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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus liittyy 10.12.2015 päivättyyn Nivankylä - Ylikylä osayleiskaavaan.
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Nivankylän kylää sekä Ylikylän/Vennivaaran ja Nivankylän välistä aluetta. Kaava-alue sijoittuu Ounasjoen ja
Kittiläntien (kt79) väliselle alueelle käsittäen myös Kittiläntien toiselta puolen Olleronvaaran alueen.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 44 § ja 72 §) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei asemakaavanlaatiminen ole tarpeen. Osayleiskaavassa esitetään Nivankylän kylän
kehittämisen periaatteet ja alueelliset ominaisuudet.
Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue laaditaan yleispiirteisempänä aluevarauskaavana, jonne myöhemmin tullaan laatimaan asemakaavoja.
Työtä Rovaniemen kaupungissa valmistelevat kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja kaavasuunnittelija Petteri Lampi. Kaavaa liittyvien perusselvitysten laadinnasta toimeksiantona vastaa Sweco Ympäristö Oy. Selvitystyöstä vastaavana projektipäällikkönä on toiminut maisema-arkkitehti Heli Vauhkonen.

1.1

Kaavan tarkoitus

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle yksityiskohtainen
aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.
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Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on laatia MRL 44 §:n asettamien
mahdollisuuksien mukainen osayleiskaava. Yleiskaava jaetaan oikeusvaikutuksiltaan erilaisiin vyöhykkeisiin. Rantavyöhykkeellä voidaan myöntää rakennuslupa MRL:n 72.1 §:n mukaan suoraan yleiskaavan perusteella. Nyt määritettävällä MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävällä vyöhykkeellä rakennuslupa voidaan
myöntää suoraan MRL 44.1 §:n mukaisesti yleiskaavassa osoitetulla tavalla.
Muut alueet jäävät asemakaavoitettaviksi alueiksi.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäytön strategiassa ( päivitetty KV 27.8.2012
§86) Nivankylän alue on kuvattu kyläalueena. Alueella on eheytettävä yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Alueelle tulisi laatia osayleiskaava sekä tarkempia asemakaavoja.
Rovaniemen kaupungin päivitetyssä (KV 23.1.2012 § 8) kaavoitusohjelmassa
vuosille 2009-2012 on tuotu esille tarve laatia Nivankylän – Ylikylän alueen
osayleiskaava, kuten myös kaavoitusohjelman korvanneessa maankäytön ja
asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016(MAATO), jonka
kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.5.2015 §209.
1.2

Tunnistetiedot

Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut/
kaavoitus
kaavasuunnittelija Petteri Lampi

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
puh. 016 -3221

tekninen lautakunta
vireilletulo kuulutettu
1. viranomaisneuvottelu
valmisteluvaiheen kuuleminen
Tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
kuulutus nähtävillä pidosta
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

23.10.2012, § 163
6.11.2013 Lapin Kansa
27.2.2013
29.1.-29.2.2016
20.2.2018 § 31
26.2.2018 § 84
5.3.2018 Lapin Kansa
6.3.-4.4.2018
28.5.2018
18.6.2018
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TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 23.10.2012 § 163, että Nivankylän
kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaavoitustarve on tuotu esille myös Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009–2012.
Yleiskaavan vireille tulosta tiedotettiin kaupungin infotaululla Osviistassa, kaupungintalolla, internetsivuilla (www.rovaniemi.fi) sekä Lapin Kansassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.11. – 20.11.2012.
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.2.2013.
Lähtökohtina käytettäviä selvityksiä ovat:
- Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Petteri Lampi, Rovaniemen kaupunki 4.10.2012)
- Luontoselvitys (Sweco Ympäristö Oy 27.8.2014)
- Maisemaselvitys (Sweco Ympäristö Oy 20.12.2013)
- Muinaisjäännösinventointi (Sewco Ympäristö Oy/Mikroliitti Oy 19.2.2014)
- Kulttuuriympäristön selvitys (Sweco Ympäristö Oy 20.12.2013)
- Tieliikennemeluselvitys (Promethor Oy 26.1.2015)
Kaavaprosessin edetessä laadittavat aineistot:
- Mitoitusaineisto, rantamitoitus ja kuivan maan mitoitus (kaavoitus/ Petteri
Lampi)

Valmisteluvaiheessa esitetään yleiskaavan keskeiset ratkaisut. Tässä vaiheessa alueiden käyttötarkoitus ja alueiden käyttöön kohdistuvat erityiset määräykset tarkentuvat aluevarauskartaksi.
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 19.1.-29.2.2016 väliseksi ajaksi.
Valmisteluvaiheen nähtävillä olon aikana saatiin palautetta yhteensä 8 kpl lausuntoja ja 29 kpl mielipiteitä. Palautteet käytiin läpi ja niihin laadittiin vastineet
syksyllä 2017.
Yleiskaavaehdotus laaditaan ottaen huomioon valmisteluaineiston kuulemisvaiheessa saatu palaute ja vaikutusten arviointia täydennetään saatujen kannanottojen perusteella. Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavaehdotuksesta.
Yleiskaava tulee voimaan, kun mahdolliset valitukset on ratkaistu ja kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on kuulutettu.
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2.2

Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet

Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osaalueilla. Kaavoituksen avulla suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut valtuuston hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään
kestävää kehitystä.
Rovaniemen kaupungin päivitetyssä (KV 23.1.2012 § 8) kaavoitusohjelmassa
vuosille 2009-2012 (myöhemmin MAATO) on tuotu esille tarve laatia Nivankylä
– Ylikylä alueelle osayleiskaava.
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin välinen maaseudun maankäytön suunnitteluun. Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena
aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.
Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72.1 §, MRL 44.1 §) yleiskaavassa
määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet
ranta-alueilla ja kyläalueilla niin tarkasti ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen. Muilla alueilla alueidenkäytölle osoitetaan päämaankäyttötarkoitukset, joiden perusteella alueiden kehittäminen on mahdollista. Nivankylän osayleiskaavassa asuinrakentamista ohjataan emätilaselvitykseen perustuvalla mitoitustarkastelulla.
Kaava on vireillä Rovaniemen kaupungin aloitteesta.

2.3

Toteuttaminen

Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Rovaniemen
kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat pääosin alueen maanomistajat ja
toimijat.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Maankäytön osalta alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Nivankylän kylää sekä Ylikylän/Vennivaaran ja Nivankylän välistä aluetta. Kaava-alue sijoittuu Ounasjoen ja
Kittiläntien (kt79) väliselle alueelle käsittäen myös alueita Kittiläntien toiselta
puolen (Olleronvaaran alue).
Suunnittelualue sijoittuu Ounasjoen länsipuolelle kantatie 79 (Kittiläntie) varrelle
alkaen Ylikylän asemakaava-alueesta ja päättyen Nivankylän pohjoispuolelle ja
käsittää varsinaisen Nivankylän kyläalueen lisäksi Ounasjoen ranta-alueita Ylikylän ja Nivankylän välissä sekä kantatien toisella puolen ns. Olleronvaaran alueen.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 930 ha.
Asutus on levittäytynyt tasaisesti Kittiläntien rannanpuolelle ja varsinaiseen Nivankylään.
Ounasjoki, joka virtaa metsäisten vaaramaisemien halki, hallitsee alueen maisemaa. Luode-kaakkosuuntaiset vaarojen metsäiset rinteet laskeutuvat kohti jokilaaksoa, johon asutus, viljely ja liikenneväylät ovat keskittyneet. Selkeästi erottuvia vaaranlakia ja muita maamerkkejä on jokilaakson ympärillä vähän. Jäljellä
olevat jokivarren viljellyt peltomaat ja niityt muodostavat maisemaan avoimia
alueita. Metsän lomassa on paljon soita, joista osa on lähes puuttomia.
Nivankylä-Ylikylä selvitysalueen maisemaa hallitsevat alueen itäosaan rajautuva Ounasjoki, alueen halki kulkeva Rovaniemi-Kittilä kantatie 79 sekä tien länsipuolen Olleronvaaran (180 m) metsäiset rinteet. Olleronvaaraa ei voi hahmottaa lähimaisemassa yksittäisenä vaarana. Olleronvaaran ja läheisen Vennivaaran väliin jää suoalue, josta on laskuoja Ounasjokeen. Myös Olleronvaaran pohjoispuolen kosteikkoilta ja soilta on useita laskuojia Ounasjokeen. Asutus on levittynyt nauhamaisesti kantatien ja Ounasjoen väliselle rinteelle. Nivankylässä
asutus on sijoittunut ryppäinä koko kylän alueelle. Rakennuskanta on monilta
eri aikakausilta. Nivankyläntie on suora kantatien suuntainen kyläraitti, jonka
varrella kasvaa metsää ja pensaikkoa. Nivankyläntiellä on vain joitakin harvoja
paikkoja, josta on näkymiä Ounasjoelle.

3.2

Luonnonympäristö

3.2.1

Luontoselvitykset ja aineistot

Suunnittelualueen luontoselvityksen on laatinut FM, luontokartoittaja AMK Heini
Lies-Niittymäki Sweco Ympäristö Oy:stä. Suunnittelualue kuljettiin maastossa
kattavasti läpi osayleiskaavan vaatimalla tarkkuudella. Maastokartoitus tehtiin
5.9.2013, 30.6.2014 ja 1.7.2014. Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta kartoitus oli ajankohtaan nähden sopiva. Linnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt.
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Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelualueita,
mutta alue rajautuu Ounasjoen Natura-alueeseen FI 130 1318, SAC. Nivankylä
- Ylikylä osayleiskaava-alue ei kuulu Natura-alueeseen ja se rajautuu vain Natura-alueen vesialueeseen. Vesialueet kuuluvat luontotyyppiin Fennoskandian
luonnontilaiset jokireitit (95 %) ja muut alueet tulvaniittyihin (4 %) ja tulvametsiin
(1 %). Suunnittelualueen ulkopuolella Ounasjoen suistossa on Natura-alueeseen kuuluvia tulvaniittysaaria ja tulvametsiä. Lähimmät Natura –saaret, kuten
Hiansaari sijaitsevat joen toisella puolella noin 0,5 km päässä suunnittelualueen
eteläosasta.
Luontoselvityksen laatijan mukaan Nivankylä – Ylikylä osayleiskaavan toteutuminen ei välttämättä heikennä Ounasjoen Natura-alueen luonnonarvoja, eikä
sillä myöskään välttämättä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen
suojeluperusteisiin luontotyyppeihin (Fennoskandian jokireitteihin, tulvaniittyihin
tai tulvametsiin) tai luontodirektiivin lajeihin tai Natura-alueen pesimälinnustoon.
Lapin ELY-keskuksen Herttatietojen mukaan (31.10.2013) ja aikaisempien selvitysten mukaan suunnittelualueella on tavattu luontodirektiivin lajeista laaksoarhoa Moehringia lateriflora ja uhanalaisluokituksen mukaan silmälläpidettävää
jokipajua Salix tiandra. Laaksoarho on luontodirektiivin liitteen IV (b) laji, joka on
yhteisön tärkeänä pitämä laji ja edellyttää tuikkaa suojelua. Laaksoarhon ja jokipajun esiintymisalueet on huomioitava maankäytön suunnittelussa. Tehtyjen
selvitysten yhteydessä laaksoarhoa tai jokipajua ei löytynyt osayleiskaava- alueelta. Umpeenkasvu ja metsittyminen ovat mahdollisia syitä laaksoarhon mahdolliselle häviämiselle.
Pesimälinnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt.
Ounasjokiranta ja etenkin joen saaret ovat linnustollisesti arvokkaita. Naturatietolomakkeen mukaan koko Ounasjoen linnustoon kuuluvat EU:n lintudirektiivin
I-liitteen lajeista kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko ja vesipääsky. Osayleiskaava-alueen kohdalla Natura-alueeseen kuuluvat vesialueet,
joiden suojeltu luontotyyppi on Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit sekä lisäksi tulvaniityt ja tulvametsät. Natura-alue on siis luontodirektiivin mukainen (ei
lintudirektiivin), mutta em. lintulajit ovat myös suojelun perusteena.
Lintuatlaksen mukaan suunnittelualueen lintuatlasruudulla lintudirektiivilajeista
kurki on mahdollinen pesijä, lapintiira on varma, laulujoutsen mahdollinen sekä
liro ja suokukko todennäköisiä pesijöitä. (Jokimäki ym. 2012, lintuatlaskartat
2006-2010)
Lapin ELY-keskuksen Hertta-tietojen mukaan itse kaavan selvitysalueella ei kuitenkaan ole havaittu uhanalaisia lintulajeja.
Luontoselvityksen taustatietoina hyödynnettiin maanmittauslaitoksen kartta- ja
ilmakuva-aineistoja, ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteriä (Hertta Eliölajit -tietokanta, Lapin ELY-keskus 2013). Lisäksi on hyödynnetty seuraavia lähteitä;
valtakunnallinen lintuatlastietokanta (pesimälajiston yleispiirteet) sekä julkaisua
Rovaniemen pesimälinnusto.
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3.2.2

Maa- ja kallioperä sekä topografia

Kallioperä ja sitä peittävä maaperä muodostavat maiseman perusrungon. Kallioperä määrää ensisijaisesti alueen korkeuden merenpinnasta ja pinnanmuotojen vaihtelun. Suomen kallioperä koostuu monista sekä synnyltään että koostumukseltaan erilaisista kivilajeista. Kivilajit muodostuvat mineraaleista ja ne jaotellaan syntytapansa mukaan magmakiviin, sedimenttikiviin ja metamorfisiin
kiviin. Suomen kallioperä kuuluu laajaan Pohjois- ja Itä-Euroopan eli Fennosarmatian prekambriseen peruskalliolohkoon, joka muodostaa Euroopan mantereen vanhimman osan. Fennoskandian kilpi on Fennosarmatian peruskallioalueen kohonnut osa. (www.geologia.fi)
Rovaniemen kallioperän pääkivilajit ovat graniitti ja migmatiitti, kvartsiitti, kiilleliuske ja kiillegneissi. Kvartsiittivyöhykkeiden reunamilla on kapea argosiittinauha. Gabroa esiintyy juonteina kvartsiittialueilla. Kvartsiitit ja graniitit ovat karkearakeisina ja helposti vettä läpäisevinä kivilajeina kasvualustana karuja. Kiilleliuskeet ja vulkaniitit taas rapautuvina kivilajeina muodostavat näitä ravinteikkaamman kasvualustan. (Destia, 2008)
Nivankylä-Ylikylän alueen kallioperästä noin puolet on graniittia ja loput migmatiittia. (Kuva Selvitysalueen kallioperä (GTK)).

