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040-7665193, vaihde 016-3221

Tekninen lautakunta:

15.6.2010, 150 §

Vireille tulosta ilmoittamisen
päivämäärä:

30.6.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja asiakirjat nähtävillä:

1.7.-15.8.2010

Valmisteluvaiheen kuuleminen:

18.3.-5.4.2019

Tekninen lautakunta:

28.5.2019, 73 §

Kaupunginhallitus:

10.6.2019, 197 §

Ehdotusvaiheen kuuleminen:

24.6.-23.7.2019

Kaupunginhallitus:

2.9.2019, 276§

Kaupunginvaltuusto:

9.9.2019, 54§
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1.2

Kaava-alueen sijainti

Alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosassa, Teollisuustien, Lampelankadun ja Suosiolantien ympäristössä.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

9. kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä kortteleiden välisten voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen muuttamista enemmän kaupallista toimintaa palvelevaksi, vastaamaan alueen viimevuosina muuttuneeseen yritystoiminnan suuntauksiin. Myös alueen voimassa olevan yleiskaavan tavoitteet tukevat asemakaavamuutosta.

3

1.4
1

Selostuksen sisällysluettelo
PERUS- JA TUNNISTETIEDOT .......................................................................... 2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

Tunnistetiedot ......................................................................................................................... 2
Kaava-alueen sijainti ............................................................................................................... 3
Kaavan nimi ja tarkoitus .......................................................................................................... 3
Selostuksen sisällysluettelo ..................................................................................................... 4
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ....................................................................................... 4

TIIVISTELMÄ....................................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3

3

Kaavaprosessin vaiheet .......................................................................................................... 5
Asemakaava ........................................................................................................................... 6
Asemakaavan toteuttaminen ................................................................................................... 6

LÄHTÖKOHDAT ................................................................................................. 7
3.1
Selvitys suunnittelualueen oloista ............................................................................................ 7
3.1.1
Alueen yleiskuvaus .......................................................................................................... 7
3.1.2
Luonnonympäristö ........................................................................................................... 7
3.1.3
Rakennettu ympäristö ...................................................................................................... 7
3.2
Suunnittelutilanne ................................................................................................................... 9
3.2.1
Kaava-alueeseen liittyvät suunnitelmat ja päätökset ......................................................... 9
3.2.2
Kaavaan liittyvät selvitykset ............................................................................................ 12

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ................................................. 13
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve .................................................................... 13
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ................................ 13
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö....................................................................................................... 13
4.3.1
Osalliset ......................................................................................................................... 13
4.3.2
Vireille tulo ..................................................................................................................... 13
4.3.3
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät ................................................................... 13
4.3.4
Viranomaisyhteistyö ....................................................................................................... 14
4.4
Asemakaavan tavoitteet ........................................................................................................ 14
4.4.1
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ......................................................................... 14
4.4.2
Prosessin aikana syntyneet taviotteet, tavoitteiden tarkentuminen .................................. 15
4.5
Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ........................................................ 16
4.5.1
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta.................................................................... 16
4.5.2
Vaikutus ympäristöön ..................................................................................................... 16

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS............................................................................... 18
5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus ............................................................................. 18
5.2 Aluevaraukset .................................................................................................. 18
5.2.1 Korttelialueet ..................................................................................................................... 18
5.3 Kaavan vaikutukset .................................................................................................................. 18
5.3.1
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ........................................................................... 18
5.3.2
Vaikutukset kulttuuriympäristöön .................................................................................... 19
5.3.3
Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön .................................................................. 19
5.3.4
Vaikutukset talouteen ..................................................................................................... 19
5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset ............................................................................................... 19
5.5 Nimistö .................................................................................................................................... 19

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .......................................................................... 20

1.5

Luettelo kaavaan liittyvistä asiakirjoista ja lähdeaineistosta
-liite 1
-liite 2
-liite 3
-liite 4
-liite 5
-liite 6
-liite 7

asemakaavan seurantalomake
voimassa oleva asemakaava
asemakaavaehdotus
asemakaavamerkinnät ja –määräykset
tonttijako
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
rakennustapaohjeet

4

2
2.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla muutettiin
mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita palvelujen ja hallinnon
alueiksi. Rovaniemen alueen yhdyskuntarakenteen muutoksen tarpeet yritystoiminnan
osalta Eteläkeskuksen ja Teollisuuskylän alueella tulivat esille jo kuntaliitoksen jälkeen. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin. Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen
asemakaavassa.
Tekninen lautakunta päätti 15.6.2010 (§150) saattaa asemakaavamuutoksen vireille.
Asemakaavamuutoksen vireille tulossa kuulutettiin 30.6.2010 Lapin Kansassa ja kirjeellä
alueen maanomistajille-/haltijoille sekä naapureille. Voimassa oleva asemakaava ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä 1.7. – 15.8.2010. Nähtävillä olon
aikana jätettiin yksi mielipide.
Vuonna 2013 tuli vireille Rovaniemen maakuntakaavan muutos, jossa käsiteltäisiin myös
Eteläkeskuksen ja Teollisuuskylän kaupallisten toimintojen alueet ja tätä kautta mm. vähittäiskaupan suuryksiköihin verrattavien myymälöiden sijoittuminen ja enimmäiskoot. Tämän
vuoksi asemakaavaprosessi keskeytettiin odottamaan maankuntakaavamuutoksen linjauksia. Lapin Liiton hallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 28.11.2016. Kaavaehdotuksessa Eteläkeskuksen länsipuoli ja Teollisuuskylä on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi
(KM 167), johon saa sijoittaa myymälätiloja enintään 150 000 kerrosneliömetriä. Maakuntakaavaehdotus ei ole vielä lainvoimainen.
1.5.20017 tulivat voimaan uudet maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset, joissa mm. vähittäiskaupan suuryksikön myymälän vähimmäiskoko
on 4000 k-m2 (aiemmin 2000 k-m2).
Asemakaavamuutoksesta on laadittu luonnos, jossa on huomioitu mm. maakuntakaavaehdotuksen linjaukset ja uudet MRL:n vähittäiskauppaan liittyvät säännökset.
Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutettiin 15.3.2019 Lapin Kansassa ja kirjeellä alueen maanomistajille ja –haltijoille sekä naapureille. Voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 18.3.-5.4.2019 yleisesti nähtävillä
palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana jätettiin kaksi mielipidettä ja yksi
lausunto, jotka tekninen lautakunta ja edelleen kaupunginhallitus käsittelivät (TEKLA
28.5.2019, 73 § ; KH 10.6.2019, 197 §).
Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuulemisesta kuulutettiin 19.6.2019 Lapin Kansassa ja kirjeellä alueen maanomistajille ja –haltijoille sekä naapureille. Voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä muut kaava-asiakirjat pidettiin 24.6.23.7.2019 julkisesti nähtävillä palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana ei
jätetty muistutuksia.
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Kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet kaavamuutoksen (KH
2.9.2019 §276 ; KV 9.9.2019 §54).
2.2

