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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos
Rovaniemen kaupunki
3. kaupunginosa
kortteli 259 tontti 8,
Ratakatu 10, DAS

1.2

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Maankäyttö
Nicholas Coull

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
p. 016-322 6282

tekninen lautakunta
vireilletulosta ilm. päivämäärä
luonnosvaiheen kuuleminen
tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

28.9.2010, § 184
10.11.2010
30.9.–13.10.2011
14.2.2012, § 30
27.2.2012, § 86
20.3.–18.4.2012

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Rautatieaseman läheisyydessä 3. kaupunginosassa
(Ratantaus), osoitteessa Ratakatu 10. Tarkastelu on rajattu koskemaan korttelin 259 tonttia 8. Arvioitu vaikutusalue ulottuu lähiympäristön kortteli-, katu-, ja
puistoalueille.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on “Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 259
tontti 8, Ratakatu 10, DAS”. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa siten, että rakennuksessa voidaan tehdä katto-, julkisivu- ja parvekemuutoksia ja rakentaa
mahdollisesti neljä 26–28 m²:n suuruista asuntoa toteutettavaan ullakkokerrokseen. Ratakatu 10:ssä sijaitseva rakennus sopeutettaisiin paremmin alueeseen ja alueen muihin taloihin.
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1.5

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
LIITTEET: 1.
2.
3.
4.
5.

Asemakaavan seurantalomake
Voimassa oleva asemakaava
Asemakaavan muutos
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta on 28.9.2010 (184 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 259 tontilla 8.
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa
10.11.2010 sekä kirjeillä maanvuokralaisille ja naapureille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asiakirjat pidettiin nähtävillä 11.–24.11.2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia
mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan
yleisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosluonnos sekä asiakirjat
pidettiin luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä 30.9.–13.10.2011 palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävilläpidosta ilmoitettiin 29.9.2011 kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä naapureille.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 14.2.2012, § 30 yleisen nähtävilläpidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen 27.2.2012, § 86 päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan,
Hallituskatu 7. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä naapureille. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

2.2

Asemakaava
Asemakaavan muutoksessa rakennusoikeutta nostetaan nykyisestä 2450 km²:stä 2800 k-m²:in. Lisäksi kerrosluku päivitetään vastaamaan uutta tilannetta jossa ullakon tasolla on mahdollista rakentaa neljä 26-28m²:n suuruista
asuntoa. Asemakaavaan lisätään rasite vieressä kulkevalle johtolinjalle.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan saatua lainvoiman, voidaan suorittaa tarvittavat kiinteistötoimitukset. Alueen toteuttamiseen on haettava rakennuslupaa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnasta. Rakentamisessa on noudatettava voimassa
olevan asemakaavan mukaisia määräyksiä.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Tontilla 3-259-8 sijaitsee viisikerroksinen asuntolakäytössä oleva kerrostalo.
Kerrostalon pohjakerroksessa on asuntoja ja talon yhteisiä tiloja sekä näiden
yläpuolella neljä asuinkerrosta. Toinen porrashuone ulottuu ullakon tasolle,
jossa sijaitsevat hissikonehuone, tekninen tila sekä tuuletusparveke. Ratakatu
10:ssä on 46 huoneistoa ja 84 asuntopaikkaa. Asunnoissa ei ole parvekkeita.

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelun kohde kuuluu 3. kaupunginosaan, Ratantaus. Muutosalue sijaitsee kaupungin ydinkeskustasta noin 1,6 km päässä. 3. kaupunginosan tilastoalueen väkiluku vuoden 2009 lopussa oli noin 7574.

