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Tekninen lautakunta:

11.11.2003

Kaupunginhallitus:

14.03.2005

Kaupunginvaltuusto:

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.2 Alueen sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin alueella noin 5 km:n
päässä keskustasta kaakkoon Pöyliöjärven rannalla. Liitekartta 1.
1.3 Kaavan tarkoitus
Kaavan tarkoituksena on suunnitella ranta-asemakaavan tarkkuudella
Kalelan tilan 162:5 ranta-alueiden (noin 200 m:n rantavyöhyke) maankäyttö loma-asutukseen, yleisiin virkistyskäyttötoimintoihin sekä metsätaloustoimintoihin. Kaavalla käsitellään tilan alueet vain järven itäkoillisrannalla.
1.4 Liiteasiakirjat
- yleiskartta 1:10 000
- Ote maakuntakaavasta
- Ote yleiskaavasta 2003
- Rovaniemen maankäytön strategiasuunnitelma 2007 , ote
- tieoikaisun periaateluonnos, Pöyliön myllyn alue
- kaavakartta 1:2000
1.5 Muu käytetty lähdemateriaali
- Rovaniemen yleiskaava, aineisto
- Rovaniemen maankäytön strategia, 2007, aineisto
- Luontoselvitys 2003, FM Sami Mäkikyrö
- ranta-asemakaavan muu suunnitteluaineisto
- kaavasta annetut lausunnot, mielipiteet ja muistutukset.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue sijoittuu Pöyliöjärven itärannalle. Kaava-alue on rakentamatonta metsäaluetta. Pöyliöjärven pohjoisrannalla on vanhaa lomaasutusta järven molemmin rannoilla, järven eteläosat ovat osin soistunutta
metsätalousmaata.
2.1.2 Luonnonympäristö
Pöyliöjärvi on suhteellisen kirkasvetinen järvi, osittain suorantainen ja
sen maksimisyvyys on 8.6 m.
Kaava-alue on kokonaan metsämaata. Metsätyyppi on pääosin tuoretta tai
kuivahkoa kangasta. Yleiskaavassa ja erillisessä luontoselvityksessä on
esitetty muutamia arvokkaita luontokohderajauksia, jotka huomioidaan
kaavoituksessa.
Maaperäselvityksen mukaan rantavyöhykkeet ovat pääosin moreenia,
Kaava-aluerajauksen pohjoispäähän, kuitenkin kaukana rannasta, sijoittuu
Pöyliörakan kallioalue. Sunkunpeukun niemen kannassa on soistunut
turvevyöhyke sekä pieni kallioalue niemen pohjoispuolella.
Tietojen mukaan alueella ei ole uhanalaisia kasvilajeja eikä havaintoja
isoista petolintujen pesistä (tiedot Sami Mäkikyrö, Tuomo Ollila
Metsähallitus)
2.1.3 Rakennettu ympäristö
Rakennuskanta
Kaava-alue on rakentamaton. Kaava-alueen sisällä kaavarajauksen
ulkopuolella on kaksi rakennettua loma-asuntokiinteistöä. Kaava-alueet
rajoittuvat luoteessa useisiin rakennettuihin Pöyliöjärven rannan lomaasuntokiinteistöihin.
Palvelut
Peruspalvelut sijaitsevat n.3-5 km:n päässä Rovaniemen keskustaalueilla.
2.1.4 Maanomistus
Kaava-alue on kolmen yksityisen maanomistajan omistuksessa.
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2.2 SUUNNITTELUTILANNE
2.2.1 Aluetta koskevat suunnitelmat ja muut kaavat
Maakuntakaava
Kaavoitettava alue kuuluu Lapin liiton alueeseen. Alue on kaavassa osin
taajamatoimintojen ja osin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
Yleiskaava
Rovaniemen yleiskaavassa 2003 kaava-alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), ulkoilun ohjaamistarvetta sisältävää maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (MU) sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR).
Yleiskaavassa ei ole erikseen osoitettu M-alueisiin sisältyviä jo rakennettuja pysyviä tai loma-asutuskiinteistöjä.
Rovaniemen kaupungin maankäytön strategiatyössä kaava-alueelle ei
suoraan kohdistu aluevarauksia. Pöyliöjärven ranta-alueet kuuluvat
laajaan mm. Ounasvaaran alueet ja välialueet sisältävään retkeilyverkoston kehittämissuuntiin.
Rakennusjärjestys
Kaava-alueella noudatetaan Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestystä.
Pohjakartta
Kaava-alueella käytetään kaupungin numeerista pohjakarttaa sekä
pieneltä osin Sunkunpeukun eteläpuolella maastotietokannan pohjaa.
Kaupungingeodeetti hyväksyy pohjakartan ehdotusvaiheessa.
3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
3.1 Kaavan suunnittelun tarve
Kaavamuutoksen laatiminen tuli vireille vuoden 2002 aikana
maanomistajan aloitteesta yleiskaavan valmistumiseen liittyen.
3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja päätökset
Kaavasta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty
kaupungissa nähtävillä 29.11.2002 lähtien. MRA:n 26§ mukainen
viranomaisneuvottelu pidettiin 29.1.2003 Rovaniemen kaupunginvirastossa.
3.3. Osallistuminen ja yhteistyö
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3.3.1 Osalliset
- kaava-alueen maanomistajat
- kaava-alueen viereiset maanomistajat
- muut lähialueen maanomistajat ja asukkaat, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa.
Viranomaiset:
- Rovaniemen kaupunki
- Lapin Ympäristökeskus
- Lapin Liitto
- Lapin Maakuntamuseo