Asemakaava

Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty yhdistetyksi pienteollisuusja varastorakennusten ja –laitosten (Tpv), teollisuus- ja liikerakennusten (TL) korttelialueeksi
sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, johon saadaan sijoittaa myös sen käyttöön
liittyviä toimisto-, henkilökunnan ruokailu- ja muita vastaavia tiloja sekä tontille saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa (TPV). Alueella on myös virkistysalueita (VL ja PI) ja virkistysaluetta, jossa on voimansiirtoaluetta (Vs). Alueella on käytössä suurimmaksi osaksi rakennustehokkuusluku e=0.40 ja kerrosluku II.
Suunnittelualueella on voimassa hyväksytyt asemakaavat seuraavasti (hyväksymispäivämäärä):
korttelin 9011 tontit 7-9 12.6.2006, korttelin 9011 tontti 11 9.6.2008),
kortteli 9012 ja Lampelankadun osa 19.4.1985, korttelin 9022 tontti 2(ei lohkottu)
8.10.1979, korttelin 9022 tonteilla 21 ja 22 (ei lohkottu) 27.9.2016, korttelissa 9026
12.8.1999 ja muulla kaava-alueella 19.4.1985 (kortteli 9021, kortteli 9029 tontti 1, kortteli
9022 tontit 3 ja 7, voimansiirtoalue ja Hallitien katualueen osa).
Asemakaavan muutoksessa suurin osa korttelialueista sekä teollisuusraiteen alue muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi, johon saa rakennetusta kerrosalasta käyttää enintään 20% tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviin myymälä- ja siihen verrattaviin tiloihin (kty3). Alueen Korttelin 9022 tontit 2 ja 22 sekä kortteli 9026 ja voimalinja-alue merkitään liikerakennusten korttelialueeksi (KL).
Alueen rakennusoikeudet säilyvät lähes ennallaan, kerrosluku on II. Osaan aluetta merkitään saa- rajaus, joka velvoittaa puhdistamaan/kunnostamaan maaperän ennen rakentamiseen ryhtymistä.
2.3

Asemakaavan toteuttaminen

Kaava-alueen rakennukset ovat paljon tilaa vievän erikokoiskaupan myymälöitä, toimitiloja,
pienteollisuustiloja, verstaita, autokorjaamoja, katsastuskonttori, konevuokraamo ja rakennusalan erikoistiloja. Tonttien rakennusoikeuksista on suurimmaksi osaksi käytössä alle
puolet sallitusta. Hallitien pohjoispuoleen rajoittuvien tonttien rakennusoikeuksista on suurimmaksi osaksi yli puolet käytetty, toisaalta nämä tontit ovat alueen pienimpiä. Yhden tontin
(Koneliike Korteniemi) rakennusoikeus on kokonaan käytössä. Alueen tonteista kaksi on
täysin rakentamatonta, joissa toiminta on rakennusalan erikoistöihin ja ulkovarastointiin liittyvää.
Kaavamuutoksessa alueen rakennusoikeudet ja kerrosluku säilyvät lähestulkoon ennallaan,
joten alueelle ei mahdollistu merkittävästi poikkeavaa rakentamisen määrää verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. Alueen käyttötarkoitusten muuttuminen teollisuuspainotteisesta enemmän kaupallista toimintaa tukevaksi mahdollistaa toteutuessaan alueen ja ympäristön liikenteen lisääntymistä.
Kaavamuutoksen toteuttaminen mahdollistuu kaavan tultua lainvoimaiseksi ja voimaan.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen Teollisuuskylässä/Eteläkeskuksessa, Prisman ja Kodin Terran länsipuolella. Alueen luoteisosa ulottuu Suosiolan voimalaitosalueen läheisyyteen. Kaava-alueella toimii mm. Koneliike Korteniemi, Polarrengas, Bilmax, Lapin Panimo,
Roikatsastus, Cramo ja Tools.
3.1.2

Luonnonympäristö

Suunnittelualueella ei ole luonnontilaisia alueita. Alueen rakentamattomilla osilla ja pääkatujen varsilla on vähäisesti istutuksia, kasvillisuutta ja puustoa.
3.1.3