3.1.2

Luonnonympäristö
Maisemakuva
Suunnittelualue on maisemakuvaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä.
Kasvillisuus
Muutosalueen tonttia ympäröivät pensaat ja eri puulajit mm. pihlajat, koivut ja
kuuset. Tontin istutetuilla nurmialueilla on niin ikään monipuolista puustoa.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on GTK:n maaperätietojen mukaan hiekkaa.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Kaupunkikuva
Alue ja ympäristö on kerrostalovaltaista aluetta, tonteilla on runsaasti istutuksia. Suunnittelualueen rakennus on väritykseltään vaalea ja noppamainen.
Viisikerroksinen kerrostalo on tiiliverhoiltu, parvekkeita ei ole laisinkaan. Hallitsevana piirteenä kaupunkikuvassa on suunnittelualueen takana oleva lämpökeskus korkeine piippuineen.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Muutosalue sijaitsee lähellä lukuisia julkisia ja kaupallisia palveluita, varsinaisella kaava-alueella ei ole palveluita eikä elinkeinotoimintaa. Kaupalliseen
ydinkeskustaan on suunnittelualueelta matkaa noin 2 kilometriä. Rautatieasema sijaitsee 0,4 kilometrin päässä ja Rovaniemen eteläkeskukseen tulee
matkaa noin 1,2 kilometriä.
Virkistys
Suunnittelualueen pihalle on yleistä oleskelua varten rakennettu istutettua piha-aluetta leikkipaikkoineen. Muutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Tieva-niminen puisto, jossa on hiekkapohjainen pallokenttä ja leikkipuisto.
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Liikenne
Suunnittelualue liittyy Tievakadun kautta Ratakadun kokoojakatuun. Suunnittelualueen kohdalla Ratakadun keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on 10
800 ajoneuvoa/vrk. Laskenta perustuu vuoden 2010 syksyllä tehtyyn selvitykseen. Suunnittelualueen ohitse kulkevat paikallisliikenteen linjat 2 ja 6, rautatieasemalta kulkevat linjat 7,8 ja 14. Ratakadun reunalla kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu kevyen liikenteen väylä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä
muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Suunnittelualue on valmiin kunnallistekniikan ja energiahuollon piirissä. Tontin
läntisellä osalla kulkee kaukolämmön runkolinja jota varten on asemakaavaan
perustettava rasite. Alla on kuvattuna suunnittelualueen johtokartta.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Ratakadun ajoittain vilkas liikenne voi aiheuttaa melua suunnittelualueella.
Maanomistus
Suunnittelualue on Rovaniemen kaupungin omistuksessa. Tontti on kaupungin vuokratontti. Vuokra-aika loppuu 31.12.2042.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on
vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Oikealla on ote maakuntakaavan
ja vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartasta
Rovaniemen yleiskaava 2015
Rovaniemen kaupungin yleiskaava,
joka käsittää koko entisen kaupungin
alueen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2002. Hyväksymispäätös sai
lopulta lainvoiman 5.9.2004. Suunnittelualue on vireillä olevan keskustan
osayleiskaavan ulkopuolella.

Asemakaava
Tontin 3-259-8 asemakaava on vahvistettu 12.6.1986. Tontin pinta-ala on
3534 m². Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontti on asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta AL.
Kerrosluku on ½ IV, jossa murtoluku
roomalaisen numeron edessä osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi. Rakennusoikeutta
tontilla on 2450 k-m² (e=0,69), josta on
käytetty 2443 m². Autopaikkoja tulee
olla 1 ap/100 m² kerrosalaa (asuntolat
ja niihin verrattavat). Ratakadulta ei
saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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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 nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä.