3.3.2 Vireilletulo
Kaavamuutos laitettiin vireille 9/2002 aikana. Kaupunki on kuuluttanut
hankkeen vireilletulon 29.11.2002. Hankkeesta ei jätetty kirjallisia tai
suullisia mielipiteitä.
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä kaupunginvirastossa 29.11.2003 lähtien. Kaavamuutoksesta on pidetty MRA:n 26
§:n mukainen neuvottelu 29.1.2003.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12/2003 aikana ja siitä on pyydetty
Lapin ympäristökeskuksen ja ympäristölautakunnan lausunnot. Kaavaluonnoksesta jätettiin myös yksi mielipide.
Kaavaehdotus (28.10.2004) jätettiin vuonna 2005 odottamaan kaupungin
maankäytön strategiatyön tuloksia.
Strategiatyö hyväksyttiin talvella 2006 - 2007. Kaupungin maankäyttöryhmä on esittänyt 1.2007 Pöyliöjärven ranta-asemakaavan käsittelyn
jatkamista järven itärannalla. Järven länsiranta jätetään kokonaan kaavan
ulkopuolelle.
Lapin ympäristökeskus on antanut kaupungille epävirallisen lausunnon
kaavaehdotuksesta ennen sen nähtävillepanoa. Lausunnossa esitetyt
kaavaselostuksen täydennykset on huomioitu.
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3.4 Asemakaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on suunnitella Kalelan tilan ranta-alueiden maankäyttö yksityiskohtaisesti lomarakentamista ja yleiskaavan mukaisia
muita maankäyttötarpeita varten.
4. ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Yleistä
Kaavalla on osoitettu 7 kpl omarantaisia lomarakennuspaikkoja, retkeilyja ulkoilualuetta yleiskaavan mukaan sekä maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta.
Yleiskaavan ja luontoselvityksen luontokohteet on merkitty kaavakarttaan.
4.1.1 Mitoitus
Kaava-alueella on kokonaisrantarantaviivaa on noin 1600 m. Muunnetun
rantaviivan pituus on noin 1400 m. Kaavassa osoitettu mitoitus 7 RArakennuspaikkaa vastaa arvoa 5.0 loma-asuntoyks/ muunnettu rantakilometri.
Kaavarajauksen mukaisesta kokonaisrantaviivasta 1600 m on käytetty
RA-rakennuspaikkoihin noin 400 m (27 %) . Vapaa-alueina (MU ja VR)
on osoitettu yhteensä 1200 m (73%).
4.2 ALUEVARAUKSET
4.2.1 Loma-asuntojen korttelialue (RA)
Rakennusoikeus rakennuspaikoilla on määritelty siten, että rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon enintään 80 k-m2, erillisen
saunan enintään 20 k-m2 sekä talousrakennuksia. Yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 120 k-m2. Erillisiä rakennuksia saa olla enintään 4 kpl.
Erillisen saunarakennuksen saa sijoittaa vahvistuvan rakennusalan
ulkopuolelle vähintään 20 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta
rantaviivasta.
4.2.2 Ulkoilun ohjaamistarvetta omaavat metsätalousalueet (MU).
Yleiskaavan mukaiset MU-alueet on osoitettu kaavassa, Sunkunpeukun
niemi ympäristöineen. Alueet on tarkoitettu metsätalouskäyttöön, mutta
niillä tulee huomioida ulkoilun tarpeet. Aluevaraus edistää retkeilytoimintojen kehittämistä maankäytönstrategian mukaisesti.
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4.2.3 Metsätalousalueet (M)
RA-kortteleiden taustamaastoon on osoitettu metsätalousaluetta. Alueella
on sallittua normaali metsätalouden harjoittaminen. Rantamaisemalliset
seikat tulee kuitenkin huomioida rantavyöhykkeellä.
4.2.4 Retkeily- ja ulkoilualueet (VR)
Retkeily- ja ulkoilualueena on osoitettu yleiskaavan mukaisesti Pöyliönrakalta rannan suuntaisesti Pöyliönjärven rantaan ulottuva alue. Aluevaraus edistää retkeilytoimintojen kehittämistä maankäytönstrategian
mukaisesti.
4.2.5 Tekninen huolto
RA-alueille ei ole sallittua rakentaa vesikäymälöitä. Muuten vesihuolto
on toteutettava valtakunnallisen jätevesiasetuksen ja kaupungin
ympäristösuojelumääräysten mukaisesti.
Käyttövesi saadaan alueelle rakennettavista rakennuspaikkakohtaisista tai
yhteisistä kaivoista.
4.2.6 Muinaismuistoalueet
Lapin maakuntamuseon toimesta on selvitetty, että kaava-alueelle ei
kohdistu huomioitavia muinaismuistokohteita.
4.2.7 Tieyhteydet kaava-alueelle
Järven itärannan kaava-alueelle on muodostettu tieoikeus jo 1960-luvulla