Rakennettu ympäristö

Alueen rakennuskanta vaihtelee pienistä verstas-/pienteollisuustyyppisistä rakennuksista
isompiin myymälä-, toimitila- ja teollisuustyyppisiin hallirakennuksiin. Rakennuskanta on
usealta eri ajanjaksolta ja myös uusia on rakenteilla. Osassa rakennuspaikkojen yhteydessä
on laajoja ulkovarastointialueita. Alueella on myös kaksi täysin rakentamatonta tonttia,
joissa toiminta on rakennusalan erikoistöihin ja ulkovarastointiin liittyvää.
Kaupunkikuva
Suunnittelualue on osaksi vanhempaa teollisuusaluetta jossa ei ole kiinnitetty huomioita
kaupunkikuvallisiin seikkoihin vaan rakennusten ja piha-alueiden ulkoasua ja sijoittelua on
ohjannut lähinnä käytännön toiminta. Uudemmat rakennuspaikat, varsinkin Teollisuustien
läheisyydessä olevat, sopeutuvat paremmin ympäristön kaupunkikuvaan. Ympäristössä on
Eteläkeskuksen kaupallisen alueen keskittymä, jossa liikkeiden toimitilat ovat laajoja ja kohtuullisen korkeita rakennelmia, joiden yhteydessä on mittavia pysäköintialueita. Alue on
maastonmuodoiltaan tasaista.
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Liikenne
Suunnittelualueen liikennöintiväylinä ovat Teollisuustie, Suosiolantie, Hallitie ja Lampelankatu. Teollisuustie toimii alueellisena pääkatuna. Suosiolantie toimii kokoojakatuna. Hallitie
ja Lampelankatu toimivat liityntäväylinä.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on suoritettu useita Teollisuuskylän/Eteläkeskuksen
alueeseen ja saavutettavuuteen vaikuttavia liikennejärjestelmien kehittämisiä, kuten liikennevalot Isoaavantien / valtatien 4 risteykseen, Oijustien / Teollisuustien valo-ohjausten kehittäminen, Teollisuustien itäpään rakentaminen nelikaistaiseksi, vt.4 perusparannus ja Isoaavantien rakentaminen. Kevyen liikenteen olosuhteita on parannettu rakentamalla uusia
kevyen liikenteen väyliä Teollisuustielle, Suosiolantielle ja Isoaavantielle.
Lisäksi on suunnitelmissa Teollisuustien lisäkehittäminen (muuttaminen nelikaistaiseksi ja
kiertoliittymät Isoaavan- ja Suosiolantien liittymiin sekä parannetaan kevyenliikenteen edellytyksiä), joka parantaa entisestään liikenteen sujuvuutta alueella ja ympäristössä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Alue on kunnallistekniikan piirissä.
Maanomistus
Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi Rovaniemen kaupungin omistuksessa.

Kaupungin maanomistus- ja hallinta
Kaupungin maanomistus, vuokrattu
ulkopuolisille

Kartta alueen maanomistusolosuhteista.

Tulva
Alueella rakennukset on perustettava siten, että kaikki kastumisesta kärsivät rakenteet tulee olla tason +77.48 (N2000) yläpuolelle.
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Maaperä
Alueen pohjoisosassa, Lampelankadun ja osittain Hallitien varsilla, on vanhempaa teollisuus-/raidealuetta, joiden osalta pilaantuneiden maiden mahdollisuus on huomioitava.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Maakuntakaava
Alue sisältyy ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistamaan Rovaniemen seudun maakuntakaavan. Muutosalue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen- ja työpaikka-aluetta (A1).

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä.

Alue sisältyy vireillä olevaan Rovaniemen maakuntakaavan muutokseen, jossa suunnittelualue on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi, jonne saa sijoittaa myymälätiloja
150 000 k-m2 (KM 167).
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Ote Rovaniemen maakuntakaavaehdotuksesta, jonka Lapin Liiton hallitus on hyväksynyt 28.11.2016. Kaava
ei ole vielä lainvoimainen

Yleiskaava
Alueella on voimassa 20.10.2009 hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa alue on
merkitty palvelun ja hallinnon alueeksi (P).

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta

Asemakaava
Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty yhdistetyksi pienteollisuusja varastorakennusten ja –laitosten (Tpv), teollisuus- ja liikerakennusten (TL) korttelialueksi
sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, johon saadaan sijoittaa myös sen käyttöön
liittyviä toimisto-, henkilökunnan ruokailu- ja muita vastaavia tiloja sekä tontille saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa (TPV). Alueella on myös virkistysalueita (VL ja PI) ja virkistysaluetta, jossa on voimansiirtoaluetta (Vs). Alueella on käytössä suurimmaksi osaksi rakennustehokkuusluku e=0.40 ja kerrosluku II.
Suunnittelualueella on voimassa hyväksytyt asemakaavat seuraavasti (hyväksymispäivämäärä):
korttelin 9011 tontit 7-9 12.6.2006, korttelin 9011 tontti 11 9.6.2008),
kortteli 9012 ja Lampelankadun osa 19.4.1985, korttelin 9022 tontti 2(ei lohkottu)
8.10.1979, korttelin 9022 tonteilla 21 ja 22 (ei lohkottu) 27.9.2016, korttelissa 9026
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12.8.1999 ja muulla kaava-alueella 19.4.1985 (kortteli 9021, kortteli 9029 tontti 1, kortteli
9022 tontit 3 ja 7, voimansiirtoalue ja Hallitien katualueen osa).

Voimassa oleva asemakaavatilanne ja kaava-alueen rajaukset.

Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 / 23.12.1999 mukainen ja se vastaa
olosuhteita 1.2.2019.
Suunnitelmat ja hankkeet
Rovaniemen alueidenkäytön strategian päivityksen mukaan alue on merkitty keskusta palvelujen ja vähittäiskaupan suuryksikköjen aluetta. Alue sisältyy vireillä olevaan Rovaniemen
maakuntakaavan muutokseen.
Rakennuskiellot ja suojelumääräykset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja eikä suojeltavia kohteita.
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3.2.2

Kaavaan liittyvät selvitykset

Rovaniemen kaupunkistrategia
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoitustyö
Teollisuustien yleissuunnitelma, taustamuistio
Eteläkeskuksen kehityssuunnitelma ja suunnitteluohjeet