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Domus Arctica-säätiö on hakenut asemakaavan muutosta 3. kaupunginosan
korttelin 259 tontille 8 niin, että tontilla sijaitsevassa opiskelija-asuntoja käsittävässä rakennuksessa voidaan tehdä katto-, julkisivu- ja parvekemuutoksia ja
rakentaa mahdollisesti neljä 26–28 m²:n suuruista asuntoa toteutettavaan ullakkokerrokseen. Ratakatu 10:ssä sijaitseva rakennus poikkeaa olennaisesti
julkisivuiltaan ja kattomuodoltaan muista Ratakadun alueen taloista ja se sopeutettaisiin paremmin alueeseen ja alueen muihin taloihin. Talo on perusparannettu 1995 ja silloin keskityttiin asuntojen perusparannukseen.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on 28.9.2010 (184 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille 3. kaupunginosan korttelin 259 tonttia 8 koskevan asemakaavamuutoksen.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Kaavamuutoksen aloitteen tekijä:
Domus Arctica-säätiö
Kaava-alue ja sen ympäristö:
Maanomistajat, viereiset ja vastapuoliset naapurit, asukasyhdistykset, asukkaat ym. osalliset, joiden toimialaa muutos koskee
Hallintokunnat:
Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maankäytönvastuualue
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus
Muut:
Rovaniemen Energia, alueella toimivat teleoperaattorit, Napapiirin Vesi
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4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 10.11.2010 Lapin Kansassa. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä asiakirjoihin on voinut tutustua 11.–24.11.2010 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Kaava-asiasta on lisäksi lähetetty kirjeet
lähialueen maanomistajille.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosluonnos sekä asiakirjat
pidettiin luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä 30.9.-13.10.2011 palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävilläpidosta ilmoitettiin 29.9.2011 kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä naapureille. Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja
suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 14.2.2012, § 30 yleisen nähtävillä pidon jälkeen ja esittelee asian kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallituksen päätöksellä 27.2.2012, § 86 asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan,
Hallituskatu 7. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä
maanomistajille, hakijalle ja naapureille. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävilläpitoaikana on
mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee
kaupunginhallitus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Tieto asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa Lapin ELY-keskukseen.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Asemakaavoitusta suunnittelualueella ohjaa Rovaniemen yleiskaava 2015.
Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty asuinkerrostaloalueeksi (AK).
Kaupungin asettamat tavoitteet
Kaupungin tavoitteena on kaavoituksen avulla turvata asuntotuotanto.
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemaakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunniteltu peruskorjaus. Asemakaavan muutoksessa tarkistetaan tontin 3-259-8 kerrosluku sekä rakennusoikeus.
4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tehdä katto-, julkisivu- ja parvekemuutoksia ja rakentaa mahdollisesti neljä 26–28 m²:n suuruista asuntoa toteutettavaan ullakkokerrokseen.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Suunnitellun peruskorjauksena avulla rakennus on mahdollista sopeuttaa ympärillä olevaan rakennuskantaan.

4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1

Luonnosvaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
VE0
AL 3534m²
Kerrosluku 1/2 VI
2 450k-m²

VE1
AK 3534m²
Kerrosluku VI (1/2)
2 800k-m²

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Alue on valmiiksi rakennettua, asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin
tehokkaampi käyttö.
Vaikutukset talouteen
Suunnittelualueella on kunnallistekniikka valmiina.
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4.5.2

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL. Vaihtoehdossa 1 käyttötarkoitus muutetaan vastaamaan
nykyistä toimintaa AK (asuinkerrostalojen korttelialue).
Voimassa olevassa kaavassa kerrosluku on ½ IV, jossa murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi. Asemakaavan luonnosvaihtoehdossa 1 kerrosluvuksi muutetaan VI
(1/2) joka vastaa nykyistä kerroslukua ja suunniteltua laajennusta. Ylimmässä
kerroksessa saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi käyttää puolet suurimman kerroksen kerrosalasta.
Rakennusoikeutta tontilla on 2450 k-m² (e=0,69), josta on käytetty 2443 m².
Muutoksessa rakennusoikeutta kasvatetaan 2800k-m²:in.
Sekä voimassa olevassa kaavassa että muutoksessa autopaikkoja tulee olla 1
ap/100 m² kerrosalaa (asuntolat ja niihin verrattavat). Ratakadulta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Muutoksessa asemakaavaan lisätään rasite alueen
läpi kulkevalle johtolinjalle. Lisäksi lisätään ajoyhteys tontin läpi kulkevalle ajoneuvoliikenteelle.