Maaperä
Maaperällä tarkoitetaan kallioperää peittävää irtomaakerrosta. Maaperä koostuu
kallioperän kiviaineksista peräisin olevista kivennäismaalajeista sekä kasvien ja
muiden eliöiden jäänteistä syntyneistä eloperäisistä maalajeista.
Kalliotopografian suuret ja enimmäkseen laakeat muodot suosivat tasapaksun
maaperän muodostumista. Pohjois-Suomen maapeite onkin eteläiseen Suomeen verrattuna yhtenäisempi ja paksuudeltaan vähemmän vaihteleva. Kohomuodoilla maapeite on ohut, usein vain puolesta metristä metriin. Korkeimmilla
vaaroilla irtomaakerrostumia ei ole ollenkaan, mutta vastaavasti esimerkiksi Ounasjoen suistossa jokikerrostumista ja sen alla olevasta pohjamoreenista koostuva maapeite on yli 20 m paksu. (Johansson ja Joensuu, 2005)
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Nivankylä-Ylikylän alueen maaperä on pääosin moreenia. Ounasjoen rannassa on karkeaa hietaa/hiekkaa ja hiesua/hienoa hietaa. Selvitysalueella on
yksittäisiä kalliomaa- alueita sekä muutama paksun turvekerrostuman alue.
Soistumia sekä ohuita turvekerrostumia esiintyy selvitysalueen pintamaalajeina.
(Kuva).
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3.2.3

Kasvillisuuden yleiskuvaus

Suomi kuuluu eteläistä rannikkokaistaa lukuun ottamatta kokonaisuudessaan
pohjoisen havumetsävyöhykkeeseen. Suunnittelualue sijoittuu PohjanmaanKainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeelle, joka on pohjoisboreaalisen ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisaluetta. Pohjois- ja keskiboreaalisilla kasvillisuusvyöhykkeillä metsät ovat yleensä karuja; variksenmarja-puolukkatyypin ja variksenmarja-mustikkatyypin mäntyvaltaisia sekametsiä. Alueella
on myös rinteen alaosissa tuoretta kangasta ja keskiosissa kuivahkoa kangasta.
Jokilaakson rantavyöhykkeiden hietamailla maaperä on ravinteikkaampaa. Ounasjoen vaikutuksesta alueella on ympäristöä suotuisampi pienilmasto. Selvitysalueella on paljon vanhaa viljelykäytöstä poistunutta peltoalaa, jotka ovat jääneet luonnontilaan ja peittävät näkymiä joelle. Pihapiireissä on istutettua kulttuurikasvillisuutta.
Kasvillisuutta on inventoitu tarkemmin erillisessä luontoselvityksessä.
3.2.4

Linnusto ja eläimistö

Pesimälinnuston osalta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt. Kasvillisuuskartoitusten yhteydessä linnut eivät olleet enää
hyvin äänessä.
Pesimälinnuston osalta osayleiskaavan alueelta pyrittiin selvittämään ainoastaan linnustollisesti arvokkaat elinympäristöt.
Ounasjokiranta ja etenkin joen saaret ovat linnustollisesti arvokkaita. Naturatietolomakkeen mukaan koko Ounasjoen linnustoon kuuluvat EU:n lintudirektiivin
I-liitteen lajeista kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko ja vesipääsky. Osayleiskaava-alueen kohdalla Natura-alueeseen kuuluvat vesialueet,
joiden suojeltu luontotyyppi on Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit sekä lisäksi tulvaniityt ja tulvametsät. Natura-alue on siis luontodirektiivin mukainen (ei
lintudirektiivin), mutta em. lintulajit ovat myös suojelun perusteena.
Lintuatlaksen mukaan suunnittelualueen lintuatlasruudulla lintudirektiivilajeista
kurki on mahdollinen pesijä, lapintiira on varma, laulujoutsen mahdollinen sekä
liro ja suokukko todennäköisiä pesijöitä. (Jokimäki ym. 2012, lintuatlaskartat
2006-2010)
Lapin ELY-keskuksen Hertta-tietojen mukaan itse osayleiskaava-alueella ei kuitenkaan ole havaittu uhanalaisia lintulajeja.
Rehevät luhdat/korvet ja puronvarret ovat paitsi kasvillisuuden puolesta myös
linnustollisesti lajirikkaita ja arvokkaita elinympäristöjä. Suunnittelualueella tällaisia alueita ovat esim. luontoselvityksen kuviot 4 ja 5.
Selvitysalueella esiintyy metsävaltaisen kylätaajaman ja talousmetsien sekä
ranta-alueiden elinympäristöjen tyypillistä nisäkäslajistoa. Alueen yleisimpiä nisäkkäitä tavanomaisten piennisäkkäiden lisäksi ovat metsäjänis, orava, hirvi ja
kettu.
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3.2.5
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Lapin ELY-keskukselta saatujen Hertta-tietojen perusteella Nivankylä – Ylikylä
osayleiskaava- alueelta on luontodirektiivin liitteen IV (b) lajeista löytynyt laaksoarhoa Moehringia lateriflora yhdestä paikasta Hiukantien eteläpuolelta. Laaksoarho on myös Suomen uhanalaisluokituksen mukaan silmälläpidettävä NT
laji. (Rassi ym. 2010). Aiemman luokituksen mukaan laji on ollut uhanalainen,
vaarantunut VU. (Rassi ym. 2001)
Nivankylän Hiukantien esiintymää ei ole tavattu 2002 jälkeen. Laaksoarhoa on
tuloksetta etsitty paikalta 2009. On mahdollista että laaksoarho on metsittymisen takia hävinnyt (Kärkkäinen 2009)
Katumuskiven ja Tuiskuväylän rannalta on 2009 tehtyjen luontoselvitysten mukaan löytynyt laaksoarhoa niukasti. (Kärkkäinen 2009)
Luontoselvityksen yhteydessä ei laaksoarhoa tavattu 30.6.-1.7.2014 maastokartoituksissa (H. Lies-Niittymäki ja A. Degerman) mistään osayleiskaavan alueelta. Metsittyminen ja umpeenkasvu ovat luultavasti hävittäneet laaksoarhon
esiintymät.
Laaksoarho kasvaa mm. tulvaisilla niityillä, pensaikoissa ja metsiköissä etenkin
jokivarsilla. (Hämet-Ahti ym. 1998)

3.2.6

Arvokkaat luontokohteet

Maastotöiden perusteella tavattiin metsälakikohteita eli metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä, vesilakikohteita ja luonnonsuojelulakikohde, jotka on lueteltu erillisessä luontoselvityksessä. (Meriluoto ym. 2002)
Kuviot on esitetty luontoselvityksen liitekartalla.
Luontoselvityksen mukaan alueella on myös luonnonsuojelualain mukainen
luontotyyppi, luonnontilaisen kaltainen hiekkaranta. Metsälain mukaisia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä alueella ovat vähäpuustoiset suot, ruoho- ja heinäkorpi
sekä rantaluhta. Vesilain kohteita ovat lampi, purot ja lähteet ympäristöineen.
Vesilakikohteiden välittömät lähiympäristöt kuuluvat metsälain piiriin. Nämä
luontoselvityksessä esitetyt kuviot 1-10 selvityksen liitekartalla 1 on otettava
huomioon maankäytön suunnittelussa. Lisäksi kuvion 11 laaja perinnebiotooppi
suositellaan säilytettäväksi luonnon monimuotoisuuskohteena, avoimena niittynä.
Luontoselvityksen tuloksena esitetyt arvokkaat luontokohteet ovat luontoarvojensa puolesta muusta suunnittelualueesta poikkeavia kohteita, jotka lisäävät
alueen luonnon monimuotoisuutta.

Selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa erillisinä asiakirjoina.
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3.2.7

Natura 2000-alueet

Natura-alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi
alue kuuluu Natura-verkostoon. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on kiellettyä
sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. Viranomaisten on alistettava erityiseen vaikutusten arviointiin kaikki sellaiset hankkeet ja suunnitelmat, jotka saattavat yhdessä tai erikseen vaikuttaa Natura-alueen luonnonarvoihin.
Ounasjoen Natura-alue (FI1301318, SACFI1301318)
Kaava-alue rajoittuu Ounasjoen Natura-alueeseen, jonka pinta-ala on noin 4 730 ha.
Alue on otettu Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI -alue).
Kaava-alueelle sijoittuu pieni osa Ounasjoen Natura-alueesta.
Natura-alueesta on kaava-alueella noin 1.3 ha (noin 0,03 %).
Ounasjoen Natura -alue muodostuu Ounasjoesta (vesialue) Ounasjärven Luusuan alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Ounasjoki on Kemijoen suurin sivujoki
ja samalla Suomen pisin yksittäinen sivujoki. Sen pituus on 280 km ja valuma-alue on
13 968 m2 eli 27 % koko Kemijoen vesistöalueesta. Joen latvavedet saavat alkunsa
Norjan ja Suomen väliseltä erämaa-alueelta.
Ounasjoki on yläosaltaan luonnontilainen ja Kittilän ja Rovaniemen välillä lievästi kuormitettu. Joen yläosassa vesi on lievästi humuspitoista ja niukkaravinteista. Joen alajuoksulla veden humus- ja ravinnepitoisuudet hieman kasvavat, mutta ravinnepitoisuudet ovat edelleen karulle vedelle ominaisia.
Ounasjoen tulvat ja virtaamat vaihtelevat joessa hyvin voimakkaasti eri vuosina johtuen
pääasiassa talven lumisuudesta ja lumen sulamisnopeudesta keväällä.
Suojelu kohdistuu seuraaviin luontotyyppeihin ja lajiin:
- Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (95 %)
- Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (4 %)
- Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät* (1 %)
- laaksoarho (Moehringia lateriflora). Laaksoarho suosii tulvarantoja.
* = priorisoitu luontotyyppi
Natura-tietolomakkeen mukaan alueella pesivät tai levähtävät seuraavat:
- lintudirektiivin liitteen I linnut: kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, sinirinta, suokukko
ja vesipääsky.
- lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut:
metsähanhi, lapinsirri, jouhisorsa, mustaviklo, mustalintu, punajalkaviklo, pilkkasiipi ja pikkulokki.
Ounasjoen vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja Ounasjoen suistosaarten
suojelun toteutuskeinona on rakennuslaki. Laki Ounasjoen erityissuojelusta säädettiin
v. 1983. Lupaa voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa tai siihen laskevissa sivujoissa ei voi myöntää. Muita rajoituksia tämä laki ei aiheuta.
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Kuva: Liiteri tietopalvelu, SYKE
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3.3

Vesistöt

Vesiolosuhteet
Selvitysalue kuuluu Kemijoen päävesistöalueeseen ja Ounasjoen suualueen valuma-alueelle.

Valuma-aluejako (SYKE, OIVA)

Ounasjoki
Ounasjoki on suurin kokonaan Suomen rajojen sisäpuolella virtaavista rakentamattomista joista. Ounasjoki on suojattu lailla voimalaitosrakentamiselta (laki
Ounasjoen erityissuojelusta 703/83). Ounasjoen Natura 2000-verkoston kohde
on laajuudeltaan 4730 hehtaaria.
Natura-alue koostuu Ounasjoen vesialueesta Ounasjärven luusuan alapuolella
sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Suojellun joen pituus on noin 300 km ja
viimeiset 30 kilometriä se virtaa suvantona jääkautta edeltävässä laaksomuodostumassa. Joki on Rovaniemen kohdalla lievästi kuormittunut, mutta ravinnepitoisuudeltaan edelleen karulle vedelle ominainen.
Rovaniemen jokialueille tyypillistä on joka keväinen Ounasjoen tulviminen. Ounasjoen normaali vedenkorkeus on noin 73,5 metriä merenpinnasta. Tulvaaikainen ylin vedenkorkeus on ollut vuonna 1981 jopa lähes +2 metriä normaalista
vedenkorkeudesta. Alavilla rannoilla vesirajan alituiset muutokset näkyvät
rantavyöhykkeen paljastuessa selvästi. (Svärd)
Ounasjoen tulvaniittysaaret ovat huomattavan suuria. Saarien niittytyyppejä
ovat suursara- ja heinätulvaniityt sekä tuoreet suurruohotulvaniityt. Suuremmissa saarissa kasvaa pajupensaikkoa ja koivuvaltaista tulvametsää. Jokisuisto
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on myös linnustollisesti arvokasta aluetta. Nivankylän kohdalla Ounasjoen
saarissa on arvokkaita tulvaniittyjä ja myös mantereen puolella nousevat tulvavedet rannoille tuoden lisäravinteita.
Kaava-alueella ei ole järviä. Alueella on pieni Kaakkurilampi paikallistien ja Ounasjoen välissä. Se on vesilain mukaisia suojeltavia kohteita samoin kuin Rovaniemi- Kittiläntien lounaispuolella sijaitseva lähde.
Osayleiskaavan selvitysalueella ei ole pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitseva suunnittelualueelta pohjoiseen Sinettän kylän eteläpuolella sekä
Ylikylän lounaispuolella Vennivaarassa- (Rovaniemen kaupunki).
Selvitysalue ei kuulu Kemi- ja Ounasjokien tulvariskialueisiin lukuun ottamatta
Ylikylän pohjoisosan Ounasjoen rantoja.

Kuva Rovaniemen alueen vesiolosuhteista, vesistöt, tulva- ja pohjavesialueet
(Maanmittauslaitos)
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3.4

Maisema

Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Heli Vauhkonen sekä miljöösuunnitteluinsinööri Justiina Nieminen Sweco Ympäristö Oy:stä. Maisemaselvitys on laadittu syksyn 2013 aikana. Maastokäynnit suoritettiin 2.-3.9.2013
sekä 20.11.2013.
3.4.1

Maisemarakenne

Alueen maiseman rakenne on selkeän vyöhykkeinen ja Lapin maisemalle tyypillinen, missä maiseman peruselementteinä ovat vaara ja jokilaakso. Alueen maisemarakenne muodostuu alueen länsiosan Ollerovaaran selänteestä sekä
suunnittelualueen itäosaan rajautuvan Ounasjoen laaksoalueesta. Vaaran ja
joen laakson väliin jää vaihettumisvyöhyke, rinne, jossa alue viettää Ounasjokeen päin. Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue on suota ja Olleronvaaran pohjoispuolella on suokuvioita. Kantatie 79 halkoo maisemaa ja rajaa asutun alueen itäpuolelle ja asumattoman vaaran rinteen länsipuolelle.
Asutus on sijoittunut perinteisesti nauhamaisesti Nivankylän paikallistien varrelle ja Ounasjoen jokirantojen jyrkkien tulvatörmien yläpuolelle sekä yksityisteiden varsille. Asutuksen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet Ounasjoki, kiinteistöjen
omistussuhteet ja sijainti, olemassa oleva tiestö ja muu infrastruktuuri sekä peltojen sijainti. Nivankylälle tyypillisiä ovat pienet harjumuodostelmat ja laaksot
sekä mäenkumpareet, jotka on otettu asumiskäyttöön ensimmäisinä. Kyläalueet
levittäytyvät laajalle ja uudet asuinalueet ovat entisillä, nyt metsittyneillä peltoalueilla.
Maisematilat ovat melko sulkeutuneita; avoimia maisematiloja on vain joen varrella, paikoin uusilla asuinalueilla Nivankylässä sekä tie- ja johtolinjojen ympäristöissä.
Alueen maiseman tärkeimmän ominaispiirteen luo Ounasjoki saarineen ja alavine ranta-alueineen, joilla käy usein kevättulva. Tulvariskianalyysissa Ylikylän
pohjoisosat sijoittuvat tulva-alueelle. Luonnontilaisia alueita ovat pienehköt metsäalueet ja ranta-alueet. Näillä on tärkeä merkitys läheisen sijaintinsa ja luonnon monimuotoisuuden perusteella.
Maiseman solmukohtia ovat Olleronvaaran ja sen eteläpuolen suoalueen ja
suoalueelta laskevan Ruuhiojan sekä kantatie 79 risteysalue, sekä kantatie 79:n
ja Nivankyläntien eteläinen sekä pohjoinen risteysalue. Kantatien varret ovat
metsäistä sulkeutunutta maisematilaa.
3.4.2