tilojen 13:107 ja 13:108 lohkomistoimituksessa.
Kulku itärannan kaava-alueelle on suunniteltu jatkossa tapahtuvaksi ensin
Ranuantieltä ja ennen Pöyliön tilan talouskeskusta kaarten vasemmalle
metsään uutta tieuraa pitkin noin 280 m ja takaisin vanhalle jo olemassa
olevalla tieuralle.
Uusi tieyhteys voidaan perustaa yksityistietoimitusmenettelyn kautta.
Liitekartta alustavasta oikaisulinjauksesta ( laatinut kaavan laatija ).
Uusi tieoikaisu parantaa merkittävästi suojellun Pöyliön myllyn patorakennelman säilyvyyttä ja Pöyliön tilakeskuksen omaa rauhaa ja
liikenneturvallisuutta, koska ulkopuolinen liikenne jää niiltä kokonaan
pois.
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Pöyliön myllytilan omistajat ovat myös ilmoittaneet kaavan laadintaan
liittyen, että olemassa olevaa tietä padon päällä ei voida käyttää jatkossa.
Uutta tieyhteyttä käyttäisi kaavan toteuttamisen jälkeen noin 12 lomaasuntokiinteistöä, Samperin kämpän liikenne sekä tilojen metsätalousliikenne.
4.2.8 Maisemaselvitys
Kaava-alue on pääosin peitteistä moreenipohjaista metsämaata, kaavaalueen pohjoiskulmaan sijoittuu Pöyliörakan kallioaluetta. Sunkunpeukun
kannassa on soinen turvealue, Sunkunpeukun niemi on kuivaa kangasmetsää.
Uusien RA-rakennuspaikkojen alueet ovat kaikki peitteistä moreenipohjaista metsämaata, joka on myös suhteellisen kulutuskestävää.
Kaavamääräyksiin sisältyvillä rakennusten etäisyysvaatimuksilla rannasta
varmistetaan rantamaiseman säilyminen ehyenä. Rannan ja rakennusten
välille on jätettävä suojapuustoa.
4.3 Kaavan vaikutusten arviointi
4.3.1 Vaikutukset maankäytön strategiasuunnitelmaan
Kaavassa on huomioitu maankäytönstrategiatyön tavoitteet jättämällä
kokonaan järven länsipuoli kaavasta pois. Järven koillisrannalla on
huomioitu retkeilyn kehittämistavoitteet osoittamalla laajat ja paljon
rantaviivaa sisältävät MU- ja VR- alueet yleiskaavan mukaisesti. Uusi
loma-asutus on keskitetty jo olemassa olevan loma-asutuksen viereen
alueen pohjoisosiin.
4.3.2 Yleiskaavalliset vaikutukset
Kaavaratkaisu noudattaa yleiskaavaa, uusi loma-asutus on sijoitettu jo
olemassa olevan vanhan loma-asutuksen yhteyteen, jolloin on voitu jättää
toisaalle kaava-alueelle laajoja yhtenäisiä vapaa-alueita metsätalous- ja
virkistyskäyttöön yleiskaavan mukaisesti.
Yleiskaavassa ei ranta-asemakaava-alueelle ole osoitettu vakituisen
asuntorakentamisen aluevarauksia eikä asumisen reservialueita.
Yleiskaavassa M-aluevaraus on ranta-asemakaava-alueen kohdalla kapea
noin 100-170 m:n levyinen vyöhyke, jolle ei edes voitaisi tarkoituksenmukaisesti sijoittaa pysyvän asumisen asuntoaluetta alueen pieni koko ja
korkeussuhteet ylempänä rinnettä huomioiden.
Kaavan uusi rakentaminen sijoittuu jo olemassa olevan muun rantaasutuksen (noin 20 kpl yhteensä järven molemmin puolin) lähiyhteyteen,
jolloin joka tapauksessa Pöyliöjärven pohjoisosien rantojen maankäyttö
on jo suurelta osin pysyvästi sidottu pääosin loma-asutuskäyttöön.
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Yleiskaavan virkistysaluevaraukset on huomioitu ranta-asemakaavassa
yleiskaavan mukaisesti retkeilyn kehittämistä silmälläpitäen.
Pöyliöjärven jo olemassa oleva muukin loma-asutus sijoittuu yleiskaavan
M-alueille. M-alueen kaavamääräys ei kiellä loma-asutusta normaalit
loma-asutuksen muodostamissäännöt huomioiden.
4.3.3 Ympäristölliset vaikutukset
MU alueille sisältyvät luo-merkinnät ja määräykset turvaavat luontoselvityksessä todettujen arvokkaiden luontokohteiden säilymisen.
Yleiskaavassa osoitettu Pöyliönrakan luonnon monimuotoisuusrajaus on
huomioitu yleiskaavan mukaisena. Mainittu rajaus ei ulotu lähellekään
uusia lomarakennuspaikkoja.
Kaavassa on jätetty järven maiseman kannalta keskeinen Sunkunpeukunniemen alue molemmin puolin niemeä laajasti kokonaan vapaa-alueina.
Kaavamääräyksillä varmistetaan alueen vesihuolto siten, että mitään
päästöjä vesistöön ei pääse. Määräykset sisältävät myös rantamaiseman
suojelua edistäviä kohtia.