Rovaniemen
kaupunki
Lapin Liitto

Rovaniemen
kaupunki

2014
Päivitetty
2016
2017

Lits & Fodor
2011
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla muutettiin
mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita palvelujen ja hallinnon
alueiksi. Rovaniemen alueen yhdyskuntarakenteen muutoksen tarpeet yritystoiminnan
osalta Eteläkeskuksen ja Teollisuuskylän alueella tulivat esille jo kuntaliitoksen jälkeen. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin. Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen
asemakaavassa.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Tekninen lautakunta päätti 15.6.2010 (§150) saattaa asemakaavamuutoksen vireille.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset

Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma 24.6.2010 (päivitetty 12.2.2019). Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa.
4.3.2

Vireille tulo

Asemakaavamuutoksen vireille tulo kuulutettiin 30.6.2010 Lapin Kansassa sekä kirjeellä
maanomistajille ja –haltijoille sekä naapureille. Vireille tulo järjestettiin 1.7-15.8.2010.
4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät

Asemakaavamuutoksen vireille tulossa kuulutettiin 30.6.2019 Lapin Kansassa ja kirjeellä
alueen maanomistajille-/haltijoille sekä naapureille. Voimassa oleva asemakaava ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävillä 1.7. – 15.8.2010. Nähtävillä olon
aikana jätettiin yksi mielipide.
Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutettiin 15.3.2019 Lapin Kansassa ja kirjeellä alueen maanomistajille ja –haltijoille sekä naapureille. Voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 18.3.-5.4.2019 yleisesti nähtävillä
palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana jätettiin kaksi mielipidettä ja yksi
lausunto, jotka tekninen lautakunta ja edelleen kaupunginhallitus käsittelivät (TEKLA
28.5.2019, 73 § ; KH 10.6.2019, 197 §).
Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuulemisesta kuulutettiin 19.6.2019 Lapin Kansassa ja kirjeellä alueen maanomistajille ja –haltijoille sekä naapureille. Voimassa oleva
asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus sekä muut kaava-asiakirjat pidettiin 24.6.23.7.2019 julkisesti nähtävillä palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana ei
jätetty muistutuksia.
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Kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet kaavamuutoksen (KH
2.9.2019 §276 ; KV 9.9.2019 §54).
4.3.4

Viranomaisyhteistyö

Ilmoitus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen
alkuvaiheessa tiedoksi Lapin ELY -keskukseen.Viranomaisyhteistyö tapahtuu tarvittaessa
neuvottelujen ja lausuntojen muodossa. Asemakaavamuutoksessa ei ole vaikutuksiltaan
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä asioita (MRL 18 §).
4.4
Asemakaavan tavoitteet
4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Ympäristöministeriön julkaisema opas Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 9. s. 52.) ohjeistaa alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisessa muun muassa
asemakaavoituksessa. Oppaan mukaan velvoite valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisesta ja huomioon ottamisesta koskee toisaalta valtion viranomaisten toimintaa ja toisaalta maakunnan suunnittelua ja muuta alueidenkäytön suunnittelua eli yleis- ja asemakaavoitusta. (ibid., s.10) ”Asemakaavojen suhteen tilanne on usein kuitenkin
sellainen, että keskeiset kuntaa koskevat periaatteelliset ja myös tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeiset ratkaisut
on tehty jo yleiskaavassa. Tällöin tavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen pääosin yleiskaavan ohjausvaikutuksen
kautta.” (ibid.,s.12)

Kaavio oppaan sivulta 15.

Asemakaavamuutoksella ei ole valtakunnallisia vaikutuksia (MRL 22§).
Maakuntakaava ja yleiskaava
Alue on merkitty Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan taajamatoimintojen ja työpaikka-alueeksi (A-1).
Kaava-alue sisältyy kauppapaikkana kehittyvän Eteläkeskuksen alueeseen. Eteläkeskus on
huomioitu myös vireillä olevassa maakuntakaavan uudistuksessa (ks. 3.2.1).
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Voidaan katsoa, että suunnittelualueen ja koko Eteläkeskuksen osalta asemakaavoittamisessa maakuntakaavaehdotusta selvityksineen voidaan käyttää selvitysaineistona ja jopa
osin ohjaavana, vaikkei maakuntakaavaehdotus ole vielä lainvoimainen.
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 2015, alue on merkitty palvelun ja
hallinnon alueeksi (P). Kaavamuutos on yleiskaavan tavoitteiden mukainen.
Asemakaava
Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty yhdistetyksi pienteollisuusja varastorakennusten ja –laitosten (Tpv), teollisuus- ja liikerakennusten (TL) korttelialueksi
sekä pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi, johon saadaan sijoittaa myös sen käyttöön
liittyviä toimisto-, henkilökunnan ruokailu- ja muita vastaavia tiloja sekä tontille saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa (TPV). Alueella on myös virkistysalueita (VL ja PI) ja virkistysaluetta, jossa on voimansiirtoaluetta (Vs). Alueella on käytössä suurimmaksi osaksi rakennustehokkuusluku e=0.40 ja kerrosluku II.
Asemakaavamuutoksessa alue on tarkoitus muuttaa palvelemaan paremmin kaupallista ja
toimitilatyyppistä toimintaa ja vastaamaan koko ympäristön (Eteläkeskus) muuttumista teollisuuspainotteisesta toiminnasta liikepainotteiseen toimintaan.
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla muutettiin
mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita palvelujen ja hallinnon
alueiksi. Rovaniemen alueen yhdyskuntarakenteen muutoksen tarpeet yritystoiminnan
osalta Eteläkeskuksen ja Teollisuuskylän alueella tulivat esille jo kuntaliitoksen jälkeen. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin. Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen
asemakaavassa.
Vuonna 2013 tuli vireille Rovaniemen maakuntakaavan muutos, jossa käsiteltäisiin myös
Eteläkeskuksen ja Teollisuuskylän kaupallisten toimintojen alueet ja tätä kautta mm. vähittäiskaupan suuryksiköihin verrattavien myymälöiden sijoittuminen ja enimmäiskoot. Tämän
vuoksi asemakaavaprosessi keskeytettiin odottamaan maankuntakaavamuutoksen linjauksia. Lapin Liiton hallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 28.11.2016. Kaavaehdotuksessa Eteläkeskuksen länsipuoli ja Teollisuuskylä on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi
(KM 167), johon saa sijoittaa myymälätiloja enintään 150 000 kerrosneliömetriä. Maakuntakaavaehdotus ei ole vielä lainvoimainen.
1.5.20017 tulivat voimaan uudet maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset, joissa mm. vähittäiskaupan suuryksikön myymälän vähimmäiskoko
on 4000 k-m2 (aiemmin 2000 k-m2).
Asemakaavamuutos on laadittu mm. maakuntakaavaehdotuksen linjaukset ja uudet MRL:n
vähittäiskauppaan liittyvät säännökset huomioiden.
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4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Vaihtoehto 0 :
Alueen asemakaava säilyy entisellään.
Vaihtoehto 1 :
Asemakaavan muutos, jossa suunnittelualueen kortteleista 9011, 9012, 9021, 9029 ja korttelin 9022 tontit 3 ja 7 sekä teollisuusraiteen alue muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi, johon saa rakennetusta kerrosalasta käyttää enintään 20% tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviin myymälä- ja siihen verrattaviin tiloihin (kty-3). Korttelin 9022 tontit 2 ja 22
sekä kortteli 9026 ja voimalinja-alue merkitään liikerakennusten korttelialueeksi (KL).
Alueen rakennusoikeudet säilyvät lähes ennallaan, kerrosluku on II. Osaan aluetta (ks.
3.1.3) merkitään saa- rajauksella, joka velvoittaa puhdistamaan/kunnostamaan maaperän
ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Vaihtoehto 2:
Jokin muu prosessin aikana esille tuleva vaihtoehto.
Asemakaavan muutosehdotukseksi on valittu vaihtoehto 1 jota on päivitetty tarkentamalla
osassa aluetta rakennusalan rajauksia. Kaavaehdotukseen on lisätty myös sitovan tonttijaon mukaiset numerot (uusi tonttijako laaditaan kaavan yhteydessä). Osaan kaavamuutosaluetta on laadittu 21.5.2019 päivätyt rakentamistapaohjeet, Eteläkeskuksen kehityssuunnitelman ja suunnitteluohjeiden (2011, Lits&Fodor) pohjalta. Ohjeiden noudattamisesta on lisätty kaavamääräys.
4.5.2