Historia

Maiseman historia
Pohjois-Suomi on ollut viimeisten jäätiköitymisvaiheiden aikana useaan otteeseen mannerjäätiköiden keskusalueena, josta jäät ovat virranneet eri suuntiin.
Jäätikön keskimääräinen virtaussuunta Rovaniemen ympäristössä oli länsiluoteesta itäkaakkoon. Siihen liittyy myös lähes samansuuntaiset harjuverkostot, joista Kolpeneen harjujakso kulkee Rovaniemen keskustan läpi. (Johansson
ja Kujansuu)
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Rovaniemen alue paljastui mannerjäätikön alta runsas 9000 vuotta sitten. Silloin Itämeren allas oli patoutunut merenpinnan yläpuolelle makeavetiseksi järveksi, Ancylusjärveksi, joka laski Keski-Ruotsin kautta valtamereen. Rovaniemen alue oli lähes kokonaan veden peitossa, vain korkeimmat vaaran laet ulottivat pinnan yläpuolelle saarina ja luotoina. Ancylusjärven muinaisrannat näkyvät yhä maisemassa. Ylin ranta näkyy huuhtoutuneina kallioina, rantavalleina,
särkkinä ja kivikkoina esimerkiksi Ounasvaaralla.
Noin vuonna 5500 eKr. Itämeri mursi Tanskan salmien kautta yhteyden valtamereen ja syntyi Litorinameri, joka Rovaniemen korkeudella asettui noin 90
metriä merenpinnan yläpuolelle. Alle 90 metrin korkeudella sijaitsevat maa-alueet, kuten Rovaniemen keskusta, paljastuivat Litorinamerestä alle 7000 vuotta
sitten. Rovaniemen vapautuessa Itämeren vesipeitteestä soistuminen alkoi
maaston painanteissa ja pinta- ja pohjavesien vaivaamilla alavilla mailla.
(Svärd)
Nivankylän Kaakkurilampi (79 m mpy) kuroutui Itämeren muinaisesta Litorinamerestä.
KULTTUURIMAISEMAN JA RAKENNUSKANNAN KEHITYS
Rovaniemen vanhimmat asutusmuistot voidaan ajoittaa jo Itämeren Ancylusjärven vaiheeseen noin 7000–5800 eKr. Varsinainen kiinteä asutus on tullut Rovaniemen alueelle kuitenkin vasta 1000–1300- luvuilla. Vanhin luotettava lähde on
1540-luvun jousi- ja kilttiveroluettelo. Tuolloin Rovaniemi oli jo iso 19 talon kylä.
(Svärd)
Rovaniemeläinen maisema oli pitkään hyvin avointa. Tämä johtui suurista viljelyaloista ja puiden hakkuista lämmityskäyttöön. Puuta on hakattu rakennus- ja
kotitarvepuuksi siitä lähtien, kun kiinteä asutus asettui seudulle. Myös alavat tulvaniityt olivat viljelyksen ja laidunnuksen käytössä, eikä korkeaa kasvillisuutta
päässyt kasvamaan. Suoalueita on ollut nykyistä enemmän, myöhemmin soita
on kuivatettu metsänhoito- ja rakennuskäyttöön. Viljelyalueiden pinta-ala on vähitellen pienentynyt ja maa on otettu rakennuskäyttöön. Avointa maisematilaa
luovat pääasiallisesti vesistöt, avosuot ja säilyneet tulvaniityt. (Svärd)
Rovaniemellä, kuten muuallakin Lapissa, erätalous oli 1700-luvun lopulle
saakka 1500-luvulla yleistyneen karjanhoidon ohella vallitseva elinkeino. 1700luvun alusta yleistynyt maanviljely syrjäytti erätalouden pääelinkeinona, mihin
vaikutti lukuisa uudistilojen raivaaminen. Rovaniemen pitäjä tuli viljan suhteen
omavaraiseksi 1830-luvulta lähtien. (Lokio 1997) Kylvölajeina olivat ohra ja ruis.
Muita 1800-luvulla viljeltäviä kasveja olivat nauris, peruna, humala ja kumina;
myös pellavaa ja hamppua kokeiltiin viljellä, mutta huonolla menestyksellä. (Annanpalo 1995) Isojako toteutettiin Rovaniemellä vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla.
Ounasjoki-varren tiheä asutus Nivankylässä ja Ylikylässä perustui aikaisemmin
kalastukseen ja rehevien tulvaniittyjen rehuntuotannon varassa harjoitettuun
karjatalouteen. Myöhemmin nämä niityt raivattiin pelloiksi, jotka nyt kapeina
nauhoina reunustavat jokivarsia. Suuri osa näistä jokivarsiniityistä on jätetty viljelemättä ja niityt ovat metsittyneet. Ylikylä lukeutuu Ounasjoki-varren vanhimpaan asutukseen. Vanha Rovaniemen kylä sijaitsi noin neljä kilometriä nykyisestä keskuksesta luoteeseen eli Ylikylän kohdalla. (Lokio, 1997) Nivankylässä-
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kin vanhimmat rakennetut alueet olivat peräpohjalaisia talonpoikaisia pihapiirejä, jotka muodostuivat hyvin monista erillään sijaitsevista rakennuksista, joille
kaikille oli sen aikaiseen elämänmuotoon ja elinkeinoihin liittyvä käyttötarkoitus.
Kylän vanhimmat rakennukset ovat 1900-luvun alun vaiheilta.
Vanhimmat pihapiirit ovat sijoittuneet paikallistien varrelle ja siitä lähtevien yksityisteiden varsille sekä Ounasjoen rannalle. (Rovaniemen kaupunki, 2006)
Perinteisesti toimeentuloa on saatu myös metsästyksestä. Karjatalous on loppunut alueella kokonaan, maa- ja metsä- ja porotaloutta harjoitetaan vielä usein
sivutoimisesti. Sen sijaan palvelualojen työpaikkoja on syntynyt alueelle. Erityisesti matkailualan yritykset ovat lisääntyneet Nivankylässä. Näistä luonto-, safari- ja muut elämyspalveluja tuottavat ovat tyypillisiä maaseutukylään sijoittuvia
yrityksiä.
Kulttuurimaiseman peruspiirteet ovat yhä hyvin havaittavissa jokivarren pelto- ja
niittytilkkuina sekä Nivankylän koulun ympäristön vanhana rakennuskantana.
Rakennushistoriaa on inventoitu tarkemmin erillisessä kulttuuriympäristöselvityksessä.
3.4.3

Maisemakuva

Nivakylä-Ylikylän selvitysalueen tärkeät elementit, jotka luovat alueen maisemakuvan, ovat luonnontilainen Ounasjoki rantoineen ja tulvaniittyineen, joen rannalle ja rinteeseen levinnyt asutus, suunnittelualueen leikkaavat Rovaniemi- Kittilän kantatie ja Nivankylän paikallistie sekä metsän peittämä Olleronvaara rinteineen. Alueen länsiosan maisemakuva on metsäinen ja sulkeutunut, kun joen
rannat ovat avointa maisemaa.
Asutus ja muu rakennetut ympäristöt ovat sijoittuneet Ounasjoen ja kantatien
väliselle alueelle. Rakennuskanta on eri aikakausilta ja varsin kirjavaa. Omakotitalorivistöt jäävät kantatien varressa kasvavan kapean metsäkaistaleen taakse
eikä kylien asutusta voi havaita tieltä. Paikallisteiden varsien vanhat pellot ovat
monin paikoin pusikoituneet, metsitetty tai pelloille on rakennettu uusia omakotitaloja. Nivankylän halki kulkeva voimansiirtolinja jakaa kylän pituussuunnassa
kahtia.
Ounasjoesta nouseva rinnealue on osittain metsäistä, siellä on jäljellä joitakin
peltoalueita eikä sille ole tievarsilta näkymiä kuin sieltä täältä tien varrelta ja pihoista. Kun näkymiä avautuu Ounasjoelle, samalla avautuu näkymiä kaukomaisemiin, joita hallitsevat vaaramuodostelmat. Ounasjoen ranta-alueilta avautuu
näkymiä eri suuntiin. Ylikylästä ovat Ounasjokea pitkin näkymät aina Rovaniemen keskustaan, jossa erottuvat kaupungin maamerkit: Ounasjoen ylittävä silta
ja Ounasvaaran mäkitorni. Olleronvaaran rinteet kohoavat alueen länsiosassa;
vaaralle vie kapea hiekkatie, vaaran rinteet ovat havumetsän peittämiä. Olleronvaaran rinteiltä eikä vaaran laelta ole kaukonäkymiä, sillä vaaran lakialue on tasainen ja metsän katvevaikutus katsekorkeudelta peittää näkymät. Täältäkin näkymiä avautuu vain tielinjoilta. Olleronvaaran laella on moottoriajoneuvojen harjoitusajorata, jonka vuoksi alueella on avoimia kenttiä ja teitä. Myös suolaikut
ovat avoimempaa maisemaa.
Ounasjoen ranta-alueella on useita alavia peltoja, niittyjä ja niiden ympäristössä
on pensaikkoa ja kitukasvuista metsää. Näitä alueita ei juuri enää viljellä eikä
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muutoinkaan hoideta, joten ne ovat jääneet luonnontilaan. Pensaikot ja metsät peittävät näkymiä joelle. Ranta-alueella on kaksi matkailualan yritystä, jotka
antavat lähimaisemaan omat erityiset piirteensä.
Ounasjoki, Nivankyläntie, kantatie 79, Nivankylän halkova voimalinja sekä Olleronvaaran metsän reuna muodostavat maisemaan selkeät rajat eri alueiden
vyöhykkeille. Nivankyläntie ja kantatie muodostavat kierrettävän reitin alueella.
Ounasjoen rantaan on muutamia tieyhteyksiä kylistä, joten joki on melko huonosti saavutettavissa. Joen ollessa talvella jäätyneenä, tarjoaa Ounasjoki helposti kuljettavan reitin moottorikelkoilla tai suksilla. Vennivaarasta Nivankylän
kautta Ounasjoelle ja joen yli kulkee opastettu kaupungin moottorikelkkareitti.
Maamerkkejä ovat Nivankylän koulu, Olleronvaaran harjoitusajorata sekä matkailuyritys Kampsuherran valtakunnan alue Nivankylässä Ounasjoen rannassa.
Konttaniemen porotila Nivankylässä käsittää tiiviin alueen, jolle on tuotu useita
vanhoja hirsisiä perinnerakennuksia, kota, poroaitauksia sekä laavu. Alue on
länsirinteestä havupuiden ympäröimä ja joen ranta-alueella poroaitauksien alapuolella on koivikkoa.
3.4.4

Tiemaisemat

Rovaniemi-Kittilä kantatie 79 on tie, jonka tieväylä on suunnittelualueella suora,
leveä ja tasainen. Kantatien tienvarsimaisemat ovat monotonisia. Tien molemmin puolin on kasvaa tiheää, pääosin havumetsää. Maisemat muuttuvat mielenkiintoisemmiksi vasta Nivankylän pohjoisen risteyksen jälkeen, jolloin tiemaisema on avoimempaa; näkyy vaararinteitä sekä peltotilkkuja.
Nivankylän paikallistie on samansuuntainen tie kantatien kanssa. Kylätien varren entiset peltoalueet ovat metsittyneitä ja pensoittunutta. Tie kulkee kumpuilevassa maastossa, mutta avoimia näkymiä Ounasjoelle ei juuri ole. Molemmin
puolin tietä on asutusta, joka on rakentunut eri aikakausina. Nivankylän koulun
ympäristön rakennuskanta on alueen vanhinta.
3.5

Rakennettu ympäristö

Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen ovat laatinet arkkitehdit Riitta Yrjänheikki ja Elina Marjakangas Sweco Ympäristö Oy:stä syksyllä 2013.
3.5.1

