kolmelle
(Puhdistettava/kunnostettava maa-alue).

-

Muutettiin kaksi kohdetta AM-kohteeksi.

-

Lisättiin ranta-alueella sijaitsevan loma-asuntoalueen merkintään /s –
merkintä mahdollisen alueella pesivän sääsken vuoksi.

-

Luo-4 –aluetta laajennettiin ulottumaan Jäkälälammelle asti.

-

Laajennettiin sk-1 pistekatkoviiva-aluetta Kivitaipaleen kylän alueella

pelloista

tarkistettiin

osa

tavanomaisiksi

tunnistetulle

kohteelle

Keskeisimpien muutoksien lisäksi kaavaehdotuksen karttaan luonnokseen
verrattuna on tehty lukuisia pieniä tarkistuksia mm. rakennuskorttelien
rajausten osalta ja tarkennettujen tietojen perusteella muuttuneen
mitoituksen vuoksi sekä rakennusten käyttötarkoituksen perusteella.
Kaavakartan
verrattuna.

lisäksi myös kaavaselostusta

on

täydennetty luonnokseen
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Kuva 28. Kaavaehdotus.

Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 26.11.2013 Kivitaipaleen
koululla.
Kaavaehdotuksesta saatiin palautetta 8 lausuntoa ja 20 muistutusta.
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OSAYLEISKAAVA
Ehdotusvaiheessa saadut palautteet ja niihin annetut vastineet laadittiin
tammikuussa 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 28.2.2014.

Kuva 29. Osayleiskaavakartta.

Hyväksymiskäsittelyä ennen kaavaan tehtiin seuraavia teknisiä tarkistuksia ja
vähäisiä korjauksia:
-

tarkistettiin muutaman melualueelle osoitetun uuden rakennuspaikan
sijoittamista.
poistettiin suojelukohde-merkinnät kaavakartasta.
Muutamia kaavakorjauksia mm. moottorikelkkareitistön läheisyydessä
siirrettiin ET-alueen merkintä oikealle paikalle
tarkistettiin mitoitusta ja osoitettiin 3 uutta rakennuspaikkaa.
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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.
6.1

Mitoitus
Kaavassa on tutkittu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen mahdollisuudet Kivitaipaleen osayleiskaavan alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve kyläalueella sekä MRL 72 §:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritetty siten, että kaavan elinkaari
on noin 15 vuotta. Rovaniemen asettaman tavoitteen mukaisesti kaupunki
pyrkii luovuttamaan vuosittain noin 2-3 tonttia. Näin ollen tavoitteeksi on
asetettu noin 30–50 uutta rakennuspaikkaa:
 Mitoituksen kautta muodostuvat kiinteistökohtaiset rakennusoikeudet
 tiiviimmät alueet: noin 10 kpl
 laajennusalueet: noin 20 kpl
 täydennysalueet: noin 10 kpl
 Mitoituksen ulkopuoliset haja-asutusalueet: noin 10 kpl