4.5.3

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisuksi valittiin luonnosvaihtoehto 1. Vaihtoehto 1 täytti sekä
hakijoiden että kaupungin kaavalle asettamat tavoitteet parhaiten.
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Luonnosvaiheen vuorovaikutuslomake:
PALAUTE

VASTINE/TOIMENPIDE

Rovaniemen Energia 17.11.2010
Muutosalue on vanhaa rakennettua aluetta, Kaavaluonnokseen lisättiin kaukokiinteistö on liitetty kaukolämpöön.
lämmön runkojohtolinjaa varten rasite.
Muutosalueella Tievakadun puoleisella
tontin reunalla on koko kaupungin energiahuoltoa palveleva kaukolämmön betonirakenteinen runkojohtolinja (DN300/EMV40)
jolla johdetaan Korsteenin lämpökeskuksessa tuotettu lämpöenergia kaukolämpöverkkoon.
Kaavamuutoksen yhteydessä kannattaa
laatia tontilla sijaitseville kaukolämpöputkille rasite, mikä mahdollistaa putkien jäämisen nykyiselle sijalleen.
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Rovaniemen Energia 7.10.2011
Ei lisättävää 15.11.2010 päivättyyn ja Vastaus yllä.
17.11.2010 kirjattuun lausuntoon.
Ympäristöterveydenhuolto/ Jaakko Leinonen 13.10.2011
Ympäristöterveydenhuollolla ei ole suunni- Ei aiheuta toimenpiteitä.
telmasta huomautettavaa.
3. Kaupunginosan asukasyhdistys
13.10.2011
Ei aiheuta toimenpiteitä.
Asukasyhdistys on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.10.2011, eikä sillä ole huomautettavaa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne ja mitoitus
Asemakaavamuutoksella korttelin 259 tontin käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kaava-alue liittyy idänpuolelta viereiseen
Tievakadun katualueeseen ja tontin pohjoispuolella puistoalueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 3 534m².

5.1.1

Palvelut
Muutosalue sijaitsee lähellä lukuisia julkisia ja kaupallisia palveluita, varsinaisella kaava-alueella ei ole palveluita eikä elinkeinotoimintaa.

5.2

Aluevaraukset

5.2.1

Korttelialueet
ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE
Pinta-ala
3 534 m²
Rakennusoikeus
2 800 m²

Rakennusoikeus on osoitettu kaavassa yhdelle rakennusalalle. Kerrosluku on
V u 1/2, joka sallii viisikerroksisen rakennuksen. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
5.3

Kaavan vaikutukset

5.3.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Suunnittelualueen rakennusoikeus kasvaa 350 km²:llä. Rakennusoikeuden
sekä kerrosluvun päivitys mahdollistaa tontin 259-8 rakennuksen perusparannuksen jolla rakennus sopeutetaan paremmin ympäröivään rakennuskantaan.
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5.3.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Muutoksella ei ole vaikutuksia luontoon eikä luonnonympäristöön.

5.3.3

Kaavan suhde yleiskaavaan
Kaavamuutos on Rovaniemen yleiskaavan 2015 tavoitteiden mukainen.

5.3.4

Muut vaikutukset
Muutoksen johdosta asuntojen määrää tontilla on mahdollista kasvattaa neljällä 26–28 m²:n suuruisella asunnolla.

5.4

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on
esitetty kaavakartalla.

5.5

Nimistö
Alueelle ei muodostu uusia katu, puisto eikä alueen nimiä. Alueen nimistö on
voimassa olevan asemakaavan mukainen.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Toteuttaminen on mahdollista kun asemakaava on saavuttanut lainvoiman.
Toteuttamiseen on haettava lupaa rakennusvalvonnasta. Rakentamisessa on
noudatettava voimassa olevan asemakaavan mukaisia määräyksiä.

LIITTEET: 1.
2.
3.
4.
5.