Historia

Arkeologisten löytöjen perusteella Nivankylässä on ollut jo 7000 vuotta sitten tilapäisesti kivikautista väestöä, lappalaisia, joiden mainitaan asuneen ainakin
Lapinrannan kohdalla. Paikalta onkin löydetty lappilaiskalmisto jo vuonna 1817.
Kylän nimen alkuperälle on kaksi vaihtoehtoa, joko talon nimi tai Ounasjoen kapeikkovirta eli niva. Ensimmäiset talot olivat vuoden 1543 maakirjojen mukaan
Nikkilä ja Niva. Vuoden 1654 maakirjoissa on mainittu em. lisäksi Rahkon ja
Poikilan talot. Vuonna 1686 raivattiin uudistila Tuiskujoelle Kuusisaaren kohdalle ja Pulli PikkuKuusisaaren kohdalle. 1690 raivattiin Hiukan talo. Noihin aikoihin katovuosina Nivan talo hävisi ja tiedossa ei ole tarkkaa sijaintia.
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Lähes kaikilla vanhoilla taloilla oli poronhoitoa ja poromerkki. Alueella on toiminut Nivan paliskunta, joka on muuttunut myöhemmin Poikajärven paliskunnaksi. Nykyään poronhoito liittyy oleellisena osana matkailupalveluihin.
Kylä kasvoi vähitellen vuosisatojen saatossa siten, että ennen 2. maailmansotaa Nivankylässä oli 50 asumusta. Lapin sodassa niistä 19 poltettiin; mm. vanhat ja komeat Nikkilän, Vanha-Rahkon, Ranta-Hiukan ja Luusuaniemen talot.
Tietä alettiin rakentamaan Rovaniemen ja Kittilän välille 1880-luvulla. Siihen asti
joki oli tärkein kulkureitti. Nikkilänranta toimi höyrylaivojen Viirin ja Vanttauksen
Ounasjoen päätepysäkkinä matalan veden aikana. Tulva-aikaan laivat liikkuivat
Tapionkylään asti. vuonna 1887 tie oli valmis Sinettään asti.
Verokirjojen perusteella on päätelty että asukkaat omistivat karjaa ja maata.
Asutuksen vakiintuessa metsästys- ja kalastuselinkeinosta siirryttiin vähitellen
karjanhoitoon ja maanviljelyyn. Pellot raivattiin käsipelillä ja myöhemmin hevosvoimin. 1900-luvulla maatalous kehittyi ja viljelyalueita suurennettiin, osuuskuntatoiminta käynnistyi, koneita hankittiin, karjatalous kehittyi ja tuotantomäärät lisääntyivät. Soiden kuivatus aloitettiin 1930-luvulla Hattuaavalta. Osuusmeijeri
perustettiin Rovaniemelle 1927.
Kemijoen uittoyhdistys perustettiin vuonna 1901. Ounasjoessa on kuitenkin ollut
lauttauittoa jo 1800-luvun alkupuolelta saakka, sillä Sinetässä aloitti toimintansa
vesisaha vuonna 1780. Nivankylän uitonpirtti rakennettiin vuonna 1929.
Nivankylän ja Ylikylän osuuskassa perustettiin vuonna 1922 rahoittamaan mm.
maanviljelykseen tarvittavia konehankintoja - toimipaikka oli Ylikylän koululla.
Ensimmäinen kauppa tuli kylään 1920-luvun loppupuolella Nikkilän pikkupuolelle "katupuoviin". 1930-luvulla myös Mäki-Hiukan tampuri oli kauppapuotina.
Rovaniemen osuuskauppa perusti sivumyymälän Nikkilän talon kamariin
vuonna 1946 kunnes oma myymälä valmistui nykyiselle paikalleen. Nykyään kylällä ei enää ole kauppaa. Posti aloitti Janne Hiukan talossa vuonna 1927 mistä
siirtyi Veikko Hiukan taloon 1950-luvun alussa ja 1960-luvun alussa osuuskaupan yhteyteen. Nykyään posti kannetaan talojen postilaatikoihin. Ensimmäiset
puhelimet tulivat 1920-30 luvun vaihteessa ja sähkö saatiin vuonna 1949. Vesiosuuskunta, joka otti veden Harrivaaran lähteestä, perustettiin 1960-luvun
alussa. 2000-luvun alussa maalaiskunta rakensi alueelle viemäriverkoston, johon asukkaat ovat vähitellen liittyneet.
Maatalouden kehittämiseksi perustettiin maamiesseura ensi kerran jo vuonna
1901-18, uudelleen 1923-25 ja 1929. Vuonna 1932 perustettiin Nivankylän Martat ry ja vuonna 1947 Diakoniayhdistys. Kylän oma urheiluseura on Nivan
Voima ry perustettiin vuonna 1953. Lisäksi kylällä toimii metsästysseura AlaOunasjoen Erästäjät ry vuodesta 1968. Metsästysmaja on rakennettu entisen
tanssilavan lähettyville Ollerovaaran rinteeseen.
Kylätoimikunta perustettiin huhtikuussa 1980. Yhdistys toimi aktiivisesti heti
alusta pitäen ja sen jäseniä olivat kaikki kylän asukkaat. Nivankylän perinnetoimikunta aloitti toimintansa vuonna 1988. Nykyinen kyläyhdistys aloitti toimintansa vuonna 2008, jolloin Nivankylän kyläyhdistys rekisteröitiin.
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Nykyään Nivankylä sijaitsee noin 10 km etäisyydellä Rovaniemen keskustasta pohjoiseen Ounasjoen varressa. Kylässä on nyt reilut 500 asukasta. Kylän
väestörakenne on monipuolinen sillä kylällä on sekä nuoria lapsiperheitä että
vanhuksia. Suurin osa väestöstä on työikäisiä aikuisia ja kouluikäisiä lapsia.
Kylän elinkeinorakenne on muuttunut kuten muuallakin. Perinteisesti toimeentulo oli metsästyksen ja kalastuksen varassa. Lisäksi saatiin toimeentuloa
maanviljelyksestä ja karjanhoidosta. Nykyään karjatalous on loppunut kokonaan
mutta maa-, metsä- ja porotaloutta harjoitetaan vielä sivutoimisesti. Palvelualan
työpaikkoja on syntynyt matkailu-, leipomo- ja kuljetusalan yrityksiin. Suurin osa
asukkaista käy töissä kaupungissa.
Nivankylässä koulu on toiminut vuodesta 1926 alkaen. Koulun vieressä on monitoimihalli Nivantupa, jossa on täysimittainen liikuntasali, kuntosali ja kirjasto.
Piha-alueella on urheilukenttä, jääkiekkokaukalo ja rullalautaramppi.
Perinteiset pihapiirit olivat neliön muotoisia, kolmelta tai neljältä sivulta rajattua
ja nurkistaan avoimia. Asuinrakennus sijoittui joko pääty tai julkisivu vesistöön
päin. Navetta on päärakennusta vastapäätä tai sen kanssa kulmittain. Pihapiiriä
täydentävät varastorakennukset. Hieman erillään sijaitsevat aitat, saunat ja ladot.
Alueen vanhoille päärakennuksille on ominaista korkea, puolitoistakerroksinen
kuisti ja kuusiruutuiset ikkunat.

3.5.2

Nivankylän kulttuuriympäristöt ja keskeiset rakennuskohteet

Kohteiden arvottamisperusteissa on käytetty samoja kriteereitä kuin PohjoisPohjanmaan Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloinnissa.
Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkitehtonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollain tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä rakennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle
ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä rakentamisen tapaa.
Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Kohde
saattaa olla osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin
tai muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi
olla maisemallinen kiintopiste tai kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti
tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta.
Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi liittyä esim. koululaitoksen, yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus- tai taloushistoriaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen,
tapoihin tai henkilöhistoriaan.

23
Kohteet on arvotettu myös hierarkkisesti valtakunnallisesti, maakunnallisesti
ja paikallisesti merkittäviin. Luokittelussa käytettiin seuraavia kriteereitä:
Valtakunnallisesti arvokas (vk): Maakunnan parhaiten säilyneet tyyppikohteet,
valtakunnallisiin elinkeino-, sivistys-, hallinto-, kulttuuri-, uskonto-, liikenne- ja
sotahistoriallisiin kehityskulkuihin liittyvät, hyvin säilyneet ja huomattavat kohteet, jotka on huomioitu valtakunnallisissa rakennusperinnön luetteloissa. Valtakunnalliset kohteet kuvastavat koko Suomen historiaa.
Maakunnallisesti arvokas (mk): Maakunnalliset kohteet kuvaavat yleis- ja tyylihistoriallisia kehityskulkuja maakunnan mittakaavassa. Ne voivat olla jäänteitä
sellaisista jo kadonneista kulttuuripiirteistä, joihin liittyviä ensiluokkaisia kohteita
ei ole jäljellä, tai kuvata valtakunnallisesti toissijaisia mutta maakunnallisesti tärkeitä kulttuuripiirteitä.
Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin nähden nämä voivat olla toiminnan laajuudeltaan pienempiä, rakenteiltaan tai toiminnoiltaan muuttuneita tai tyylihistoriallisesti epäyhtenäisempiä.
Paikallisesti arvokas (pk): Kohde on rakentamisajalleen ja/tai seudulleen tyypillinen, jonka alkuperäiset rakennus- ja tyylipiirteet ovat mahdollisista muutoksista
huolimatta nähtävissä. Kohteella saattaa olla rakennushistoriallisen arvon lisäksi myös maisemallista arvoa.
3.5.2.1

Luettelo arvokkaista kohteista

Valtakunnallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
RKY (rakennettu kulttuuriympäristö) on museoviraston laatima inventointi, joka
on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin
perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja
kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön
historiasta ja kehityksestä.
Nivankylän alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita alueita tai kohteita.

Arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja kohteet
Maakuntakaavassa Nivankylän alueelle ei ole esitetty arvokkaita aluekokonaisuuksia tai kohteita.
Nyt parhaiten säilyneinä rakennuskohteina, pihapiireinä, esiin on nostettu kohteet 1. Koulu, 9. Hiukanmäki ja 13. Rahko. Lisäksi alueelta löytyi Peräpohjolalle ominainen rakennustyyppi, kohde 2. Hetekummun pyramidikattoinen
kesänavetta.
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Arvokkaat aluekokonaisuudet ja kohteet
Selvityksessä kuvaillut 11 kohdetta, ja kolme aluekokonaisuutta ovat paikallisesti arvokkaita. Pääosa rakennuskohteista on jälleenrakennuskaudelta. Hetekummun aluekokonaisuus liittyy nykypäivän porotalouteen ja matkailuun.
Tuisku ja Keski-Rahko ovat vanhoja maatilakeskuksia pienen peltoaukean
keskellä.
Arvokkaat kohteet (9 kpl):
3
Tuisku
4
Uutela
5
Alahiukka
6
Männikkö
7
Mäntyrinne, loma-asunto
8
Ranta-Hiukka
10
Hallaselkä
11
Ojamäki
12
Nikkilä
14
Keski-Rahko
15
Yli-Rahko
Arvokas aluekokonaisuus:
3.3
Hetekummun laidun
3.4
Tuiskun peltoaukea
3.5
Keski-Rahkon peltoaukea
Tarkemmat kuvaukset kohteista on esitetty erillisessä kulttuuriympäristöselvityksessä.

3.5.2.2

Yhteenveto kulttuuriympäristön inventoinnista

Asutusvaiheessa Ounasjoella on ollut suuri merkitys paikallisten ihmisten elämässä ja elinkeinojen harjoittamisessa. Alueen vanhasta rakennuskannasta kuitenkin pääosa tuhottiin Lapin sodassa. Maanviljelyn vähitellen loppuessa myös
alueen kulttuurimaisema on menetetty ja näkymiä vanhalta Kittiläntieltä joelle ei
enää ole.
Kulttuuriympäristöselvitysraportissa on esitetty selvitetyistä 34:stä kohteesta 15
kpl, jotka ovat inventoijien mukaan ominaisuuksiltaan suojelun arvoisia.
Koulun lisäksi sodalta säästyneitä asuinpihapiirejä Nivankylässä on jäljellä vain
kolme: Yli-Rahko, Mäkihiukka ja Tuisku. Alahiukan pihapiirissä on jäljellä vain
asuinrakennus, joka on uusien rakennusten piirittämä. Hetekummussa taas oli
jäljellä vain hirsinen aitta ja lato sekä pyramidikattoinen kesänavetta.
Yli-Rahkon pihapiirin muut rakennukset saunaa lukuunottamatta on purettu.
Asuinrakennus on erikoinen kooste kahdesta eri rakennuksesta. Tällä kohteella
on erityisesti kulttuurihistoriallista arvoa. Mäkihiukka nyk. Hiukanmäki vuodelta
1910 edustaa tyypillistä peräpohjalaista rakennustyyppiä ja pihapiiriä, joten siinä
korostuu rakennushistorialliset arvot. Tuiskun pihapiiri on vuodelta 1929 ja
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edustaa tyyliltään klassismia kuten Ojamäkikin. Kohteella on erityisesti rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa, jos puustoa raivattaisiin vanhoilta pelloilta joen suuntaan.
Jälleenrakennuskauden kohteita oli rakennusluparekisterissä 27 kpl, joista
useita oli muutettu niin, ettei niiden alkuperä ollut tunnistettavissa. Tähän raporttiin poimittiin tyylipiirteensä parhaiten säilyttäneet kohteet / pihapiirit, joita oli yhteensä 9 kpl: Keski-Rahko, Rahko, Nikkilä, Hallaselkä, Ojamäki, Rantahiukka,
Mäntyrinne, Männikkö ja Uutela.
Näistä erityisen hienon kokonaisen pihapiirin muodosti Rahko. Nikkilän sisätilat
oli entistetty esimerkillisellä tavalla. Hallaselän pihapiiri oli viehättävän pienimittakaavainen ja piharakennuksista osa lienee sotaa edeltävältä ajalta.
Ojamäki on mittasuhteiltaan tyypillinen aikakautensa rakennus leveine runkoineen ja jyrkkine kattoineen sekä yhdeksänruutuisin päätyikkunoineen.
Keski-Rahkon pihapiiri oli sekoitus eri aikakusien uudempaa rakentamista ja
sillä onkin pihapiirinä lähinnä kyläkuvallista merkitystä. Kaksi talokohteista on
hylättyä, mutta silti ryhdikkäässä kunnossa mikä kuvastaa silloisten rakenteiden
kestävyyttä. Uutelassa saattaa olla hirsirunko ja komea, korkea kuisti viittaa alueen perinteiseen rakentamistapaan. Rantahiukan taloa oli remontoitu, mm. ikkunat vaihdettu mutta pihapiirissä oli vanha hirsinen aitta.

3.5.3

Muinaisjäännökset

Muinaisjäännösinventoinnin ovat tehneet Hannu Poutiainen ja Antti Bilund Mikroliitti Oy:ltä syksyllä 2013
Muinaisjäännösinventoinnissa tutkimusalueilla tarkastettiin ennestään tunnetut
kiinteät muinaisjäännökset. Inventoinnissa tarkastettiin myös joitakin arkistolähteistä tietoon tulleita irtolöytöpaikkoja, joita ei ollut muinaisjäännösrekisteriin
merkittynä. Kaikkien irtolöytökohteiden osalla ei ollut mahdollista tehdä tarkastusta inventoinnin maastotöiden puitteissa.
Ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä etsittiin erityisesti sellaisilta maastopaikoilta, joilta voitiin olettaa löytyvän esimerkiksi asuinpaikkoja, tervahautoja,
kämpän jäännöksiä, röykkiöitä ja muita kivirakennelmia sekä eri tarkoituksiin
tehtyjä kuoppia. Kaikki todetut kohteet dokumentoitiin valokuvaamalla ja mittaamalla. Kohteista otettiin paikannustiedot GPS-laitteella (Magellan eXplorist XL ja
Garmin Montana 600).
Tutkimusten menetelminä käytettiin soveltuvin osin topografista ja kartta-analyysiä, ilmakuvien ja laserkeilausaineiston tarkastelua. Avoimilla maastokohdilla
tehtiin ns. pintapoimintaa, eli havainnoitiin avoimia maastonkohtia silmävaraisesti etsien maan pinnalla näkyviä löytöjä. Lisäksi tehtiin maanäytekairauksia ja
koekuopitusta, varsinkin peitteisillä maastoalueilla. Alueista laadittiin korkeusmalli laserkeilausaineistolla. Sen avulla paikallistettiin mahdollisia arkeologisesti
mielenkiintoisia maastonkohtia ja rakenteita, jotka sitten tarkastettiin maastossa.
Arkeologisen tietämyksen ja aineiston, historiallisen aineiston, hankealueen topografian, maaperän ja kasvillisuuden, maaston erityispiirteisiin tutustumisen
sekä kartta-analyysin, ilmakuvien ja laserkeilausaineiston perusteella arvioitiin
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kaava-alueilla ne maastonkohdat, joihin arkeologinen maastotyö etupäässä
kohdistettiin. Myös epätyypillisiä maastokohtia tarkastettiin, eli paikkoja joissa ei
inventoijien kokemuksen perusteella oletettu löytyvän kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Nivankylä-Ylikylä
Nivankylä – Ylikylän tutkimusalueen merkittävimmät suurmaastonmuodot olivat
Ounasjoki rantatörmineen sekä Olleronvaara, laajahko moreenimuodostuma
jonka ympäristössä oli myös suota. Ounasjoen tuntumassa oli paikoitellen harjumuodostumia, joiden liepeiltä oli entuudestaan tunnettu esihistoriallisia muinaisjäännöksiä ja esinelöytöjä.
Nivankylä-Ylikylä tutkimusalueelta tunnettiin ennestään yksi kivikautinen asuinpaikka Ylirahko (Mjtunnus: 699010105) (78), sekä yksi rautakautinen kalmisto
Hiukka (Mjtunnus: 699010411) (77). Alueelta on myös tehty lukuisia irtolöytöjä,
joiden tiedot oli löydettävissä museoviraston arkistosta, mutta tietoja ei ollut
muinaisjäännösrekisterissä. Arkistolähteiden perusteella mainittavia kohteita
ovat kivikautiset irtolöytöpaikat Rahko (106), Heteoja (107) ja Nikkilä (107),
sekä rautakautinen irtolöytöpaikka Hiukka 2 (109).