6.1.1

Kuivan maan mitoitus
Kivitaipaleen osayleiskaavan kuivan maan mitoitustarkastelu koskee niitä kaava-alueita, jotka eivät kuulu ranta-alueeseen tai rakennemallissa määritettyyn
haja-asutusalueeseen (kaava-alueeseen kuuluvat, mitoitustarkastelun ulkopuoliset kuivan maan alueet). Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella
on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve kyläalueella, johon ei
kohdistu merkittävää rakennuspaineita. Osoitetut rakentamisalueet ja paikat
on merkitty kaavaan. Lähtökohtaisesti rakentaminen on pyritty ohjaamaan
olemassa olevan rakennuskannan, jätevesiviemärin toiminta-alueelle ja tiestön tuntumaan niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi. Varsin keskeinen rooli on myös vesistön, tulva-alueiden, melu-alueiden, maaston,
maiseman ja luonnon ominaispiirteiden huomioimisessa. Tulva-alueille tai melu-alueille ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena kuivan maan alueiden osalta on maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu on toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia mitoitus menetelmiä kaava-alueen kuivan maan alueella. Kuivan maan alueet on
tutkittu niiltä osin, missä on katsottu olevan tarpeen MRL 44 § mukainen
suunnittelutarve.
Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 - talvi
2013. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut
kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.
Kiinteistökohtaisen rakennusoikeuden perustana on kiinteistön pinta-ala. Mitoituslaskelmissa kiinteistöstä on huomioitu pinta-ala niiltä osin, kun kiinteistö
sijaitsee MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävällä alueella.
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Kuivan maan alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa, joka on esitetty liitteessä 3e. Vyöhykejaossa kuivan maan alueet on
kaavaan liittyvän rakennemallin avulla jaoteltu tiiviiseen rakentamiseen (tiivis
alue), rakentamisen laajennusalueeksi (laajennusalue) sekä tiealueiden ja niiden läheisyyteen sijoittuviin täydennettäviksi tarkoitettuihin alueisiin
(täydennysalue).
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
 Tiiviiksi alueeksi on kaavassa osoitettu Kivitaipaleen kyläalue
Tiiviillä alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala Rakennusoikeus
Alle 1 ha
0 rakennuspaikkaa
1-2 ha
1 rakennuspaikkaa
2-3 ha
2 rakennuspaikkaa
3-4 ha
3 rakennuspaikkaa
4-6 ha
4 rakennuspaikkaa
6-8 ha
5 rakennuspaikkaa
8-10 ha
6 rakennuspaikkaa
10-15 ha
7 rakennuspaikkaa
15-20 ha
8 rakennuspaikkaa
20-25 ha
9 rakennuspaikkaa
+10 ha
+1 rakennuspaikka
 Laajennusalueeksi on kaavassa osoitettu Jokilammen kaakkoispuolinen
alue Ulkulantieltä Ranuantielle.
Laajennusalueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala Rakennusoikeus
Alle 2 ha
0 rakennuspaikkaa
2-4 ha
1 rakennuspaikkaa
4-8 ha
2 rakennuspaikkaa
8-12 ha
3 rakennuspaikkaa
12-20 ha
4 rakennuspaikkaa
20-30 ha
5 rakennuspaikkaa
30-40 ha
6 rakennuspaikkaa
40-50 ha
7 rakennuspaikkaa
50-60 ha
8 rakennuspaikkaa
60-70 ha
9 rakennuspaikkaa
+10 ha
+1 rakennuspaikka
 Täydennysalueeksi on kaavassa osoitettu Ranuantien ja Ulkulantien
varsialueet sekö Ulkulantien pohjoispuolisia alueita, joilla on olemassa
olevaa vakituista asumista.
Täydennysalueilla käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala Rakennusoikeus
Alle 3 ha
0 rakennuspaikkaa
3-6 ha
1 rakennuspaikkaa
6-10 ha
2 rakennuspaikkaa
10-20 ha
3 rakennuspaikkaa
20-30 ha
4 rakennuspaikkaa
30-40 ha
5 rakennuspaikkaa
40-50 ha
6 rakennuspaikkaa
50-60 ha
7 rakennuspaikkaa
60-70 ha
8 rakennuspaikkaa
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9 rakennuspaikkaa
+1 rakennuspaikka

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

6.1.2

64
7
0
71
39
0
39

Kaavan toteuduttua

110

Uusia rakennuspaikkoja
tiiviillä alueella
Uusia rakennuspaikkoja
laajennusalueella
Uusia rakennuspaikkoja
täydennysalueella