Asemakaavan seurantalomake
Voimassa oleva asemakaava
Asemakaavan muutos
Asemakaavamerkinnät ja –määräykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rovaniemellä 29.9.2011

(päivitetty 9.3.2012)

Tarja Outila
kaavoituspäällikkö

Nicholas Coull
kaavasuunnittelija
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

698 Rovaniemi Täyttämispvm
20.01.2012
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 259 tontti 8, Ratakatu
10
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
10.11.2010
Kunnan kaavatunnus

Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

0,3534

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3534

Ranta-asemakaava

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

Aluevaraukset

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[ha]
[%]
m²]
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

0,3534

100,0

2800

0,79

0,0000

350

A yhteensä

0,3534

100,0

2800

0,79

0,0000

350

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Yhteensä

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]
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Alamerkinnät
Aluevaraukset

Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[ha]
[%]
m²]
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

0,3534

100,0

2800

0,79

0,0000

350

A yhteensä

0,3534

100,0

2800

0,79

0,0000

350

AK

0,3534

100,0

2800

0,79

0,3534

2800

-0,3534

-2450

AL
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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Rovaniemen kaupunki
Asemakaavan muutos
3. kaupunginosa
kortteli 259 tontti 8, Ratakatu 10, DAS

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ
2012
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Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Rautatieaseman läheisyydessä 3. kaupunginosassa
(Ratantaus), osoitteessa Ratakatu 10. Tarkastelu on rajattu koskemaan korttelin 259 tonttia 8. Arvioitu vaikutusalue ulottuu lähiympäristön kortteli-, katu-, ja
puistoalueille.

Miksi kaavoitukseen on ryhdytty?
Tekninen lautakunta on 28.9.2010 (184 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille 3. kaupunginosan korttelin 259 tonttia 8 koskevan asemakaavamuutoksen.
Domus Arctica-säätiö on hakenut asemakaavan muutosta 3. kaupunginosan
korttelin 259 tontille 8 niin, että tontilla sijaitsevassa opiskelija-asuntoja käsittävässä rakennuksessa voidaan tehdä katto-, julkisivu- ja parvekemuutoksia ja
rakentaa mahdollisesti neljä 26–28 m²:n suuruista asuntoa toteutettavaan ullakkokerrokseen. Ratakatu 10:ssä sijaitseva rakennus poikkeaa olennaisesti
julkisivuiltaan ja kattomuodoltaan muista Ratakadun alueen taloista ja se sopeutettaisiin paremmin alueeseen ja alueen muihin taloihin. Talo on perusparannettu 1995 ja silloin keskityttiin asuntojen perusparannukseen.

LIITE 5
22
Suunnittelun lähtökohdat
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on
vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on
maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A).
Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 7.10.2002 hyväksymä
Rovaniemen yleiskaava 2015. Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty
asuinkerrostaloalueeksi (AK). Suunnittelualue on vireillä olevan keskustaalueen osayleiskaava-alueen ulkopuolella. Yllä ote voimassa olevasta yleiskaavasta.
Asemakaava
Tontin 3-259-8 asemakaava on vahvistettu 12.6.1986. Tontin pinta-ala on
3534 m². Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontti on asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta AL. Kerrosluku on ½ IV, jossa murtoluku
roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten
alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Rakennusoikeutta tontilla on 2450 k-m² (e=0,69), josta on käytetty 2443 m². Autopaikkoja tulee olla 1 ap/100 m² kerrosalaa (asuntolat ja nii-
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hin verrattavat). Ratakadulta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Tontti on kaupungin vuokratontti. Vuokra-aika loppuu 31.12.2042.

Kaavamerkintöjen selityksiä:
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
2450