Vaikutus ympäristöön

Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö
Kaavamuutoksen arvioitavia vaikutuksia ovat yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön taloudellisuus, liittyminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan sekä
maisemaan, käyttötarkoitus, rakennustehokkuus, kerrosluku, liikenne, pysäköinti ja liittyminen tonteille.
Kaavamuutoksessa alueen rakennusoikeudet ja kerrosluku säilyvät lähestulkoon ennallaan,
joten alueelle ei mahdollistu merkittävästi poikkeavaa rakentamisen määrää verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. Asemakaavamuutos (tai voimassa oleva asemakaava) toteutuessaan tiivistää rakennettua ympäristöä.
Kaupunkikuva
Kaava-alueen itä- ja eteläpuolella on Eteläkeskuksen kaupallisen alueen keskittymää, jossa
liikkeiden toimitilat ovat laajoja ja kohtuullisen korkeita rakennelmia, joiden yhteydessä on
mittavia pysäköintialueita. Alueen luoteispuolella on Suosiolan voimalaitosalue. Alue on
maastonmuodoiltaan tasaista.
Suunnittelualue on osaksi vanhempaa teollisuusaluetta jossa ei ole kiinnitetty huomioita
kaupunkikuvallisiin seikkoihin vaan rakennusten ja piha-alueiden ulkoasua ja sijoittelua on
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ohjannut lähinnä käytännön toiminta. Uudemmat rakennuspaikat, varsinkin Teollisuustien
läheisyydessä olevat, sopeutuvat paremmin ympäristön kaupunkikuvaan.
Kaavamuutos ei mahdollista ympäristöstään merkittävästi poikkeavaa rakentamista. Kaavamuutos mahdollistaa uudisrakentamisen yhteydessä alueen kaupunkikuvallisen laadun
paranemisen, varsinkin em. vanhojen teollisuustonttien osalta.
Liikenne
Alueen käyttötarkoitusten muuttuminen teollisuuspainotteisesta enemmän kaupallista toimintaa tukevaksi mahdollistaa toteutuessaan alueen ja ympäristön liikenteen lisääntymistä.
Alueen nykyiseen käyttöön ei ole kuitenkaan odotettavissa merkittäviä muutoksia lähiaikoina.
Viimeisimmät liikennejärjestelmien parannukset (mm. vt4 perusparannus, Isoaavantien rakentaminen) mahdollistavat alueen hyvän saavutettavuuden. Lisäksi on suunnitelmissa Teollisuustien kehittäminen (muuttaminen nelikaistaiseksi ja kiertoliittymät Isoaavan- ja Suosiolantien liittymiin sekä parannetaan kevyenliikenteen edellytyksiä), joka parantaa entisestään liikenteen sujuvuutta alueella ja ympäristössä.
Hulevedet
Hulevedet johdetaan alueella oleviin sadevesijärjestelmiin (mm. hulevesiviemärit) viranomaisen hyväksymän erillissuunnitelman mukaan.
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne ja mitoitus

Asemakaava-alueen pinta-ala on 125359 m2, joka muodostuu liikerakennusten korttelialueesta ja toimitilarakennusten korttelialueesta.
5.2

Aluevaraukset

5.2.1

Korttelialueet

Pinta-ala:
Rakennusoikeus:
Kerrosluku:

54986 m2
14950 k-m2
II

Pinta-ala:
Rakennusoikeus:
Kerrosluku:

63175 m2
25270 k-m2
II

5.3

Kaavan vaikutukset

5.3.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaavamuutoksessa alueen rakennusoikeudet säilyvät lähestulkoon ennallaan, joten
verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan alueelle ei mahdollistu merkittäviä muutoksia
rakentamisen määrän suhteen.
Nykytilassa tonttien rakennusoikeuksista on suurimmaksi osaksi käytössä alle puolet sallitusta. Hallitien pohjoispuoleen rajoittuvien tonttien rakennusoikeuksista on suurimmaksi
osaksi yli puolet käytetty, toisaalta nämä tontit ovat alueen pienimpiä. Yhden tontin (Koneliike Korteniemi) rakennusoikeus on kokonaan käytössä. Alueella on kaksi rakentamatonta
tonttia, jotka muutetaan asemakaavamuutoksessa liikerakennusten tonteiksi. Mikäli alueen
rakennusoikeudet toteutuvat täysimääräisesti, tiivistyy rakennettu ympäristö.
Kaavamuutoksessa alueen liikerakentamismahdollisuus kasvaa, joka voi toteutuessaan lisätä jonkin verran enemmän liikennettä alueelle. Toisaalta nykyinen alueen käyttö perustuu
jo osittain liiketoimintaan ja alueella on paljon tilaa vaativan ja erikoistavaran myymälöitä.
Viimeisimmät liikennejärjestelmien parannukset (vt.4 perusparannus, Isoaavantien rakentaminen) mahdollistavat kuitenkin alueen hyvän saavutettavuuden. Lisäksi on suunnitelmissa
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Teollisuustien kehittäminen (muuttaminen nelikaistaiseksi ja kiertoliittymät Isoaavan- ja Suosiolantien liittymiin sekä parannetaan kevyenliikenteen edellytyksiä), joka parantaa entisestään liikenteen sujuvuutta alueella ja ympäristössä.
5.3.2

Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
5.3.3

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Asemakaavamuutos ei aiheuta haittaa linnustolle ja eläimistölle. Kaava-alueella ei ole pohjavesialuetta.
5.3.4

Vaikutukset talouteen

Kaavamuutos mahdollistaa pitemmällä tähtäimellä enemmän tuloja kaupungille alueen arvon nousun kautta tapahtuvan vuokrahintojen kohoamisen vuoksi. Lisäksi kaavamuutos
mahdollistaa työpaikkojen lisääntymisen.
Alueella on kunnallistekniikka valmiina. Kaupungille voi aiheutua kustannuksia osassa aluetta maaperän puhdistamistoimenpiteistä.
5.4

Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Merkintöjen ja määräysten selitykset esitellään kaavakartan sekä selostuksen liitteenä.
5.5

Nimistö

Alueen nimistöön ei tule muutoksia.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavamuutoksen tullessa voimaan mahdollistuu tarvittavien kiinteistötoimitusten ja
laatiminen.
Hallitiehen ja Lampelankatuun rajautuvien (lukuun ottamatta Hallitie 3, ks. kaavakartta, saamerkintä) tonttien osalta velvoitetaan ennen rakentamistöiden aloittamista, puhdistamaan
mahdolliset pilaantuneet maaperät. Alueen suunnittelussa on huomioitava Eteläkeskuksen
kehityssuunnitelman ja suunnitteluohjeiden (2011, Lits&Fodor) pohjalta laadittua, 27.2.18
päivättyä, rakennustapaselostusta.
Alueen kunnallistekniikka on valmiina.
Kaavan toteuttamista seurataan mm. kaupungin rakennusvalvonnan tietojärjestelmällä.

Rovaniemellä 21.5.2019

Markku Pyhäjärvi
Kaavoituspäällikkö

Päivitetty: 23.9.2019

Janne Anttila
Kaavasuunnittelija
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Liite 1

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
698 Rovaniemi
23.09.2019
Täyttämispvm
Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja
Kaavan nimi
9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet
09.09.2019
10.06.2019
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
V-kunnanvaltuusto
30.06.2010
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
2010-15
Hyväksymispykälä 54
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaava698V090919A54
tunnus
Kaava-alueen pinta12,5359
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
ala [ha]
Maanalaisten tilo12,5359
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]
jen pinta-ala [ha]
Kunta

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

12,5359

100,0

43820

0,35

0,0000

5875

11,8161

94,3

43820

0,37

11,1849

43820

T yhteensä

-9,8106

-37945

V yhteensä

-1,1210

Yhteensä

Kerrosala [k- Tehokkuus
m²]
[e]

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä

R yhteensä
L yhteensä

0,7198

5,7

-0,2533

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Yhteensä
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Alamerkinnät
Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

12,5359

100,0

43820

0,35

0,0000

5875

K yhteensä

11,8161

94,3

43820

0,37

11,1849

43820

KL

5,4986

46,5

18550

0,34

4,8674

18550

KTY-3

6,3175

53,5

25270

0,40

6,3175

25270

T yhteensä

-9,8106

-37945

T

-0,6931

-2772

TL

-6,1988

-23499

TPV

-2,9187

-11674

V yhteensä

-1,1210

PI

-0,0873

PL.

-1,0337

Yhteensä

Kerrosala [k- Tehokkuus
m²]
[e]

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä

R yhteensä
L yhteensä

0,7198

5,7

Kadut

0,7198

100,0

LRT

-0,2533
-0,2533

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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Liite 3
Asemakaavan muutosehdotus
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Liite 5
Tonttijako
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Liite 6

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
9. kaupunginosa kortteli 9011, 9012, 9021, 9022, 9026
ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut/kaavoitus
24.6.2010 Päivitetty: 12.3.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 §) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa.
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SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE
Suunnittelualue sijaitsee 9. kaupunginosassa, Hallitien, Teollisuustien, Lampelankadun ja Suosiolantien ympäristössä. Suunnittelualueen sijainti on esitetty alla olevalla opaskartalla.
Vaikutusalue sisältää lähiympäristön kortteli-, katu-ja virkistysalueet.