11
19
9

Ranta-alueen mitoitus
Kivitaipaleen osayleiskaavan ranta-alueen mitoitustarkastelu koskee koko
kaava-alueen kooltaan yli 2 ha vesistöjen ranta-alueita. Emätilaselvitykseen
perustuvalla
mitoituksella
on
ratkaistu
MRL
72
§:ssä
säädetty
suunnittelutarve ranta-alueella. Osoitetut rakentamisalueet ja paikat on
merkitty kaavaan siten, että MRL 10 luvussa säädetyt ranta-alueita koskevat
erityiset säännökset toteutuvat tarvittavassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti
rakentaminen on pyritty ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan ja
tiestön tuntumaan niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi.
Varsin keskeinen rooli on myös vesistön, tulva-alueiden, maaston, maiseman
ja luonnon ominaispiirteiden huomioimisessa sekä vapaassa yhtenäisessä
rantaviivassa. 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
2013. 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

Kuvassa on esitetty mitoituslaskennassa käytettävän muunnetun rantaviivan
muuntoperiaatteet. Muunto vaikuttaa kuvan mukaisesti todellisen rantaviivan
pituuteen. Muuntokertoimet ovat riippuvaisia rantaviivan muodosta, vastarannan sekä esim. saarten läheisyydestä sekä niemien ja lahtien koosta.
Ranta-alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa, joka
on esitetty liitteessä 3e. Vyöhykejaossa ranta-alueet on jaoteltu ympäristön,
luonnon, maiseman, yhdyskuntarakenteen sekä muiden todettujen arvojen
perusteella rakentamista eri tavalla kestäviin alueisiin. Vyöhykejakona
käytetään 3, 5, tai 7 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
 Pienet saaret on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.
 Kooltaan alle 2 ha kokoiset lammet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.
 Jokilammen pohjois-, länsi- ja eteläosien alueilla ja Perunkajärven pohjoisja itäosien alueilla, jolle ei kohdistu merkittäviä lisärakentamista rajoittavia
arvoja, ja jotka maaperän tai yhdyskuntarakenteen vuoksi ovat
rakentamisen kannalta suotuisia, käytetään mitoitusvyöhykelukua 7.
Laskennallisen rakennuspaikan osoittaminen kiinteistölle edellyttää, että
kiinteistöllä on vähintään n. 140 metriä rakentamiseen hyvin kelpaavaa
muunnettua rantaviivaa.
 Alueilla, joilla on haluttu säilyttää maisema-arvot, kulttuurimaisema-arvot
tai luonnontila pääpiirteittäin mahdollisimman hyvin, ja jotka maaperän tai
yhdyskuntarakenteen vuoksi eivät rakentamisen kannalta ole täysin
suotuisia on käytetty mitoitusvyöhykelukua 5. Laskennallinen rakennusFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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paikan osoittaminen edellyttää, että kiinteistöllä on vähintään n. 170
metriä rakentamiseen hyvin kelpaavaa muunnettua rantaviivaa.
 Alueilla, joilla on luonto- tai maisema-arvoja ja jotka ovat rakentamisen
kannalta
epäsuotuisia,
on
käytetty
mitoitusvyöhykelukua
3.
Laskennallinen rakennuspaikka edellyttää, että kiinteistöllä on vähintään n.
250 metriä rakentamiseen kelpaavaa rantaviivaa.
Emätilaselvityksen, rantaviivan muunnon ja vyöhykejaon lopputuloksena saadaan tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat tuottavat ns. laskennallisen
rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa osoitettavien uusien rakentamismahdollisuuksien kokonaismäärän, joka sijoitetaan kaavaan, ellei muita
esteitä ole.
Uusien laskennallisten rakennuspaikkojen kokonaismäärän sijoittamiseen vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole osoitettu
uusia rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin lohkokiinteistölle
muodostuisi. Omarantaisen loma-asunnon rakennusoikeuden osoittaminen
emätilakohtaisen laskelman avulla on käytäntö, millä pyritään ratkaisemaan
tasavertaisuusperiaatteiden toteutuminen.
Ranta-alueilla rakentamista ohjaaville yleiskaavoille on säädetty maankäyttö
ja rakennuslain 73 §:ssä erityisiä sisältövaatimuksia. Kaavassa esitetyt ratkaisut on laadittu vastamaan tätä säädöstä. Ranta-alueella rantavyöhykettä
koskevien säännösten soveltamisen edellytyksenä on, että 1) alueelle on
odotettavissa maankäytön järjestämistä edellyttävän loma-asutuksen
muodostumista, 2) alueen rakentamisen ja muun maankäytön suunnitteleminen on tarpeen ja 3) suunnittelutarpeen aiheuttaa pääasiassa loma-asutuksen
järjestäminen.
Rantavyöhykkeen vähimmäisleveys on keskimäärin 50 metriä. Yleensä sen
voidaan katsoa ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta ei kuitenkaan
missään pidemmälle kuin 200 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ranta-alue on rantavyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa
oleva tai rantaan tukeutuva loma-asutus vaatii järjestämistä. Ranta-alueen
leveys on hallintokäytännössä usein arvioitu noin 200 metriksi, mutta
maisemasta ja muista olosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin.
Maisemallisesti, luontoarvoiltaan tai muuten kulutuskestävyydeltään herkiltä
alueilta sekä tulva-alueilta on pyritty siirtämään rakennusoikeus kaavaalueella saman maanomistajan omistuksessa oleville rakentamista paremmin
sietäville alueille. Lisäksi rakennuspaikkojen osoittamisessa on huomioitu
maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n sisältövaatimusten mukaisesti myös
riittävän virkistyskäyttöön soveltuvan vapaan rannan säilyminen.
Mikäli mitoituslaskelmissa päädytään jonkun kiinteistön osalta selkeästi
kiinteistön kannalta epäedulliseen lopputulokseen suhteessa emätilan muihin
lohkotiloihin nähden, voidaan soveltaa ns. kohtuullisuusperiaatetta eli poiketa
mitoituksesta, vaikka laskennallinen menetelmä ei tuottaisikaan uusia
rakennusoikeuksia. Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan ja perustellaan
tapauskohtaisesti.
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Ranta-alueen mitoituksen tulokset
Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti rakennuspaikkoina. Uudet rakennusoikeudet on pyritty sijoittamaan
yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla. Muu ranta-alue jää
ns. vapaaksi rannaksi M-1-merkinnällä.
Alla
olevassa
taulukossa
on
kerätty
tieto
kaavoitusvaiheen
rakentamistilanteesta sekä tilanteesta kaavan toteuduttua ranta-alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AO
RA
Muut
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AO
RA
Yht.