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä

259

Korttelin numero

½ IV

Kerrosluku

Alueen nykyinen käyttö
Tontilla 3-259-8 sijaitsee viisikerroksinen asuntolakäytössä oleva kerrostalo.
Kerrostalon pohjakerroksessa on asuntoja ja talon yhteisiä tiloja sekä näiden
yläpuolella neljä asuinkerrosta. Toinen porrashuone ulottuu ullakon tasolle,
jossa sijaitsevat hissikonehuone, tekninen tila sekä tuuletusparveke. Ratakatu
10:ssä on 46 huoneistoa ja 84 asuntopaikkaa. Asunnoissa ei ole parvekkeita.
Alustava tavoite
Asemaakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunniteltu peruskorjaus. Asemakaavan muutoksessa tarkistetaan tontin 3-259-8 kerrosluku sekä rakennusoikeus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa
muutoksia ja täydennyksiä.
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Arvioitavat vaikutukset
Ympäristölliset vaikutukset (liittyminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä asumisviihtyvyys)
Liikenteelliset vaikutukset (liittyminen tontille/tonteille, liikenneturvallisuus, melu)
Muut vaikutukset (rakennustehokkuus, käyttötarkoitus, kerrosluku)
Laadittavat vaihtoehdot ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan?
0. Asemakaavaa ei muuteta.
1. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan alueen rakennusoikeus ja kerrosluku
2. Jokin muu mahdollinen prosessin aikana esille tullut vaihtoehto
Hakija laatii hankkeesta tarvittavat suunnitelmat ja havainnekuvat. Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnoilla sekä
annetun palautteen perusteella.
Osalliset, alustavan tarkastelun perusteella
Hakija:
Domus Arctica-säätiö
Kaava-alue ja sen ympäristö:
Maanomistajat, viereiset ja vastapuoliset naapurit, 3. kaupunginosan asukasyhdistys, asukkaat ym. osalliset, joiden toimialaa muutos koskee
Hallintokunnat:
Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maankäytönvastuualue
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus
Muut:
Rovaniemen Energia, Napapiirin Vesi, Alueella toimivat teleoperaattorit
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Työn käynnistäminen (MRL 62§ ja 63§)
Tekninen lautakunta on 28.9.2010 (184 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille 3. kaupunginosan tonttia 3-259-8 koskevan asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 10.11.2010 Lapin Kansassa
sekä kirjeellä hakijalle sekä suunnittelualueen naapureille. Kaavamuutokseen
liittyviin asiakirjoihin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on ollut mahdollisuus tutustua 11.–24.11.2010 yhteispalvelupiste Osviitassa, Hallituskatu
7, sekä kaupungin internet-sivujen Kaavatorilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti,
kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Viranomaisyhteistyö
Kaavoituksen alkuvaiheessa on lähetetty tieto kaavan vireille tulosta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapin ELY-keskukseen ympäristö- ja
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luonnonvarat vastuualueelle. Kaavaan kohdistuva viranomaisneuvottelun tarve selvitetään myöhemmin prosessin aikana.
Luonnosvaihe (MRA 30§)
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehto pidettiin
luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä 30.9.–13.10.2011 palvelukeskus
Osviitassa, Hallituskatu 7 sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävilläpidosta ilmoitettiin 29.9.2011 kuulutuksella Lapin Kansassa sekä kirjeellä hakijalle sekä suunnittelualueen naapureille. Nähtävilläpitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävilläpidon
jälkeen.
Ehdotusvaihe (MRL 65§ JA MRA 27§)
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
myöhemmin julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi yhteispalvelupiste Osviittaan, Hallituskatu 7. Nähtävilläolo ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä
kirjeellä hakijalle sekä suunnittelualueen naapureille. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävilläpitoaikana on mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Arvio kaavaprosessin mahdollisesta kestosta
Lokakuu 2010
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
laadinta, vireilletulo. OAS:aan tutustuminen.
Syys-lokakuu 2011
Luonnosvaiheen kuuleminen
Helmikuu 2012
Ehdotus julkisesti nähtävillä
Toukokuu 2012
Hyväksyttäväksi
Asemakaavamuutoksen eteneminen aikataulutetaan seuraavassa kaavoitusohjelmassa 2011.
Maankäyttösopimus
Suunnittelun kohteena oleva tontti 3-259-8 on Rovaniemen kaupungin omistuksessa, joten maankäyttösopimusta ei tarvitse laatia. Vuokrasopimus uudistetaan lainvoiman saaneen asemakaavan mukaisesti.
Lisätietoja kaava-asiassa:
Rovaniemen kaupunki tekniset palvelut, maankäyttö, vaihde 016 3221
kaavoituspäällikkö Tarja Outila p. 040-701 2435

Rovaniemen kaupunki
Maankäyttö

Nicholas Coull
kaavasuunnittelija
(016) 322 8909

27.10.2010
(päivitetty 20.1.2012)