Suunnittelualueen sijainti

MAANOMISTUS
Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi Rovaniemen kaupungin omistuksessa.
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ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla muutettiin 5. ja 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita palvelujen ja hallinnon alueiksi. Rovaniemen alueen yhdyskuntarakenteen muutoksen tarpeet yritystoiminnan osalta Eteläkeskuksen ja Teollisuuskylän alueella ovat
tulleet esille entistä voimakkaammin kuntaliitoksen jälkeen. Toimintojen kehitys alueella on siirtymässä yhä
enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin.
Rovaniemen kaupunki aikoo tutkia asemakaavan muutoksella suunnittelualueen muuttamista yleiskaavan
mukaiseen liike- ja palvelukäyttöön.
Tavoitteena on tutkia, voidaanko aiottu muutos tai muu vaihtoehtoinen muutos tehdä.
ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Maakuntakaava
Alue on merkitty Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan taajamatoimintojen- ja työpaikka-alueeksi (A-1).

Yleiskaava
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavan 2015 muutoksessa (2009), alue on merkitty palvelun- ja
hallinnon alueeksi P.

Asemakaava ja suunnittelualueen rajaus
Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty yhdistetyksi pienteollisuus- ja varastorakennusten ja –laitosten (Tpv), teollisuus- ja liikerakennusten (TL) korttelialueksi sekä pienteollisuusrakennusten
korttelialueeksi, johon saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä toimisto-, henkilökunnan ruokailu- ja muita
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vastaavia tiloja sekä tontille saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa (TPV). Alueella on myös virkistysalueita
(VL ja PI) ja virkistysaluetta, jossa on voimansiirtoaluetta (Vs). Alueella on käytössä suurimmaksi osaksi rakennustehokkuusluku e=0.40 ja kerrosluku II.
Suunnittelualueella on voimassa hyväksytyt asemakaavat seuraavasti (hyväksymispäivämäärä): korttelin
9011 tontit 7-9 12.6.2006, korttelin 9011 tontti 11 9.6.2008), kortteli 9012 ja Lampelankadun osa 19.4.1985,
korttelin 9022 tontti 2(ei lohkottu) 8.10.1979, korttelin 9022 tonteilla 21 ja 22 (ei lohkottu) 27.9.2016, korttelissa 9026 12.8.1999 ja muulla kaava-alueella 19.4.1985 (kortteli 9021, kortteli 9029 tontti 1, kortteli 9022
tontit 3 ja 7, voimansiirtoalue ja Hallitien katualueen osa).

Ote voimassa olevasta asemakaavasta ja alueen rajaus.

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT
VE 0: Asemakaavaa ei laadita eikä muuteta.
VE 1: Laaditaan asemakaavan muutos, jossa
käyttötarkoitus muutetaan palvelemaan
paremmin kaupallista käyttöä.
VE 2: Jonkin muu suunnitteluprosessin aikana
esille tullut vaihtoehto tai niiden yhdistelmä.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n
sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §: mukaisilla tavoilla.
Lisäksi Suunnittelutyö laaditaan mahdollisia olemassa olevia selvityksiä hyödyntäen ja niitä tarvittaessa täydentäen.
Tulva
Alueen alin sallittu rakentamiskorkeus on N2000 –järjestelmässä +77,48 m.
OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja -vuokralaiset ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
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Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Osalliset alustavan tarkastelun perusteella:
Viranomaiset:
Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta)
Lapin Pelastuslaitos
Kaava-alue ja sen ympäristö:
Kaava-alueen maanomistajat/-haltijat
kaava-alueen viereisten kiinteistöjen maanomistajat ja -haltijat
Muut
Napapiirin Energia ja Vesi
alueen teleoperaattorit
muut asukkaat ja kaupunkilaiset.
Osallisten määrää täydennetään tarvittaessa prosessin aikana.
SUUNNITTELUN VAIHEET
Käynnistysvaihe (MRL 51 §)
Tekninen lautakunta käynnisti 15.6.2010 (150 §) asemakaavamuutoksen.
Vireilletulo (MRL 63§)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin 1.7.2010-15.8.2010 nähtävillä palvelupiste Osviitassa. Nähtävillä
olosta ilmoitettiin 30.6.2010 Lapin Kansassa ja palvelupiste Osviitan ilmoitustaululla sekä kirjeitse kaava-alueen maanomistajille, -vuokralaisille ja naapureille.
Valmisteluvaihe (MRL 62§)
Valmisteluvaiheen kaavaluonnos ja muut kaava-asiakirjat asetetaan 18.3 - 5.4.2019 nähtäville palvelupiste
Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25). Osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan 15.4.2019 Lapin Kansassa ja palvelupiste Osviitan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25) ilmoitustaululla sekä kirjeitse kaava-alueen maanomistajille, -vuokralaisille ja naapureille
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Liite 7

RAKENTAMISTAPAOHJEET
9. kaupunginosa
Teollisuustien, Hallitien, Lampelankadun ja Suosiolantien ympäristössä olevat, kortteleiden 9031 ja 9022, KTY-3 ja KL alueita

Bernadett Lits
Zoltàn Fodor
ROVANIEMI 21.5.2019
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Yleistä
Suunnittelualue sijaitsee suurimmaksi osaksi näkyvällä paikalla Eteläkeskuksen liike- ja teollisuusalueella. Sijainti Alueen asemakaava määräyksineen yhdessä tämän rakentamistapaohjeen kanssa
tähtää kaupunkikuvallisesti hallittuun ja rakennettuun ympäristöön positiivisesti vaikuttavaan kokonaisuuteen. Rakentamistapaohjeessa on määritelty ne suunnitteluperiaatteet ja toimenpiteet, joita
asemakaavan lisäksi noudatetaan tämän korttelin ja laajemminkin koko alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoitteena on
-

luoda vahva paikan tunne laadukkaalla maisema-, alue- ja rakennussuunnittelulla
luoda yhdenmukainen imago alueelle
luoda selkeät suuntaviivat kiinteistöjen kehittämiselle sekä julkisille että yksityisille kiinteistöjen omistajille
saada aikaan miellyttävä visuaalinen lopputulos ja inspiroiva sosiaalinen ympäristö