33
41
0
74
0
18
18

Kaavan toteuduttua

92

Todellinen rantaviiva
Muutettu rantaviiva

26,8 km
14,2 km

Uuden rakenteen toteutuessa rakennuspaikkojen tiheys rannalla kasvaa noin
1,2 rakennuspaikkaa/ muutettu rantaviivakilometri (5,2 rp/m-rkm -> 6.4
rp/mrkm).
Kaavan toteutuminen vähentää vapaan rannan osuutta noin 1,5 kilometriä
(21,0 km -> 19,5 km). Kokonaisuudessaan uuden rakenteen toteutuminen
aiheuttaa vapaalle rantaviivalle noin 7 % vähennyksen. Rakennettua
rantaviivaa on kaavan toteuttamisen jälkeen noin 7,5 km. Tämä on noin 53 %
muunnetun rantaviivaan määrästä. Toisin sanoen 47 % ns. muunnetusta
rantaviivasta jää vapaaksi.
Taulukko. Rakennuspaikkojen tiheys ranta-alueella
Nykyiset rakennuspaikat /
5,2 rp / m-rkm
muutettu rantakilometri
Kaikki rakennuspaikat /
6,4 rp / m-rkm
muutettu rantakilometri
Vapaa ranta nyt*
21,0 km
Vapaa ranta kaavan
19,5 km
toteuduttua*
Vapaan rannan %:n
7, %
muutos
* rakennuspaikan leveys keskimäärin n. 80 metriä
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6.2 Aluevaraukset
6.2.1 Asumisen alueet
Kaavassa asumista kuvaavat merkinnät on jaettu ympärivuotiseen ja lomaasumiseen. Merkintätapa ja määräys ovat riippuvaisia alueen sijoittumisesta
ranta-alueelle tai sen ulkopuolelle.
Pientalovaltainen asuinalue merkinnällä on osoitettu vakituisen asumisen
rakennuspaikat
Kivitaipaleen
ns.
keskuskylän
alueella.
Yleiskaava
mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena
maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti ka -merkinnällä rajatulla
kuivan maan alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko.
korttelialueelle.
Erillispientalovaltainen asuinalue merkinnällä on vakituisen asumisen
rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan
myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti ka merkinnällä rajatulla kuivan maan alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu
kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Erillispientalovaltainen asuinalue ranta-alueella merkinnällä on osoitettu
ranta-alueelle sijoittuvat ympärivuotisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava
mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan
käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on
osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Maatilojen talouskeskusten alue merkinnällä on osoitettu vakituisen
asumisen rakennuspaikat, joilla sijaitsee maataloutta palvelevia rakennuksia.
Loma-asuntoalue merkinnällä on osoitettu ranta-alueen ulkopuolelle
sijoittuvat
loma-asumisen
rakennuspaikat.
Yleiskaava
mahdollistaa
yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja
rakennuslain 44 §:n mukaisesti ka -merkinnällä rajatulla kuivan maan
alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Loma-asuntoalue rantavyöhykkeellä merkinnällä on osoitettu rantaalueelle sijoittuvat loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön
rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu
kiinteistöittäin ko. korttelialueelle. Yksi lomarakennuspaikka on osoitettu
informatiivisella /s merkinnällä, joka edellyttää sääksen mahdollisen
pesimisen huomioimisen ja ehkäisevät toimenpiteet ennen rakennusluvan
myöntämistä.
6.2.2 Palvelualueet
Kaavassa on
seurantalo.

osoitettu

lähipalvelujen

alueeksi

Kivitaipaleen

nuoriso-

Kaavassa on osoitettu julkisen palvelun ja hallinnon alueeksi Taipaleen
koulun, kirjaston, päiväkodin ja VPK-talon alue.
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6.2.3 Virkistys- ja Maa- ja metsätalousalueet
Kaavassa on osoitettu nuorisoseurantalon vieressä oleva jääkiekkokaukalo
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Olemassa oleva laavu ja
kuntoradan alueella on osoitettu virkistyskohde merkinnällä.
Alueet, joille ei kohdistu maankäyttöpaineita ja joilla ei sijaitse erityisiä
arvoja, on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
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. Muut peltoalueet on merkitty
maatalousalueeksi. Alueella on sallittu vain maatalouteen liittyvä
rakentaminen.
6.2.4 Erityisalueet
Erityisalueiksi on kaavassa osoitettu yhdyskuntatekniikan huollon tarvitsemat
alueet.
6.3 Muut merkinnät
6.3.1

Liikennejärjestelyt
Kaavaan on merkitty olemassa oleva liikenneverkosto seuraavan jaon
mukaan:









6.3.2

Yleisen tien alue (kt 78)
Yhdystie/kokoojakatu (alueen sisäiset liikenneyhteydet)
Kevyen liikenteen reitti (olemassa olevan yhteyden toteaminen)
Kevyen liikenteen yhteystarvemerkinnät Ranuantien sekä Taipaleen tien
varsille.
Kevyen liikenteen alikulun yhteystarve Ranuantien ali (Perungantie –
Ryskäntie)
Tieliikenteen yhteystarve (Ranuantie-Ulkulantie)
Ohjeellinen ulkoilureitti (olemassa oleva kuntorata)
Moottorikelkkareitti (olemassa oleva kelkkareitti)

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
Kyläkuvallisesti arvokas alue
Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävä alue
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
Suojelukohde
Liikennemelualueen rajaus
Voimansiirtojohto
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Näiden erityispiirteitä korostavien merkintöjen lisäksi kaavassa on osoitettu
sekä olemassa olevat rakennusoikeudet, että kaavan mahdollistamat uudet
rakennuspaikat kiinteistökohtaisesti. Uusien rakennuspaikkojen osalta symboli
osoittaa uusien rakennuspaikkojen lukumäärän ja päämaankäyttötarkoitus
yhdessä sijoituksen kanssa likimääräisen sijainnin.