3.6

Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut

Väestömäärä ja yhdyskuntarakenne
Rovaniemellä asui vuoden 2014 lopussa 61 551 asukasta ja Nivankylän tilastoalueella 507 asukasta. Väestökehitys on ollut Rovaniemen seudulla nousevaa,
kun
muualla Lapin maakunnassa viime vuosikymmeninä väestönkehitys on ollut
laskeva.
Taulukko. Väestömäärä ja väestökehitys 2009-2014 (Tilastokeskus).
Asukasluku 31.12

Rovaniemi
Nivankylä
Lapin
maakunta

Muutos
2009-2014

2009

2010

2011

2012

2013

59848

60090

60637

60877

61215

511

521

533

531

512

183748 183488 183330 182844 182514

Taulukko. Väestön ikärakenne 2013 (Tilastokeskus).

2014
61551
507

181748

1703
-4
2000

2.8%
0.8%
1.1%
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Nivankylä (asukkaita kaava-alueella yht. 346 hlö)

Rovaniemi
Nivankylä
Lapin maakunta

Väestön ikärakenne kaava-alueella
0-6 v
7-18 v
19-64 v
26
66
203
7,5 %
19,1 %
58,7 %

65- v
51
14,7 %

Väestön ikärakenne vertailu
0-9 v
10-14 v
12%
5%
13 %
8%
10 %
5%

65- v
17%
15 %
21 %

15-64 v
66%
64 %
63 %
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Nivankylän kaava-alueen väestöstä on alle 9-vuotiaita 13%, 10-14-vuotiaita
8 %, 15-64-vuotiaita 64 % ja yli 65-vuotiaita 15%. Alle 10-vuotiaiden
lapsien määrä perheissä on Rovaniemellä sekä Nivankylällä suurempi kuin Lapin maakunnassa keskimäärin.

Väestön sijoittuminen Rovaniemellä
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Rovaniemen kaupunki - maaseutu luokitus
Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto ovat yhteistyössä kehitelleet
uuden valtakunnallisen alue-luokituksen kaupungin ja maaseudun suhteesta. Luokituksen tavoitteena on kuntarajoista riippumaton rajaus, jossa alueluokituksen avulla pystytään erottamaan kaupunkialueet ja maaseutualueet.
Tarkastelun pohjana on toiminut 250*250 metrin paikkatietopohjainen ruudukko,
joista jokainen ruutu on luokiteltu johonkin seitsemästä luokasta. (Suomen ympäristökeskus 2013)
Kaupunkialueita ovat sisempi kaupunkialue, ulompi kaupunkialue ja kaupungin
kehysalue. Näihin rajataan ydinkaupunkialue, joka jakautuu ulompaan ja sisempään kaupunkialueeseen. Näiden ulkopuolella on kaupungin kehysalue. Maaseutualueet sijaitsevat kaupunkien kehysalueen ulkopuolella. Raja ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, ja luokituksessa on otettu huomioon näiden välivyöhykkeet. Maaseutualueita ovat maaseudun paikalliskeskukset, kaupungin läheinen
maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu.
Sisempi kaupunkialue
Sisempi kaupunkialue kuvaa kaupunkien tiivistä ja yhtenäisesti tehokkaasti rakennettua aluetta. Aluetehokkuus sisemmän kaupunkialueen lähiympäristössä
on vähintään 0,1. Aluetehokkuusluku ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan
suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Jokaisella keskustaajamalla voi olla vain
yksi sisempi kaupunkialue. Irrallaan olevat korkean aluetehokkuuden alueet sisällytetään uloimpaan kaupunki-alueeseen. Rovaniemen sisemmällä kaupunkialueella asuu 15768 henkeä (26,1 %). Maapinta-ala on vastaavasti 0,1 % kaupungin maapinta-alasta.
Ulompi kaupunkialue
Ulommalla kaupunkialueella on erillisiä lähiöitä, kaupan, teollisuuden ja toimistojen keskittymiä. Alueella on myös kaupungin viheralueita ja alemman tehokkuuden asuinalueita, jotka on kuitenkin selvästi osa yhtenäistä kaupunkialuetta.
Uloimman kaupunkialueen ulkoraja vastaa yleensä kunnan asemakaavoituksen
ulkoreunaa. Rovaniemen ulommalla kaupunkialueella on 32134 henkeä (53,2
%) ja maapinta-alaa on vastaavasti vain 0,6 %.
Kaupungin kehysalue
Kehysalue on kaupunkiin välittömästi kytkeytyvä osa kaupungin ja maaseudun
välivyöhykkeestä. Kehysalueilla on kaupungin viherrakennetta tukevia alueita,
mutta myös kaupungin tulevat kasvualueet. Rajaus perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin.
Rovaniemen kaupungin kehysalueella asui 7,2 % eli 4372 henkeä. Rovaniemen
maapinta-alasta kaupungin kehysalue kattaa 3,8 %.
Kaupungin läheinen maaseutu
Maaseutumainen alue, joka on toiminnollisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Alue kuvaa hyvin kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialuetta.
Aluerajaus pohjautuukin potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueelle suuntautuvaan työssäkäyntiin. Alueella on erityyppisiä maaseutualueita:
taajamia, ydinmaaseudun kaltaisia maaseutualueita sekä harvaan asuttuja alueita. Rovaniemellä kaupungin läheisellä maaseudulla asui 6046 henkeä (10,0
%) ja maapinta-alasta se kattaa 22,3 %.
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Harvaan asuttu maaseutu
Harvaan asuttua aluetta, jossa ei ole toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä tai
ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Rovaniemellä 2027 henkeä (3,4
% koko väestöstä) asui harvaan asutulla maaseudulla. Rovaniemen maapintaalasta 73,3 % on harvaan asuttua maaseutua.
Rovaniemellä suurin osa maapinta-alasta kuuluu harvaan asuttuun maaseutuun
(73,3 %) ja kaupungin läheiseen maaseutuun (22,3 %). Väestöstä kuitenkin
vain 13,4 % asuu näillä maaseutumaisilla alueilla. Sen sijaan sisempi ja ulompi
kaupunkialue kattaa yhteensä vain 0,7 % maapinta-alasta, mutta 79,3 % väestöstä asuu kyseisillä alueilla.

Kuva: kaupunki-maaseutuluokitus
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Kaupunki-maaseutuluokitus, keskustan läheinen alue

Väestöennuste 2013-2030
Rovaniemen kaupungin väestöennuste pohjautuu Tilastokeskuksen vuoden
2012 väestöennusteeseen. Tilastokeskuksen ennusteet pohjautuvat syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen menneeseen kehitykseen. Väestöennusteet muuttuvat sitä epävarmemmaksi mitä pitemmälle tulevaisuuteen niitä arvioidaan. Seuraavan viiden vuoden aikana Rovaniemen väestömäärä kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 63 308 henkilöön. Tilastokeskuksen viimeisimmässä väestöennusteessa vuodelle 2030 on arvioitu Rovaniemelle 67 659
asukasta.
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Elinkeinot ja työpaikat
Rovaniemen väestöstä 42 prosenttia on työllisiä. Osuus on hieman pienempi
kuin koko maassa keskimäärin. Vastaavasti eläkeläisten osuus väestöstä on
Rovaniemellä hieman koko maata pienempi. Opiskelijoita ja koululaisia on Rovaniemellä noin kolme prosenttia maan keskitasoa enemmän. Muut ryhmät ovat
prosentin sisällä koko maan tasosta. Tulevaisuudessa eläkeläisten osuus tulee
kasvamaan huomattavasti. Tämä tulee huomioida myös palvelutarvetta arvioitaessa.
Rovaniemen väestöstä 41 prosenttia on työllisiä. Osuus on noin prosenttiyksikön pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Vastaavasti rovaniemeläisten
työttömien osuus väestöstä on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko
maassa keskimäärin. Työttömistä selkeästi pienempi osuus on naisia.
Eläkeläisten osuus väestöstä on Rovaniemellä hieman koko maata pienempi.
Opiskelijoita ja koululaisia on Rovaniemellä noin prosenttiyksikkö maan keskitasoa enemmän. Muut ryhmät ovat prosenttiyksikön sisällä koko maan tasosta.
Tulevaisuudessa eläkeläisten osuus tulee kasvamaan huomattavasti. Tämä tulee ottaa huomioon myös palvelutarvetta arvioitaessa.

Työvoiman (työlliset ja työttömät) ja työvoiman ulkopuolella olevien 15 vuotta
täyttäneiden (muut ryhmät paitsi 0-14-vuotiaat) suhdetta tarkasteltaessa on havaittavissa selvä ero Rovaniemen keskuksen ja muiden suuralueiden välillä.

Tämä kertoo osaltaan siitä, että keskuksen ulkopuolisilla maaseutualueilla asuu
suhteessa enemmän eläkeläisiä kuin lähellä keskustaa.
Vuonna 2013 Rovaniemellä oli ennakkotiedon mukaan 25 251 työllistä. Työllisten määrä
laski vuodessa 12 henkilöllä. Vuonna 2011 työllisiä oli 278 enemmän.
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Tämä kertoo osaltaan siitä, että keskustan ulkopuolisilla maaseutualueilla
asuu suhteessa enemmän eläkeläisiä kuin lähellä keskustaa.

Vuonna 2012 Rovaniemellä oli työpaikkoja yhteensä 25 256. Laskua edelliseen
vuoteen tapahtui 223 työpaikkaa. Suhteessa eniten vähentyivät valtioenemmistöisten yhtiöiden työpaikat (- 11,9 prosenttiyksikköä).
Vuonna 2012 työpaikkoja ja työllisiä oli lähes sama määrä eli
työpaikkaomavaraisuus oli lähellä 100 prosenttia.
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Työllisyysaste on kasvanut vuosien 2006 - 2013 välillä kaikilla muilla paitsi Sodankyläntien suuralueella. Koko kaupungin alueella työllisyysaste oli 61,6 %
vuonna 2013, laskua tapahtui edellisestä vuodesta 0,4 prosenttiyksikköä. Korkein työllisyysaste 62,6 % oli Rovaniemen keskuksen suuralueella ja matalin
55,4 % Sodankyläntien suuralueella.
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Palvelut
Julkiset palvelut
Pääosa julkisista palveluista keskittyy Rovaniemen keskustaan, Ylikylään ja Sinetän kylän alueelle. Nivankylällä toimii ala-asteen koulu ja kyläkirjasto.
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.
Rovaniemellä toimii 34 julkista päiväkotia.
3.6.1

Poronhoito

Rovaniemi sijaitsee poronhoitoalueella. Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava-alue
sijoittuu Palojärven paliskunnan alueelle.
Poronhoito on laaja-alainen maankäyttömuoto. Poronhoito on luontaiselinkeino,
ja sen kannattavuus perustuu laajoihin luonnonlaitumiin ja porojen vapaaseen
laidunnukseen joko ympärivuotisesti tai suurimman osan vuodesta. Porojen vapaasta laidunnusoikeudesta poronhoitoalueella on säädetty poronhoitolain
(PHL) 3 §:ssä. Vapaa laidunnusoikeus on tarkoitettu ja tunnustettu pysyväksi
oikeudeksi ja se on voimassa kaikkialla poronhoitoalueella maan omistus- ja
hallintaoikeudesta riippumatta. Se tarkoittaa porolle oikeutta ottaa ravintonsa
vapaasti luonnosta, poikkeukset tähän on lueteltu laissa.
Poronhoitoon liittyvää toimintaa on yleensä lähes kaikkialla paliskunnan alueella.
Poron vuodenkierto rytmittää myös poronhoitajan työn ja elämän. Kiivaimpia
työaikoja ovat kesä-heinäkuulle sijoittuva vasanmerkintä sekä syyskuun lopulta
tammikuulle kestävät poroerotukset. Poronhoitotöissä käytetään aina hyväksi
porojen luontaista laidunkiertoa. Poronhoitotöitä tehdään sen mukaan miten porot luontaisesti kulkevat alueiden kautta tai kerääntyvät niille. Porojen kokoaminen ja kuljettaminen erotuksiin edellyttää paljon työtä ja työvoimaa.
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Erotusaidat Nivankylän läheisyydessä

Poronhoidossa on eri vuodenaikaisten laidunalueiden lisäksi erotettavissa erilaisia toiminnallisia alueita: mm. vasoma- ja rykimäaikaiset alueet, muut porojen
kerääntymisalueet, porojen kuljetusreitit, vesistöjen ylityspaikat, paimentopaikat,
erotusaita-alueet, työmaa-asuntojen eli kämppien alueet sekä toiminta-alueille
johtavat reitit.
Poronhoitotavat vaihtelevat eri puolilla poronhoitoaluetta ja kulloisellakin alueella on arvioinnin kannalta tärkeä tietää juuri sen alueen poronhoitotavat.
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3.7

Yhdyskuntatekniikka

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 Energia ja Vesi Oy, joka vastaa toimintaalueellaan 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.
Yleiskaava-alueen alueen vesihuoltolinjat
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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

Rovaniemen kaupungin Nivankylä sijaitsee n. 9 kilometriä keskustasta luoteeseen kantatie 79:n (Kittiläntien) varrella.

Kevyt liikenne
Nivankylä liittyy kevyen liikenteen osalta Ylikylän kautta kaupungin kevyen liikenteen verkostoon. Yhteys kulkee kantatien vieressä olevaa vanhaa nivankyläntietä pitkin, joka nykyisin on osittain katuverkostoa ja osin kevyenliikenteen
väylää.
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Moottorikelkkareitistö
Virallinen moottorikelkkareitti kulkee kaava-alueen poikki Ollerovaaran kautta
Ounasjoen yli Santavaaraan.

3.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Maiseman häiriötekijöitä:
-

-

Merkittävimmät ympäristöhaitat ovat kantatie 79 ja kylää halkova voimansiirtolinja. Kantatie aiheuttaa meluhaittoja ja se tuo myös liikenneturvallisuusriskin.
ounasjokivarren pihapiirien muutos; puusto lisääntyy tonteilla, näkymät Ounasjoelle peittyvät ja Ounasjoelta päin näkyy parhaiten rantapuusto.
Pakettipeltojen metsittyminen ja avaran kylämaiseman muuttuminen peitteiseksi ja suljetuksi.
Nivankylän halki kulkeva voimansiirtolinja jakaa kylän pituussuunnassa kahtia ja sen rakenteet näkyvät maisemassa aukkona, pylväinä, anturoina, haruksina ja johtoina. Kylän keski- ja pohjoisosassa se kulkee muutamissa
kohdin omakotialueiden läpi ja näissä sen häiriötekijät korostuvat.
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3.10

Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa Nivankylän kyläalueella.
Rovaniemen kaupungilla on suunnittelualueella omistuksessa joitakin maa-alueita.
Ylikylän/Vennivaaran ja Nivankylän välisellä alueella kaupungin omistuksessa
on laajoja alueita mm. Olleronvaarassa.

Kuvat. Maanomistus. violetti kaupungin omistuksessa, vuokratut alueet turkoosi, yksityis/ muu omistus valkoinen
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3.11

Suunnittelutilanne

3.11.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Vuonna 2008 valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkistettiin ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009.
Ympäristöministeriön laatiman oppaan mukaan yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole suoraan kohdennettu
maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen (lähinnä rantayleiskaavat)
laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin,
mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin.

Nivankylä - Ylikylä 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 ympäristöarvojen säilymistä.
Nivankylä - Ylikylä osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.3 ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”, erityistavoitteet:
-

-

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.

-

-

-
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Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailuja 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.
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.