Suunnittelualueella uudisrakennushankkeeseen ryhdyttäessä pidetään erillinen hankkeen aloituskokous, johon kutsutaan rakennusvalvonta, kaavoitus ja hankkeeseen ryhtyvä. Tässä kokouksessa
määritellään hankkeen laatutaso ja arkkitehtoninen laatu.
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Punaisella viivalla rajaus alueesta, johon rakentamistapaohjeet kohdentuvat
Piha-alueiden ja ympäristön suunnittelu
Pysäköinti
Pysäköintipaikat tulisi sijoittaa mieluiten rakennusten sivustoille. Katuliittymien määrä tulee minimoida. Vierekkäiset liikkeet voisivat yhdessä suunnitella ja käyttää yhteisiä pysäköintipaikkoja ja
tonttiliittymiä. Työntekijöiden autopaikat tulisi sijoittaa selvästi erilleen asiakaspaikoista. Huoltoliikenne ja asiakasliikenne tulee erottaa toisistaan. Suurilla pysäköintialueilla suositellaan käytettäväksi vettä läpäiseviä päällysteitä. Suuret, laajat pysäköintialueet tulee jakaa pienempiin osiin istuttamalla ruohoalueita, pensaita ja puita. Yli 25 –paikkaisille pysäköintialueille tulee rakentaa erilliset
jalankulkuväylät. Pysäköintialueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys. Pysäköintialueiden kadun puoleisille sivuille tulee istuttaa puita ja pensaita.
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Varastointi, näköesteet
Ulkovarastointi tulee sijoittaa takapihoille tai rakennusten seinustoille. Jos varastointialueita ei
voida sijoittaa vähemmän näkyville paikoille, tulee rakentaa näköesteitä. Näköesteet voidaan toteuttaa maastonmuodoilla, kasvillisuudella tai aidoilla.

Viitoitus
Alueelle tulisi luoda selkeä, yksinkertainen ja yhtenäinen viitoitustyyli, joka perustuu helppotajuiseen graafiseen teemaan. Viitoitusjärjestelmät voisivat koostua seuraavista osista:
- tuloväylien opasteet (yrityspuistoon saapuminen/poistuminen)
- opasteviitat (ajoneuvoilla ja jalan liikkuvien opastus)
- tonttitunnisteet (tonttikohtaiset yritysopasteet)
Väliaikaisia ja siirrettäviä kylttejä ei sallita. Liittymää kohden sallitaan yksi tonttitunnistekyltti ja
yksi mainostorni tonttia kohden. Lipputankoja saa olla useita. Kyltit suositellaan kiinnitettäväksi
seinille kattokylttien sijaan.

Suunnitelman mukainen katunäkymä tonttitunnisteineen.

Esimerkki tonttitunnisteesta

38

Uudisrakennusten ja laajennusten suunnittelu
Julkisivut
Rakennuksiin tulee lisätä visuaalista mielenkiintoa käyttämällä erilaisia väripintoja, ulkonemia,
upotettuja panelointeja jne. Läpinäkyvyyttä katujulkisivuissa suositellaan käyttämällä enemmän
suuria lasipintoja.
Massaltaan suurten rakennusten osalta, laajennusten yhteydessä on vanhan jäävän rakennuksen osan
vanhentuneet ja huonokuntoiset julkisivut on suunniteltava uudestaan ja kunnostettava.
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Yläkuva: tämänhetkinen tilanne. Alakuva: suunnitelman mukainen tilanne, rakennuksen pääjulkisivulla ei tulisi olla mitään laitteita ja kulmia tulisi pehmentää maisemoinnilla (kasveilla).

Sisäänkäynnit, ovet, portit
Sisäänkäyntien tulee olla kadulle päin ja niiden tulee olla kutsuvia, helposti tunnistettavia ja mittakaavaltaan ”ihmisen kokoisia”. Varasisäänkäynnit, palo-ovet, lastauslaiturit ja muut huolto-ovet ja
portit tulee suunnitella niin, että ne sulautuvat rakennuksen arkkitehtuuriin.
Katot
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi erilaisia kattomuotoja. Vesikaton yli jatkettuja seiniä suositellaan myös käytettäväksi, mutta niiden tulee sulautua kiinteäksi osaksi rakennusta. Katolla sijaitsevat mekaaniset laitteet tulee varustaa näköesteillä niin, että ne eivät näy kadulta.
Värit
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi pääasiassa vaaleita maanläheisiä värejä. Pieniä rakennuselementtejä, kuten teräspalkkeja, pylväitä ja aurinkosuojia, korostetaan voimakkailla, kirkkailla väreillä.
Materiaalit
Alueella suositellaan käytettäväksi luonnollisia mattapintaisia materiaaleja kuten tiili, kivi, laatta ja
karkeapintainen betoni. Selkeästi erilaisia materiaaleja voidaan käyttää rakennuksen korostettavissa
kohteissa kuten sisäänkäynneissä. Teräksen, lasin, metallin ja muurattujen rakenteiden materiaalien
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on oltava laadukkaita, varsinkin katujulkisivuissa. Rakennusmateriaalin tulisi kestää ikääntymistä
laadun kärsimättä.
Istutukset
Rakennettujen kohteiden (esim. aidat, rakennukset, huoltokaapit, valaisimet) lähelle tulee istuttaa
pensaita, pensasaitoja ja puita (kohteiden eteen/viereen), samoin näköesteinä toimiville kummuille

Nykyinen tilanne

Suunnitelman mukainen tilanne