6.4 Kaavamääräykset
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6.5 Suhde maakuntakaavaan
Kaava on laadittu siten, että suunnitteluratkaisut tukevat ja tarkentavat maakuntakaavassa esitettyjä suunnitteluperiaatteita alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän mukaisesti.

Maakuntakaava
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja
rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.

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
rakentamista ohjaava yleiskaava. Maankäytön osalta
muuttuvat alueet sijoittuvat pääasiassa olemassa
olevan rakenteen keskelle. Laidunalueiden yms. osalta
kaavassa
ei
aktualisoidu
luontaistalouden
harjoittaminen. Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa
esim. tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja
säilyttämisen. Kaavahankkeen aikana ei ole ollut
käytössä ns. PORO-GIS aineistoa vaikka sitä on
paliskunnalta pyydetty.

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

Ranta-alueella sovelletut mitoitusnormit ja suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.

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.

on

pyritty

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

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

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

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

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 389
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai
joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja
joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.

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

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

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

kr
Moottorikelkkailureitti

Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

kt
Kantatie

Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

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.
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6.7 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaava on laadittu siten, että se tukee 1.3.2009 voimaan tulleita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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. Kivitaipaleen 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 Kivitaipale 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.
Kauemmas mentäessä rakentamistiheys pienenee.
Taajamakuvan kannalta keskeisiä paikkoja pyritään
vahvistamaan ja niiden olemassa olo turvaamaan.
Ranta-alueille sekä niiden ulkopuolelle muodostuu
yhtenäisiä viherkäytäviä.

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

Kaava-alueelle ei sijoitu tulvariskialueita.

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

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

Kivitaipaleen osayleiskaava-alueella ei ole tunnistettu
tällaisia arvoja.
Yleiskaavatasolla
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 ja suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.

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

Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita.
Lähtökohtaisena oletuksena on, että kaavalla ei ole
oleellista vaikutusta kaava-alueen vesistöihin. Tämä
on varmistettu mm. maltillisella rantarakentamisella
sekä uuden ja tulevan rakenteen osoittaminen
pääsääntöisesti yhdyskuntatekniikan läheisyyteen.

Porotalouden
sekä
muiden
luontaistalouteen
liittyvien toimintojen edellytykset on turvattava.

Kaava on luonteeltaan kyläaluetta kehittävä ja
rakentamista ohjaava yleiskaava. Maankäytön osalta
muuttuvat alueet sijoittuvat pääasiassa olemassa
olevan rakenteen keskelle. Laidunalueiden yms. osalta
kaavassa
ei
aktualisoidu
luontaistalouden
harjoittaminen. Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa
esim. tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja
säilyttämisen. Kaavahankkeen aikana ei ole ollut
käytössä ns. PORO-GIS aineistoa vaikka sitä on
paliskunnalta pyydetty.
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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 mitoitus tavoitteet on määritetty sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että Kivitaipale on palvelukylä, jota tullaan kehittämään. Kehitystavoitteet
eivät ole virallisten väestöarvioiden mukaisia. Kaavan
lähtökohtainen oletus on, että tavoite voidaan asettaa
suuremmaksi, koska kyläaluetta kehitetään voimakkaasti ja Ranuan kunnan puolella käynnistyvä Suhangon kaivosalueen suunnittelu tulee lisäämään tonttikysyntää lähialueilla.
Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen
ympärille ja tiiviimmät alueet koulun yms. palvelujen
välittömään läheisyyteen.
Uusi rakenne on pyritty pääsääntöisesti sijoittelemaan
tehokkaasti olemassa olevien yhteyksien varrelle.
Uutta tieverkkoa joudutaan rakentamaan Jokilammen
kaakkoispuoleisen rakentamisalueiden toteuttamisen
yhteydessä. Myös nämä alueet on sijoitettu siten, että
uutta tieverkkoa ei tarvitse välttämättä rakentaa
kovinkaan paljoa yleiskaavaa toteutettaessa.