Nivankylä - Ylikylä 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.
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3.11.2

Maakuntakaava

Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
26.5.2010. Kaava-alue sijoittuu Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueille. Kaava on laadittu voimassa olevaa Rovaniemen maakuntakaavaa täydentävänä vaihemaakuntakaavana, joka kumoaa voimassa olevaa kaavaa Rovaniemen ja Ranuan alueilla vain niiltä osin, kuin muutoksia esitetään.

Kuva. Ote Rovaniemen maakuntakaavan ja Rovaniemen vaihemaakuntakaavan yhdistelmästä.

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.
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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.
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 maakuntakaavojen yhdistelmässä esitetyt merkinnät kaavaalueella:
Merkintä: AT 360
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun
peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi: Nivankylä
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen keskustasta noin 9 km pohjoiseen
Ounasjoen länsipuolella. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 540
Varausperuste: Muu kylä
Merkintä: A43
Vennivaaran taajamatoimintojen alue (A 43) kumoaa voimassa olevan Rovaniemen maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaista
aluetta.
Merkintä: A-2 35
Vennivaaran reservialue (A-2 35) kumoaa voimassa olevan Rovaniemen maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sekä taajamatoimintojen aluetta.
Merkintä: M4513, maa- ja metsätalousvaltainen alue.
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Merkintä: SL4236, Ounasjoen luonnonsuojelualue.

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.
Lapin liitossa on valmistunut Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus,
jonka Lapin liiton hallitus hyväksyi 28.11.2016 ja lähetti sen Naturasta poikkeamisen vuoksi edelleen ympäristöministeriöön valmisteltavaksi valtioneuvoston
käsittelyyn. Maakuntakaava viedään valtuuston hyväksyttäväksi kun valtioneuvoston päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Kuva: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan suunnittelualueen sijainti. (Lähde: Lapin liitto)

Ote Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta.
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Koko maakunta-aluetta koskevat suunnittelumääräykset (jotka koskevat myös
Nivankylän aluetta):
Alueidenkäyttöä ja toimintoja suunniteltaessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, elinympäristön laadun parantamista sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten kehittämistä. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen erityisolosuhteisiin.
Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A), asuntovaltaisten alueiden (AA) ja keskuskylien (at) ulkopuolella vapaan rantaviivan osuus tulee
olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta. Pysyvän asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa olevaa rakennetta täydentäen. Rantaalueilla tulee turvata rannan suuntainen kulkuyhteys.
Maankäytön suunnittelussa on alueen erityispiirteisiin tukeutuen otettava
huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä huomiota rakennetun ympäristön laatuun.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten jokien ja järvien rannoilla ja arvokkaimmilla vaara-alueilla sekä pääteiden, matkailupalvelualueiden, retkeilyreittien ja taajamien läheisissä metsissä metsänkäsittelytoimenpiteet on
suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon maiseman ominaispiirteet ja
pyrittävä välttämään suuria muutoksia.
Rakennuksia tai muita huomattavia rakenteita ei tule suunnitella sijoitettavaksi maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin niemen kärkiin ja
kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tule suunnitella
sijoitettavaksi muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista,
ellei niitä ole yksityiskohtaisemmassa kaavassa osoitettu rakentamiseen
sopiviksi.
Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet. Valtion maiden osalta on
neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.
Tulva-, sortuma- ja vyörymävaara-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai rakentamisrajoituksina. Rakennuspaikkoja ei
saa suunnitella sijoitettavaksi alueille, joilla on tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin
perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat.
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Määräys koskee myös vedenalaisia muinaisjäännöksiä.
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Suunniteltaessa suojelualueen tai suojeluohjelmaan kuuluvan alueen
käyttöä on neuvoteltava luonnonsuojelusta ja alueen hallinnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Natura 200o-verkostoon sisällytettyihin alueisiin kohdistuvien toimintojen vaikutukset on tarvittaessa arvioitava LSL
65 §:n mukaisesti.
o Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennus lain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus on voimassa virkistys- ja suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetuilla alueilla (V, LL, EN, EJ, S, SL, Se, SM, SR,
SR1, vt, kt, st, yt, voima-johto). Rajoitus laajennetaan koskemaan
puolustusvoimien alueita (EP ja EP1), ampuma- ja harjoitusaluetta
(EAH), kaivosalueita (EK), suojavyöhykkeitä (sv), lentoliikenteen
varalaskupaikkoja (sv2), melualueita (me ja me1), vesialuetta (W1) sekä tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita.
Rajoitus ei koske tuulivoimaloiden (tv) ja tuuli-voima potentiaali
(tv1) alueita.
MERKINTÖJEN SELITYKSET:

KAUPUNKIKEHITTÄMISEN KOHDEALUE
Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutua, johon kohdistuu maakunnallisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämisen tarpeita ja niiden yhteensovittamista.
Käytävää kehitetään kansainvälisenä tai maakunnallisena liikennekäytävänä, jonka maankäytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, liikenteen ja matkailun
palveluihin, liikenneympäristön laatuun sekä luonnon-, maiseman- ja
kulttuuriympäristöarvoihin. Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon korkealuokkaisten liikenneyhteyksien sekä energia- ja tietoliikennejohtojen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle maankäytölle.

MATKAILUN VETOVOIMA-ALUE, MATKAILUN JA VIRKISTYKSEN
KEHITTÄMISEN KOHDEALUE.
Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen vyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista.
Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, matkailupalvelukohteiden,
maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Kulttuuriperintö-, maisema- ja luonto-arvoja tulee vaalia matkailun
vetovoimatekijöinä.
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten
keskusta-toiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita,
pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä
erityisalueita.
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ASUNTOVALTAINEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden kerrosalasta pääosa on tarkoitettu
asumiseen.
PALISKUNNAN RAJA/ESTEAITA
Merkinnällä osoitetaan paliskuntien välinen raja tai esteaita.
Moottorikelkkailu- ja ulkoilureitit tulee suunnitella niin, että ne risteävät
mahdollisimman harvoissa kohdissa paliskunnan esteaidan että porojen
kulku aidan läpi reitin kohdalta pyritään estämään.
TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan
arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta tärkeitä. Merkinnällä osoitetaan 1. ja 2. luokan alueet.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden
laatu ja määrä eivät niiden vaikutuksesta heikkene.
MOOTTORIKELKKAILUREITTI

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin.

3.11.3

Yleiskaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
3.11.4

Asemakaavat ja rantakaavat

Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja. Alue rajoittuu
Ylikylän asemakaava-alueeseen.
3.11.5

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset

Alueella ei ole rakennuskieltoa pois lukien ranta-alueet (MRL 72 §) ja suunnittelutarvealueilla (MRL 173 §).
3.11.6

Muut yleiskaavaan liittyvät hankkeet
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2012 § 139
Rovaniemen liikennejärjestelmän 2030.
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Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma valtuustokaudelle 2013-2016, KH 25.5.2015 §209.
Rovaniemen kaupungin päivitetty Alueidenkäyttöstrategia on valmistunut loppuvuodesta 2012.
Rovaniemen matkailun kehittämisohjelman 2012-2016, KV
23.1.2012 §6.
Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelma, KV 14.6.2010 §79.
Rovaniemen kaupunkistrategia 2030, KV 19.5.2014 §43.
Rovaniemen kaupunkilintuatlas, Rovaniemen pesimälinnusto on
valmistunut elokuussa 2012.
Rovaniemen ilmasto-ohjelma, KH 28.11.2011.
Lapin maakuntastrategia 2040.
Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma (Lapin liitto) on valmistunut
2011.
Lapin liiton hallitus on hyväksynyt Lapin ilmastostrategian
19.12.2011.
Lapin liiton hallitus on hyväksynyt 26.1.2015 Lapin matkailustrategian 2015- 2018.
Lapin liiton hallitus on 13.2.2012 hyväksynyt Lapin eteläisten
osien tuulivoimaselvityksen, Rovaniemi – Itä-Lappi.

4
4.1

OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUN VAIHEET
Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016 (MAATO) on tuotu esille tarve laatia Nivankylä - Ylikylä alueen osayleiskaava.
Rovaniemen kaupungin Tekninen lautakunta on 23.10.2012 §164 päättänyt
käynnistää osayleiskaavan laatimisen.
4.2

Osayleiskaavan tavoitteet

Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osaalueilla. Kaavoituksen avulla suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut valtuuston hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään
kestävää kehitystä.
4.2.1

Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet

Rovaniemen kaupungin alueidenkäytön strategiassa ( päivitetty KV 27.8.2012
§86) Nivankylä on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia
osayleiskaava ja kaupungin omistamille maille asemakaavoja.
Nivankylän alueen ehdottomasti suurimpina vetovoimatekijöinä ovat luonto ja
maisemat. Pellot, metsät ja taloryhmät vuorottelevat läpi kylän. Nivankylä yh-
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dessä Ounasjoen kanssa muodostaa arvokkaan kulttuurimaiseman. Nivankylän alueella eletään maisemallisesti murrosvaihetta, jossa peltojen reunustamat
suuret pihapiirit ovat katoamassa ja tilalle on tulossa ja osin jo tullut lähiömäinen
omakotiasutus . Murrosvaiheesta ja maatalouden vähentymisestä huolimatta
idylliset maalaismaisemat pyritään säilyttämään. Kyläläiset ovat toimillaan pystyneet säilyttämään arvokkaan perinnemaiseman peltotöitä tehdessään.
4.2.2

Viranomaisten huomiot

Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.2.2013. Viranomaiset kiinnittivät huomiota seuraaviin asioihin.
Lapin ELY-keskus
Tavoite laatia alueelle yleiskaava on hyvä, suunnittelualue liittyy kaupungin yhdyskuntarakenteeseen ja muihin kaavahankkeisiin. Osa alueista onkin syytä
osoittaa asemakaavoitettaviksi.
Kaavaa koskevat VAT:eet on tunnistettu pääosin hyvin, poronhoito tulisi näihin
lisätä.
Rakennusperinnön osalta Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hankkeen kohteet
tulee huomioida.
Tulvatiedot ovat Ounasjoen osalta ajan tasalla.
MRL 44 §:n edellyttämä rakentamispaineettomuus ko. alueella tulee osoittaa
sekä perusteltu väestönkehitys arvio.
Uusien rakennuspaikkojen tulisi pääsääntöisesti sijoittua vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueelle myös viemäröinnin osalta.
Alueella on uhanalaisia kasvilajeja, luonnon monimuotoisuuden ja kasvillisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja kohteet tulee huomioida. Kasvillisuusja luontotyyppien osalta 2006 hylätyn Nivankylän osayleiskaavan selvityksiä
tulee täydentää, erityisesti laaksoarho ja jokipaju huomioitava.
Ounasjoen Natura-alue tulee huomioida.
Kyseessä oleva kaava-alue ei sijoitu Rovaniemen kaupunkilintuatlas alueelle,
vaan on Suomen lintuatlas aluetta. Linnustopuolen selvitys on tämän johdosta
riittävä.
Ulkoilureittien yhteystarve sekä alueen läpi kulkeva moottorikelkkareitti, sekä
viheryhteydet tulee huomioida. Suoalueet ja rantavyöhyke luontoselvitysten
osalta olennaisimpia.
Liikennejärjestelyjen osalta otetaan kantaa kaavan luonnosvaiheessa.
Lapin liitto
Osayleiskaavan esitetty vyöhykejako on maakuntakaavan mukainen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyihin maakuntakaavan merkintöihin tulee lisätä Ounasjoen suojelualue (SL-4236).
Lapin maakuntamuseo
Muinaismuistojen osalta alueella on vähän tunnettuja kohteita. Erillinen selvitys
muinaismuistoista olisi hyödyllinen laatia.
Kemijoki Oy
Ounasjoen osalta tulva-asiat ovat kunnossa
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4.2.3

Asukkaiden huomiot

Kaavan vireille tulon jälkeen on jätetty 24 eri maanomistajien mielipidettä, joissa
on esitetty kaavoitustoiveita pääasiassa omien maiden osalta.
4.2.4

Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet

Nivankylä - Ylikylä 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 ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.
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4.2.5

Maakuntakaava

Maakuntakaavan ohjausvaikutus tulee huomioida maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.
4.2.6

Yleiskaava

Suunnittelualueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
4.2.7

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.
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5
5.1

YLEISKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET
Kaavan rakenne

Kaavatyö pohjautuu olemassa olevan selvitysaineiston käyttöön, tehtyihin selvityksiin, maastokäynteihin sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Rakennemallia työstettäessä on huomioitu Rovaniemen kaupungin asumiseen liittyvät tavoitteet, kesällä 2013 laaditut selvitykset tausta-aineistoineen, sekä
maanomistajilta saatuun palautteeseen.
Rakennemallissa kaava-alue on jaettu kolmeen erilaiseen rakentamisen vyöhykkeeseen. Yhdyskuntarakenteellisesti parhaat uudet rakentamispaikat ovat
lähellä muita rakennuspaikkoja ja saavutettavissa nykytiestöä hyödyntäen.
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Perinteisen vakituisen asumisen keskittymät ja tiiviimmin rakennetut alueet
sijoittuvat Nivankylän perinteiselle kyläalueelle, koulun läheisyyteen ja Nivankyläntien varrelle Ounasjoen rantamaisemaan, joihin rakentamista maakuntakaavan mukaisesti pyritään pääasiassa ohjaamaan (rantavyöhyke ja kyläalue).
Kaava-alueen eteläosa
Alue, joka rajoittuu Vennivaaran ja Ylikylän alueisiin, määritellään yleispiirteisemmin rakentamisen täydennysalueiksi, jonne tullaan laatimaan asemakaavoja. Alueelle on jo toteutunut asuinrakentamista sekä matkailua palvelevaa rakentamista. Olleronvaaran alue onkin muodostumassa yhdeksi Rovaniemen
kaupungin matkailupalvelujen alueeksi.
Nivankylän alueen tärkeät ekologiset yhteydet seuraavat pääasiassa Ounasjoen vesistöä. Maiseman ja luonnon kannalta arvokkaat alueet kohdistuvat vesistöjen rannoille, peloille ja suo-alueille. Tärkeimmät maisemalliset solmukohdat löytyvät Nivankyläntien pohjoisen ja eteläisen liittymän kohdalta sekä alueelta, jonne Ylikylän asemakaava-alue loppuu.
Ounasjoen ranta-alueelle ei ole tarkoitus juurikaan osoittaa uutta rakentamista,
tulvauhasta johtuen.
Virkistysnäkökulmasta tärkein on Ounasjoki ja sen rantamaisemat sekä kaavaalueen länsipuolella avautuvat laajat metsämaat.
Yleiset kehittämismahdollisuudet
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ovat olennainen osa alueen identiteettiä. Niiden säilyminen ja hyödyntäminen on tärkeää Nivankylän kylän imagon, perinteiden ja vetovoimaisuuden kannalta. Samoin virkistys- ja ulkoilualueiden ja –reittien kehittäminen ja säilyttäminen on merkittävä vetovoimatekijä niin
nykyisille asukkaille, kuin tuleville.
Kylän rakenteen, hallinnan ja kehittämisen kannalta liikenteen sujuminen kyläalueella sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuus, ovat keskeisiä haasteita.
Selvitysten perusteella ja maanomistajilta saadun palautteen perusteella kuivan
maan alueelle kohdistuva rakentamispaine on varsin kohtuullinen. Näin ollen
MRL 44 §:n mukaisen ns. kuivan maan mitoituksen ja rakentamisen ohjauksen
määrittelyä yleiskaavalla on nähty tarpeelliseksi kyläalueella.
Ranta-alueilla yleiskaavan tulee ohjata rakentamista MRL 72 §:n mukaisesti.
Mitoitus
Rovaniemen kaupunki on asettanut itselleen tavoitteen, jonka mukaan sen tulee
mahdollistaa 80 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. 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.
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Koska alueella on jonkin verran rakentamispainetta, alueelle on tehty mitoitus
rakennuspaikkojen osoittamiseksi sekä rantavyöhykkeelle että kuivan maan alueelle. Rakennemallissa käytetyt mitoitusarvot on määritetty siten, että Nivankylän alue tulee vastaamaan Rovaniemen kaupungin pientalotonttien varantotarpeesta noin 1 %.
Kaavan elinkaareksi on laskettu noin 15 vuotta ja vuosittaiseksi rakentamisen
määräksi 4-5 uutta rakennuspaikkaa.
Väestö
Kaavan rakennetta suunniteltaessa 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 Nivankylän
alueen väestömäärä kasvaisi uusien asukkaiden myötä suoraviivaisesti laskien
200-300 hlöä kaavan elinkaaren aikana. Laskelmat ovat suoraviivaisia ja teoreettisia, eikä laskelmissa huomioida mahdollisesti autioituvia rakennuspaikkoja.
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5.2