4.3.4 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttamisesta ja kustannuksista vastaavat alueen maanomistajat.
Kaupungille ei tule kaavan toteuttamisesta mitään kustannuksia.
4.3.5 Muut vaikutukset
Kaava-alueelle ei sijoitu vanhaa rakennuskantaa tai erityisiä suojelualueita. Alueella ei ole muinaismuisto- tai arkeologisia kohteita
Pöyliön myllyn suojelualueeseen (on kaava-alueen ulkopuolella) kaavalla
on myönteisiä vaikutuksia, koska tieyhteys kaava-alueelle on tarkoitus
hoitaa kiertäen Myllyn alue metsän kautta. Tieoikaisu parantaa Pöyliön
myllyalueen suojelutavoitteita. Asia toteutetaan yksityistietoimituksella.
4.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavakartalla on esitetty kaavamääräykset.
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
5.1. Toteuttaminen ja sen ajoitus
Kaavan toteutus tapahtuu maanomistajien aikataulun mukaan kunkin
rakennuspaikan osalta itsenäisesti. Tarkkaa aikataulua rakennuspaikkojen
toteuttamisesta ei vielä ole. Uusi suunniteltu tieyhteys Pöyliön myllyn ohi
toteutetaan yksityistietoimitusmenettelyllä ennen uusien rakennuspaikkojen toteuttamista kaavan hyväksymisen jälkeen.
5.2 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen seuranta tapahtuu rakennustarkastuksen yhteydessä rakennuslupakäsittelyssä ja rakennusvalvonnan tarkastuksissa.

Liitteet:

1. Yleissilmäyskartta
2. Ote, maankuntakaava
3. Ote, yleiskaava 2003
4. Ote strategiasuunnitelmasta 2007
5. Luonnoskartta tieoikaisusta
- kaavakartta 1:2000 kaavamääräyksineen

11

LIITE 1 ja 3 - KAAVA-ALUEEN YLEISSILMÄYSKARTTA
- OTE YLEISKAAVASTA
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LIITE 2 , OTE MAAKUNTAKAAVASTA
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LIITE 4, OTE STRATEGIASUUNNITELMASTA 2007
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LIITE 5