olemassa
käyttö;

olevan

yhdyskuntarakenteen

hyväksi-

asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

Uusi rakenne on pyritty sijoittelemaan tehokkaasti
olemassa olevien yhteyksien varrelle.

Kivitaipale on palvelukylä, jota tullaan kehittämään.
Myös ympäristön asukkaat käyttävät Kivitaipaleen
palveluja. Kaavassa on tehty aluevarauksia, jotka
tukevat olemassa olevaa toimintaa ja luovat
mahdollisuuksia kehittää palveluja tulevaisuutta
varten. Asumisen suhteen kaava luo edellytyksiä
maanomistajakohtaiseen tontinluovutukseen.
Ranuan kunnan puolella käynnistyvä
kaivosalueen
suunnittelu
tulee
tonttikysyntää lähialueilla.

Suhangon
lisäämään

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

KTS. edellinen. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
parantumisen edellytykset ovat riippuvaisia toteutumisnopeudesta ja tehokkuudesta. Tämä kaava luo ns.
polun kohti selkeästi määrittynyttä kylä aluetta.

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

Rakennustehokkuus
periaatteita.

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

KTS. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus.

ja

sijoittelu

tukevat

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

luonnon-

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on huomioitu
kaavassa sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin
merkinnöin.
Merkintöjen
määräykset
tukevat ko. arvojen säilymistä riittävässä määrin.
Olemassa olevat virkistysalueet ja kohteet säilyvät
kaavassa. 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 maltillisesti
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 maltillisesti
uusia rakennuspaikkoja. Uuden rakennuspaikat eivät
oleellisesti muuta vapaan rannan kokonaismäärää
Yksi rakennuspaikka on osoitettu informatiivisella /s
merkinnällä, joka edellyttää sääksen mahdollisen
pesimisen huomioimisen ja ehkäisevät toimenpiteet
ennen rakennusluvan myöntämistä.

Ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta, RANTA-ALUE

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

+

-

Yhteenveto

Maisema

Kaavaratkaisu jäsentää ympäristöä
ja luo selvät pelisäännöt minne voi
rakentaa ja minne ei voi. Tämän
jälkeen maiseman ominaispiirteitä
voidaan vahvistaa ja ylläpitää paremmin. Tämä mahdollistaa hyvän
maisemakuvan
syntymisen
ja
säilymisen.

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

++++

Ei vaikutusta.

++++
Luonto

Uusien alueiden luontainen
muuttuu radikaalisti.

tila

Malli mahdollistaa 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.

++++
Linnustoon

Suunnittelualueen merkittävimmät
kosteikot on rajattu arvokkaiksi
luontokohteiksi alueen
luontoselvityksessä.
Osayleiskaavassa lisärakentamista
on osoitettu lähinnä olemassa
olevan asutuksen yhteyteen sekä
tavanomaiselle
metsätalousalueelle, missä
arvioidaan elävän pääasiassa
alueellisesti yleisiä ja
runsaslukuisia metsälintulajeja.
Asutuksen tiivistäminen ja
rakennuspaikkojen osoittaminen
olemassa olevien asuntojen
läheisyyteen vähentää
merkittävästi linnustoon
kohdistuvaa häiriötä sekä
elinympäristöjen pirstoutumista.
Näin ollen suunnittelualueelle sekä
sen ympäristöön jää vielä
runsaasti tavanomaiselle
lintulajistolle kelpaavaa
elinympäristöä. Alueen vesistöjen
rannalle sijoitetut
lisärakentamispaikat sijoittuvat
olemassa olevan asutuksen
yhteyteen, ja vesistöjen rannoilla
säilyy edelleen runsaasti myös