Osayleiskaavaluonnos
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Kaavaluonnos laadittiin siten, että rakentamista tutkittiin kahdella erilaisella vyöhykkeellä: ranta-vyöhykkeellä sekä kuivan maan vyöhykkeellä.
Muilta osin mahdollinen rakentaminen tapahtuu Rovaniemen kaupungin hajaasutusalueiden rakentamisen käytäntöjen mukaisesti.
Ranta-alueen ja kuivanmaan alueen mitoitusperusteet on esitelty kaavaselostuksen liitteessä 3., rajausten ulkopuoliset alueet ovat mitoituksen ulkopuolella.
Rakentaminen vyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla tapahtuu Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen haja-asutusalueita koskevien säännösten mukaisesti.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 29.1.-29.2.2016 väliseksi ajaksi. Kaavan
nähtäville asettamisesta kuulutettiin Lapin kansassa 28.1.2016.
Kaavaluonnoksesta jätettiin 29 mielipidettä ja lausunnon antoivat Lapin ELYkeskus, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Paliskuntain yhdistys
ja Rovakaira Oy.
5.2.1

Osayleiskaavaehdotus

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 21.4.2017. Lakimuutoksen
myötä varsinkin pykälä 44 muuttui sisällöllisesti siten, että yleiskaavaa on mahdollista käyttää entistä laajemmin rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pykälässä olevaa rakennuksen määritelmää väljennettiin siten, että yleiskaava voi
olla perusteena muunkin kuin enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämiselle. Säännös voi koskea omakoti- ja paritalojen lisäksi
myös muuta pienimuotoista asuinrakentamista ja myös mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle sopivaa työpaikka- ja palvelurakentamista.
Lisäksi kyläalueen määritelmä ja rajaus on poistettu laista. Nykyinen Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen rakennuksen
rakentamiseen, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty
kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena
sekä yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä
alueella.
Osayleiskaavaehdotus on laadittu huomioiden maankäyttö- ja rakennuslakiin
tulleet muutokset ja tämän vuoksi poikkeaakin huomattavasti lausuttavana olleesta osayleiskaavaluonnoksesta, joka oli nähtävillä jo alkuvuodesta 2016.
Kaavassa osoitetut vyöhykkeet muuttuivat alla olevan karttakuvan mukaisiksi.
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Valmisteluvaiheessa saadut palautteet käsiteltiin ja niihin laadittiin vastineet
mielipiteiden ja lausuntojen osalta syksyllä 2017. Näiden palautteiden, työn aikana havaittujen korjaus- sekä täydennystarpeiden sekä neuvottelujen pohjalta
laadittiin kaavaehdotus.
Lapin ELY-keskuksen kanssa pidettiin erillinen kaavaneuvottelu 8.2.2018.
Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät muutokset luonnokseen verrattuna
olivat:
- Kaavamuotoa kaavakartalla kuvaavien vyöhykkeiden merkintätapaa ja
niiden laajuutta muutettiin vastaamaan lakimuutoksen myötä muuttunutta
MRL 44 §:ää.
- Rakennuspaikkoja lisättiin ja myös poistettiin maanomistajien toiveesta.
- Olleronvaaran matkailupalvelujen alueen kaavaratkaisu muutettiin voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain oikeuttamaan muotoon.
- Tarkistettiin kaavamerkintöjä ja –määräyksiä lausuntojen ja kaavaneuvottelun perusteella.
- Kaavakarttaan tehtiin useita teknisiä korjauksia.
- Kaavaselostusta täydennettiin.
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5.3

Mitoitus

Kaavassa on tutkittu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen mahdollisuudet Nivankylän - Ylikylän osayleiskaavan alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve
kaavassa osoitetulla MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävällä alueella 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 kaava-alueelle rakentuisi vuosittain n. 4-5rakennuspaikkaa.
Kaavassa on ratkaistu myös matkailupalvelujen, lähipalvelujen, julkisten palvelujen ja teollisuusalueen rakentamismahdollisuudet niille varatuilla alueilla.
5.3.1

MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävä alue (kuivan maan alue)

Vakituinen asuminen ja loma-asuminen
Osayleiskaavan kuivan maan mitoitustarkastelu koskee asuin- ja lomarakentamisen osalta niitä kaava-alueita, jotka eivät kuulu ranta-alueeseen tai rakennemallissa määritettyyn asemakaavoitettavaan alueeseen (kaava-alueeseen kuuluvat, mitoitustarkastelun ulkopuoliset kuivan maan alueet). Emätilaselvitykseen
pohjautuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve
alueella, jolla maankäytön ohjaustarve ei edellytä asemakaavan laatimista.
Osoitetut rakentamisalueet ja rakennuspaikat on kiinteistökohtaisesti 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 – loppuvuosi 2017. 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.
Kuivan maan alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa,
joka on esitetty selostuksen sivulla 59. Vyöhykejaossa kuivan maan alueet on
osoitettu MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävänä alueena (44§) ja asemakaavoitettavana alueena.
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Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
-

-

Mitoitettavaksi alueeksi on osoitettu Kittiläntien rannan puoleiset alueet
rajoittuen rantavyöhykkeeseen.
Tällä alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala
ha

Rakennusoikeus
ha/rakennuspaikka

< 1 ha
1-2 ha
2-6 ha
6-10 ha
10-20 ha
> 20 ha

0.5
0.6
0.8
1
1.5
3

Kaava-alueen muut alueet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle ja sinne ei
ole osoitettu asuinrakentamista.

Emätilaselvityksen, tilojen pinta-alojen ja vyöhykejaon mukaisten mitoitusnormien lopputuloksena saadaan tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat tuottavat ns. laskennallisen rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa osoitettavien uusien rakennuspaikkojen 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.
Suoraan rakentamista ohjaavista yleiskaavoista on säädetty maankäyttö ja rakennuslain 44 §:ssä. Kaavassa esitetyt ratkaisut on laadittu vastamaan tätä
säädöstä. MRL 44.1 §:n mukaisesti rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen
voidaan 137 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi koskea aluetta,
jolla maankäytön ohjaamistarve edellyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
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 lohkoti-
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loihin nähden, voidaan soveltaa ns. kohtuullisuusperiaatetta eli poiketa mitoituksesta, vaikka laskennallinen menetelmä ei tuottaisikaan uusia rakennusoikeuksia. Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan ja perustellaan tapauskohtaisesti.
Mitoituksesta on myös poikettu yhdyskuntarakenteen kannalta erityisen suotuisten rakennuspaikkojen osalta, jos alueella ei ole muita kuin mitoituksen kautta
rakentamista estäviä seikkoja.
5.3.1.1

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
AP
AP-2
RA
Yht.

136
2
4
142

Uudet rakennuspaikat
AP
AP-2
RA
yht

99
8
2
109

Kaavan toteuduttua yhteensä

251

5.3.2

Ranta-alueen mitoitus

Nivankylä - Ylikylä 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.
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Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 – loppuvuosi 2017. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi.
Näistä myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.

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 4c. Vyöhykejaossa ranta-alueet on käsitelty ympäristön,
luonnon, maiseman, yhdyskuntarakenteen sekä muiden todettujen arvojen perusteella rakentamista samalla tavalla kestävänä alueena. Rakennuspaikkatiheytenä on käytetty mitoitusta 8 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.

Emätilaselvityksen, rantaviivan muunnon ja vyöhykejaon lopputuloksena saadaan tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat tuottavat ns. laskennallisen rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa osoitettavien uusien rakennuspaikkojen kokonaismäärän, joka sijoitetaan kiinteistökohtaisesti 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
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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 kaava-alueella 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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5.3.2.1

Ranta-alueen mitoituksen tulokset

Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti
rakennuspaikkoina. Uudet rakennusoikeudet on pyritty sijoittamaan yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla. Muu ranta-alue jää ns. vapaaksi
rannaksi M-1-, MT- tai MA- merkinnällä.
Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä tilanteesta kaavan toteuduttua ranta-alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AP-1
RA-1
Yht.

20
2
22

Uudet rakennuspaikat
AP-1
RA-1
yht

6
0
6

Kaavan toteuduttua yhteensä

28

Uusia rakennuspaikkoja rantavyöhykkeelle kaavassa osoitettiin vain kuusi Ounasjoen tulvauhasta johtuen. Koko kaava-alueen rakennuspaikkatiheydeksi rantavyöhykkeellä muodostui 3.9 rakennuspaikkaa/ muunnettu rantaviivakilometri.
Mitoitettavaa rantaviivaa oli 6.9 kilometriä.
5.3.3

Muun rakentamisen mitoitus

Matkailupalvelujen alueita (RM ja RM-1), lähipalvelujen alueita (PL), julkisten
palvelujen alueita (PY) ja teollisuusalue (TY) osoitettiin maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n oikeuttamalla tavalla.
RM-alueelle saa rakentaa käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakennelmia enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta.
RM-1 alueelle saa rakentaa käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakennelmia enintään 5% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 2000 k-m².
PL alueilla rakennusten kerrosala saa olla enintään 10 % rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavassa esitetyn rakennuspaikan pinta-alasta.
PY alueilla rakennusten kerrosala saa olla enintään 10 % rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavassa esitetyn rakennuspaikan pinta-alasta.
TY alueilla rakennusten kerrosala saa olla enintään 20 % rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavassa esitetyn rakennuspaikan pinta-alasta.
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5.4

Aluevaraukset

5.4.1

Asumisen alueet

Kaavassa asumista kuvaavat merkinnät on jaettu ympärivuotiseen ja loma-asumiseen. Merkintätapa ja määräys ovat riippuvaisia alueen sijoittumisesta rantavyöhykkeelle tai sen ulkopuolelle.
Pientalovaltainen asuinalue merkinnällä on vakituisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen
perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n mukaisesti 44§ - merkinnällä
rajatulla kuivan maan alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin
ko. rakentamisalueelle.
Pientalovaltainen asuinalue rantavyöhykkeellä merkinnällä on osoitettu
ranta-alueelle sijoittuvat ympärivuotisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava
mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu
kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Loma-asuntoalue merkinnällä on osoitettu ranta-alueen ulkopuolelle sijoittuvat
loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n
mukaisesti 44§ -merkinnällä rajatulla kuivan maan alueella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Loma-asuntoalue rantavyöhykkeellä merkinnällä on osoitettu ranta-alueelle
sijoittuvat loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa Maankäyttöja rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
5.4.2

Palvelujen alueet

Kaavassa on osoitettu matkailupalvelujen alueita Olleronvaaran alueelle sekä
olemassa oleville matkailupalvelujen alueille kantatien ja Ounasjoen väliselle
alueelle.
Kaavassa on osoitettu lähipalvelujen alueita Nivankyläntie eteläisen liittymän läheisyyteen (tiilitehtaan alue), Olleronvaarantien liittymän alueelle, koulun läheisyyteen sekä Villa Marian alue.
Kaavassa on osoitettu julkisen palvelun ja hallinnon alueena Nivankylän koulun
alue ympäristöineen.
Ohjelmapalvelujen alueet op-merkinnällä.
5.4.3

Virkistys- ja maa- ja metsätalousalueet

Kaavassa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueita, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita sekä virkistysalueita Ollerovaaran ympäristöön Kittiläntien länsipuolelle sekä pienelle alueelle Kittiläntien ja Ounasjoen väliselle alueelle.
Venevalkama alueiksi on merkattu olemassa olevat venevalkama-alueet.
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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 pelto alueiksi. 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.
5.4.4

Erityisalueet

Erityisalueeksi on kaavassa osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueet ja suojaviheralueet sekä yhdyskuntateknisen huollon kohdemerkinnällä pumppaamot.
5.5

Muut merkinnät

5.5.1

Liikennejärjestelyt

Kaavaan on merkitty olemassa oleva sekä uusi liikenneverkosto seuraavan jaon
mukaan:
5.5.2

Yleisen tien alue (kt 79 ja Nivankyläntie)
Yhdystiet (alueen sisäiset liikenneyhteydet)
Kevyen liikenteen reitti
Moottorikelkkareitti
Ohjeellinen ulkoilureitti/kelkkaura
Pysäköintialue
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. Merkinöillä osoitetaan:
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
- Kyläkuvallisesti arvokas alue
- Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
- MRL 44 §:n mukaisesti käsiteltävä alue
- MRL 72 §:n mukaisesti käsiteltävä alue
- Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
- Suojelukohde
- Vaara-alue
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.
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5.6

Kaavamerkinnät ja -määräykset
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5.7

Suhde maakuntakaavaan

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.
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.
A 21 ja AA 82

Kaava-alueella on huomioitu kantatien aiheuttama meluhaitta.

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

Kaava on luonteeltaan kyläaluetta kehittävä
ja rakentamista ohjaava yleiskaava. Kaavassa on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti Vennivaaran asuntoalueiden laajentuminen Olleravaaran suuntaan. Toteutuessaan laaja asuntoalue osaltaan pienentää
porotalouden käyttämiä laidunalueita.
Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa
esim. porotalouden kannalta tarvittavien
laitteiden huollon, ylläpidon ja säilyttämisen. Kaavahankkeen aikana on ollut käytössä Suomen ympäristökeskuksen Liiteri
palvelun porotalousaineisto.
Ranta-alueella sovelletut mitoitusnormit ja
suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.
Uudet rakentamispaikat on pyritty sijoittamaan peitteisille paikoille.
Maisemalliset seikat on huomioitu sekä päämaankäyttömerkinnöin MA sekä informatiivisena sk – kyläkuvalliset arvokas alue merkintänä.
Kaavassa ei osoiteta sellaisia aluevarauksia
tai maankäyttömuotoja, jotka vaarantaisivat
vesistöjen laatua.
Muinaismuistot on merkitty asianmukaisesti
kaavaan ja annettu määräys, joka ei vaaranna niiden olemassaoloa ja säilymistä.