Lomperonjoen
varteen osoitettu
loma-asunnon
rakennuspaikka on
liian lähellä sääksen
pesäpaikkaa. On
todennäköistä, että
loma-asunnon ja
uuden tieyhteyden
rakentaminen
saattaa häiritä
Letonaavan
itäreunalla pesiviä
sääksiä, mutta
rakentamisen
jälkeen häiriö
vähenee
merkittävästi.
Sääksen pesiminen
alueella lienee
mahdollista
jatkossakin, jos
pesäpaikan ja
rakennuspaikan
väliin jää riittävä
suojaava puustoinen
vyöhyke, eikä
pesäpaikalle
kohdistu muuta

+++
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häiriötä. Lomaasunnon sekä
tieyhteyden
rakentaminen tulee
ajoittaa sääksen
pesimäkauden
ulkopuolelle häiriön
vähentämiseksi.
Rovaniemen
korkeudella sääksen
pesimäkausi ajoittuu
elokuulle saakka.
Sääksi hyväksyy
pesäpaikakseen
melko helposti myös
sille erityisesti
rakennetut
tekopesät.
Osayleiskaavan
lisärakennuspaikoilla
saattaa esiintyä
joitakin
suojelullisesti
arvokkaita lajeja,
jotka pesivät
tavanomaisissa
talousmetsissä,
jolloin niiden
elinympäristöihin ja
pesäpaikkoihin
kohdistuvat
vaikutukset jäävät
kuitenkin melko
vähäisiksi. Lisäksi
kaikkia
lintuatlasruuduissa
havaittuja lajeja ei
todennäköisesti
esiinny Kivitaipaleen
suunnittelualueella.

++++
Luonto yhteensä

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

+

Ympäristö
Päästöt

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

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta
Vesistö

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

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.
Maaperä

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

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.
Ympäristö
yhteensä

ei
vaikutuksia

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 virkistysalueen 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

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

+

Yhdyskunta
Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenne
tiivistyy
ja
mahdollistaa olemassa olevien verkostojen tehokkaan hyödyntämisen ja mahdolliset laajennukset.

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta.

++++

Ei vaikutusta.

+++

Alueen rakenne jäsentyy, mikä
mahdollistaa tehokkaan ympäristönhoidon ja jatkosuunnittelun tulevaisuudessa.
++++
Yhdyskuntatalous

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

Yhdyskuntaraken
ne yhteensä

+++
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+

-

Yhteenveto

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

Kaavalla ei ole negatiivisia
vaikutuksia
työllisyyteen.

++

Kaavalla ei ole negatiivisia
vaikutuksia
elinkeinorakenteesee
n.

++

Elinkeinot
Työllisyys
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++
Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenteessa tuskin tapahtuu mittavia muutoksia nykyiseen
verrattuna.
++

Elinkeinot
yhteensä

++

+

Liikenne
Autoliikenne

Kasvavat väestömäärät luovat
edellytyksiä
joukkoliikenteen
kehittymiselle ja paikallisten
palveluiden kysynnälle. Tämä
kehitys mahdollistaa sen, että
yksityisautoilu Rovaniemen ja
Kivitaipaleen välillä vähenisi
ainakin palveluiden ja harrastusten osalta.
+++

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

Yhteenveto
+

Suhangon
kaivoksen
rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa
liikenteen määrä tullee
kasvamaan etenkin raskaan
ajoneuvoliikenteen osalta. Tämä edellyttää
liikenneturvallisuuden edistämistä ja
huomioimista.
--

Kevyt liikenne

Kaavaratkaisut eivät vielä merkittävästi luo edellytyksiä kevyen liikenteen kehittämiselle.
Toisaalta kaavan toteuttaminen johtaa kehityspolulle, joka
luo edellytykset kevyeen liikenteeseen tukeutuvalle kyläalueelle.

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

+++

-

Liikenne yhteensä

++

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