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

Merkinnöillä osoitetaan asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille varattuja alueita.
M 4513

Yleiskaava täsmentää ko. suunnittelua
osoittamalla alueella olevat palvelut sekä
uudet vakituisenasumisen rakentamismahdollisuudet. Yleiskaavan ei voida katsoa
poikkeavan maakuntakaavasta.
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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.
SL-4236

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

Ounasjoen suojelualue (Natura-alue)

Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava-alue ei
kuulu Natura-alueeseen ja se rajautuu vain
Natura-alueen vesialueeseen.

5.8
Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun
suunnitteluun
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kaavan mitoitustavoitteet ovat Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiaa sekä maankäytön
ja asumisen toteuttamisohjelmaa tukevia. Suunnitteluratkaisut tukevat tavoitteellista tontinluovutusta yksityisten maanomistajien toimesta.

5.9

Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Kaava on laadittu siten, että se tukee 1.3.2009 voimaan tulleita valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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.

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

Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että
Nivankylä – Ylikylä alue on sellainen alue,
jota tullaan kehittämään.

Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja tiiviimmät alueet jo toteutuneiden asuinalueiden välittömään läheisyyteen.

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 ranta-alueiden säilyminen sekä
loma-asumisen viihtyisyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon
pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset.
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Kaava-alueelle on muodostunut ja on muodostumassa useita matkailupalvelujen kohteita. Kaavamääräykset ja ratkaisut tukevat
ko. toimintojen sijoittumista alueelle.

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.
Kaava-alueen tulvariskialueet on huomioitu.

Kaavan rakenne ja tiheys ei ole niin suurta,
että ko. seikka aktualisoituisi tässä kaavassa.
Alueella on olemassa vesihuoltoverkosto,
jota on mahdollista laajentaa.

Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on
huomioitu kaavassa sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin.
Merkintöjen määräykset tukevat ko. arvojen
säilymistä riittävässä määrin.
Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja tiiviimmät alueet koulun
yms. palvelujen välittömään läheisyyteen.
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.
Ranta-alueella sovelletut mitoitusnormit ja
suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.
Kaava-alueen reunalla oleva pohjavesialue
on huomioitu kaavassa.
Lähtökohtaisena oletuksena on, että kaavalla ei ole oleellista vaikutusta kaava-alueen vesistöihin. Tämä on varmistettu mm
sillä, että alueella on pääsääntöisesti liityttävä viemäriin sekä uuden ja tulevan rakenteen osoittaminen pääsääntöisesti yhdyskuntatekniikan läheisyyteen.
Alueelle ei sijoitu poronhoidon kannalta keskeisiä alueita, eikä kaava-alueen reuna-alueille ole sijoitettu sellaisia maankäyttömer-
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kintöjä, jotka oleellisesti heikentäisivät poronhoidon toimintaedellytyksiä Vennivaaran
alueella.

5.10

Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin

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

olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja
eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;

rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön, RANTA-ALUE

Yleiskaava
Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että
Nivankylän alue on kyläalue, jota tullaan
kehittämään.
Kehitystavoitteet ovat virallisten väestöarvioiden mukaisia. Kaava-alue on haluttua
asuinaluetta ja keskustan läheisen sijaintinsa vuoksi suunnittelu tulee lisäämään
tonttikysyntää lähialueilla.
Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien
verkostojen ympärille.
Uusi rakenne on pyritty pääsääntöisesti sijoittelemaan tehokkaasti olemassa olevien
yhteyksien varrelle siten, että uutta tieverkkoa ei tarvitse välttämättä rakentaa kovinkaan paljoa yleiskaavaa toteutettaessa.
Uusi rakenne on pyritty sijoittelemaan tehokkaasti olemassa olevien yhteyksien varrelle.
Nivankylä sijoittuu alueelle, jota tullaan kehittämään. Kaavassa on tehty aluevarauksia, jotka tukevat olemassa olevaa toimintaa ja luovat mahdollisuuksia kehittää palveluja tulevaisuutta varten. Asumisen suhteen kaava luo edellytyksiä maanomistajakohtaiseen tontinluovutukseen.
KTS. edellinen.
Liikenneyhteyksien parantumisen edellytykset ovat riippuvaisia toteutumisnopeudesta
ja tehokkuudesta. Vesihuoltoverkosto Nivankylän - Ylikylän alueella on riittävä ja
toimiva.
Rakennustehokkuus ja sijoittelu tukevat
näitä periaatteita.
KTS. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus.
Kaavassa on osoitettu alueet ja määritetty
niitä koskevat määräykset. Kaava-alueelle
ei ole osoitettu toimijoita, jotka aiheuttaisivat merkittäviä ympäristöhaittoja.
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.
Kaavan mitoitus/ rannan olosuhteet muodostaa ranta-alueelle vain muutamia uusia
rakennuspaikkoja. Uudet 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
Ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta, RANTA-ALUE
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Kaavan mitoitus/ rannan olosuhteet muodostaa ranta-alueelle vain muutamia uusia
rakennuspaikkoja. Uudet rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta vapaan rannan kokonaismäärää.
Kaavan mitoitus/ rannan olosuhteet muodostaa ranta-alueelle vain muutamia uusia
rakennuspaikkoja. Uudet rakennuspaikat eivät oleellisesti muuta vapaan rannan kokonaismäärää.

6 KAAVAN VAIKUTUKSET
6.1

Yleistä

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja –asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan olennaisia vaikutuksia.”
MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon, 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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6.2

Kokonaisvaikutukset

6.2.1

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Luonto

+

-

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.

Luonto

++++
Uusien alueiden luontainen tila muuttuu radikaalisti.
Kaava jäsentää selvästi
eri alueiden käyttötarkoituksen, joten luonnontilaisia ja luonnon
kannalta arvokkaista
alueita voidaan säilyttää koskemattomana.

Luonto
yhteensä

++++

Yhteenveto
++++

Ei vaikutusta

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

++++

Ei vaikutusta

++++
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6.2.1.1

Osayleiskaavan toteuttamisen vaikutukset Ounasjoen Natura
2000 –alueen suojeluperusteisiin

Luontotyypit
Nivankylän kaava-alueen Natura-alueen osalla on Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppiä, mutta ei tulvametsiä tai tulvaniittyjä.
Ounasjoen Natura –aluetta reunustaa pääasiassa M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue ranta-alueella), MT (maatalousalue) ja MA (maisemallisesti arvokas
pelto alue) -alueet.
Rannalla on nykyisin muutamia loma-asuntoja (RA-1, loma-asuntoalue rantaalueella) ja pientaloja (AP-1, pientalovaltainen asuntoalue ranta-alueella). Uudet
rakennuspaikat on osoitettu tulvarajan yläpuolella, eivätkä ne sijoitu aivan jokirantaan. Luonnontilainen jokiranta muodostaa ekologisen käytävän ja tämä ekologinen käytävä säilyy.
Kaavan toteuttaminen ei muuta Ounasjoen nykyistä levinneisyyttä eikä suojeltavaan luontotyyppiin muodostu suoria vaikutuksia. Vaikutuksia Natura-alueelle
muodostuu etupäässä hulevesien muodossa. Asutuksen jätevedet eivät juuri
tule kuormittamaan Ounasjokea, koska Nivankylän alueen asutuksen jätevedet
ohjataan Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle, jonka purkupaikka
on Kemijoessa Ounasjoen Natura- alueen ulkopuolella. Uusia asuin- tai lomakiinteistöjä, jotka eivät liity viemäriverkostoon, koskee haja-asutuksen jätevesien
käsittelyvelvoite.
Nivankylän asutuksen tiivistäminen lisää muodostuvien hulevesien määrää,
koska rakentaminen muuttaa veden luonnollista kulkua estäen veden imeytymisen maaperään. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai
muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Mitä enemmän valuma-alueella on päällystettyä pintaa, sitä enemmän hulevettä syntyy. Hulevesien mukanaan kuljettama kiintoaine, ravinteet ja muut haitta-aineet voivat heikentää erityisesti matalien ja herkkien lampien, pikkujärvien ja järvenlahtien veden laatua. Nivankylä on suhteellisen väljästi rakennettu ja kaava-alue on osittain haja-asuttu. Kaavan toteutuminen lisää rakennettua alaa, mutta uudet
asuinalueet ovat pääosin erillis- tai pientalovaltaisia alueita tai loma-asuntoalueita, joilla rakentaminen ei ole erityisen tiivistä. Kaava- alueella on vain kaksi
uutta A-aluetta (asumiseen varattu alue), joille tulee laatia asemakaava. Näillä
alueilla rakentaminen tulee olemaan selvästi muita alueita tiiviimpää.
Suhteellisen väljä rakentaminen lieventää hulevesihaittojen muodostumista. Samoin hulevesivaikutusta Ounasjokeen vähentää myös se seikka, että kaavaalueelle jää luonnontilasta aluetta suhteessa rakennettuun alueeseen runsaasti
jäljelle. Rantavyöhykkeen laajat M-1, MT- ja MA -alueet vähentävät merkittävästi hulevesien kuormitusta Ounasjokeen. Alueellisten hulevesien toimintavarmuutta voidaan tehostaa myös erillisillä viherpainanteilla ja imeytysojilla sekä
esim. vähentämällä katetun pinta-alan määrää korttelialueilla. Tiheään asumiseen varatuilla alueilla hulevesitoimet voidaan suunnitella tarkemmin asemakaavavaiheessa.
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Sinetän kaava-alueella tehtiin elokuussa 2011 tulvariskien alustava arviointi.
Tämän selvityksen mukaan rakennettujen alueiden hulevesien vaikutus Ounasjoen tulvimiseen laajuuteen tai kestoon ovat hyvin vähäiset.
Sama johtopäätös voidaan tehdä myös Nivankylän alueella.
Edellä mainittujen seikkojen perustella voidaan todeta, että Ounasjoen veden
laatu ei muutu ja hulevesivaikutukset kohdistuvat varsin pienelle osalle suojeltavaa luontotyyppiä (luonnontilaiset jokireitit) ja niiden merkittävyys luontotyypin
omaispiirteisiin on hyvin vähäinen.
Lajit
Laaksoarho kasvaa (luontodirektiivin liitteen II ja IV laji, rauhoitettu (LSA
714/2009 ja uhanalainen (LSA 913/2005)) kuivahkoissa jokivarsimetsissä ja niityillä tulva ylärajan tuntumassa. Laji on Suomessa taantunut aiemmin Lapin jokien säännöstelyn vuoksi sekä rantojen laidunnuksen loppumisen takia.
Kaava-alueella lajin kasvupaikat ovat M-1 –alueella ja ne sijoittuvat Natura- alueen ulkopuolelle. Vaikutuksia Natura-alueen sijaitseviin kasvupaikkoihin ei muodostu. Laaksoarhon kaava-alueen tunnetut ja mahdolliset kasvupaikat säilyvät
ja niiden ekologiset olosuhteet eivät muutu.
Nivankylän kohdalla Natura-alueelle ei sijoitu lintudirektiivin liitteen I lajien ja
muuttolintujen pesimäpaikkoja. Natura-alueen osalla osa lajeista voi levähtää
muuttoaikana tai ruokailla pesimä- ja muuttoaikana, mutta kaavan toteutuminen
ei heikennä lajien mahdollisuutta ruokailla tai levähtää
jokialueella.
Alueen eheys
Ounasjoen luonnontilaan vaikuttaviin tekijöihin kuten hyvä veden ja pohjan laatuun, luontaiseen virtaamaan, joen veden pinnan vuodenaikaiseen korkeusvaihteluun, uoman sekä rantavyöhykkeen rakenteelliseen luonnontilaisuuteen ei
kaavalla ole heikentäviä vaikutuksia. Kaavan toteutuminen ei merkittävällä tavalla heikennä Natura-alueen eheyttä (ekologisia olosuhteita) ja suojelutavoitteita.
Tämän perusteella kaavasuunnitelma ei luonnonsuojelulain mukaisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Ounasjoen Naturaalueet on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Koska heikennys ei ole merkittävä kaavan hyväksymiselle ei ole luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuvaa estettä.
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6.2.2

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon

Ympäristö

+

Päästöt

Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, joka olisi oleellinen päästöjen aiheuttaja.
Ei vaikutusta
Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, jonka voisi katsoa
aiheuttavan merkittäviä
vaikutuksia vesistöön.

Vesistö

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

Maaperä

Riskit ihmiselle

Virkistysalueet

Elinolot
yhteensä

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

ei
vaikutuksia

Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön

Elinolot

Vapaa-aika

Yhteenveto

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ympäristö
yhteensä

6.2.3

-

+
Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, jonka voisi katsoa
aiheuttavan merkittäviä
riskejä ihmiselle.
Ei vaikutusta
Alueen olemassa olevat
virkistysalueet todetaan
kaavassa. Muilta osin virkistys tapahtuu ns. jokamiehen oikeudella rakentamisen ulkopuolelle jäävillä alueilla.
++
Alueella on vapaa-ajan
palveluja tarjoavia toimintoja ja paikkoja. Nämä
alueet osoitetaan kaavassa.
+++

-

Yhteenveto

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

++

Ei vaikutusta

+++

+++
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6.2.4
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen
Yhdyskunta
Yhdyskunta-rakenne

Yhdyskuntatalous

Yhdyskuntarakenne yhteensä

+
Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja mahdollistaa
olemassa olevien verkostojen tehokkaan
hyödyntämisen ja
mahdolliset laajennukset.
Alueen rakenne jäsentyy, mikä mahdollistaa
tehokkaan ympäristönhoidon ja jatkosuunnittelun tulevaisuudessa.
++++
Maanomistajien toimesta tapahtuva tontinluovutus ei kokonaisuuden näkökulmasta
vaikuta yhdyskuntatalouteen, koska menot
ja tulot kohdistuvat
pääasiassa yksityisiin
tahoihin.

Elinkeinorakenne

Elinkeinot
yhteensä

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

+++

Elinkeinot
Työllisyys

-

+++

+++

+
Kaavaratkaisut itsessään eivät synnytä uusia yritysalueita. Kaavaratkaisut mahdollistavat olemassa olevien
palvelujen kehittämisen sekä yritystoiminnan harjoittamisen
niille varatuilla alueilla
sekä pienimuotoisesti
asunnon yhteydessä.
++
Elinkeinorakenteessa
tuskin tapahtuu mittavia muutoksia nykyiseen verrattuna.
++

Yhteenveto
++++

Kaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia
työllisyyteen.

Kaavalla ei ole negatiivisia vaikutuksia
elinkeinorakenteeseen.

Yhteenveto
++

++

++
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Liikenne
Autoliikenne

Kevyt liikenne

+

-

Kasvavat väestömäärät luovat edellytyksiä
joukkoliikenteen kehittymiselle ja paikallisten
palveluiden kysynnälle.
Tämä kehitys mahdollistaa sen, että yksityisautoilu keskustan
alueen ja Nivankylän
välillä vähenisi ainakin
palveluiden ja harrastusten osalta.

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

+++
Kaavaratkaisut eivät
vielä merkittävästi luo
edellytyksiä kevyen liikenteen kehittämiselle.

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

Yhteenveto
+

-

Liikenne
yhteensä

0
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7 OSAYLEISKAAVA OIKEUSVAIKUTUKSET
Kaava on oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 42
§:ssä määrätään yleiskaavan oikeusvaikutuksista muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan.
Suunnittelun ohjausvaikutus
Yleisaavan mukaisesti voidaan myöntää rakennusluvat sekä kuivalle maalle
MRL 44.1 §:n sekä ranta-alueelle MRL 72.1 §:n 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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