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Jo
ohdanto
ja laajentamisen sekä Lainaannrannan ve
Sairaala
anniemen uusiokäytön
u
enesataman
n
laajennu
uksen ja Koskenranna
an rantalaitturin rakenttamisen vaaikutusten arviointi
a
on
n
laadittu Rovanieme
en kaupung
gin tilaukse
esta keskus
stan osayleeiskaavatyön ehdotus-akuussa 20
011.
vaiheesssa syys-loka
Tarkaste
elun tavoitte
eena on ta rkentaa tiettoja ehdote
etuista Sairaaalannieme
en laajenta-misen ja
a palveluasumisrakenttamisen, La
ainaanranna
an venesataaman laajennuksen ja
a
Koskenrrannan rantalaiturin totteuttamisen aiheuttamista vaikutukksista.
Vaikutussten arvioin
nti on tehtyy Keskusta
an osayleiskaavaluonnnoksen (12.5.2011) ja
a
Vertailupo
Kemijoen rantasuu
unnitelman (28.2.2011) tietojen perusteella.
p
ohjana arvi-a on käytetty
y alueen nyykyistä tilann
netta.
oinnissa

2

Ta
arkastelua
alueiden kuvaus
k

2.1

La
ainaanrann
nan venesa
ataman laajjennusalue
e

2.1.1

Ka
aupunkiku
uva ja maisema
Lainaanrannan ven
nepaikkojen
n alue on Ounasjoen ylittävän
y
valttatie 4:n sillan korvas-sa oleva
aa puistoksi rakennettu
ua rantaa, jo
onka tausta
alla kohoavaat Lainaanra
annan kort-telien 4--kerroksiset asuintalot. Lainaanranta on puistopuiden tillkuttamaa puoliavointa
p
a
kaupunkkiympäristöä
ä, jossa ra kennusmas
ssat näkyvä
ät puolittainn puiden lo
omasta (ku-va 1).

Kuva 1. Panoraamak
P
kuva Lainaan
nrannasta ny
ykytilassa (FC
CG 2010).

Vesiraja ei ole luon
nnontilainen
n, vaan ene
emmän tai vähemmänn rakennettu
u nurmetta-malla ja lohkareilla vahvistama
alla. Lainaanrannan ny
ykyinen pysääköintialue on viimeis-ön, eikä siih
hen liity erityyistä maisem
marakentam
mista.
telemätö
Keväällä
ä lähtevät jä
äät rikkovat helposti vä
ähänkin kev
vyemmät ranntarakentee
et, joten nii-tä on selvästi vältettty.
2.1.2

Lu
uonto ja ve
esistö
Lainaanrannan ven
nesataman laajennusa
alue sijaitsee
e Ounasjoeen ja Kemijoen suisto-alueella.. Venesatam
man alue on
n kokonaan
n rakennettu
ua ja istutetttua aluetta. Joen ranta
a
on päällyystetty suurrilla luonnon
nkivillä ja kiivipaasilla. Keväällä laiiturialue kev
vyen liiken-teen väyylään saakk
ka on tulvan
n vallassa veden olless
sa korkeallaa. Edustan vesialueella
v
a
on jonkin verran merkitystä lin
ntujen pesim
mä ja muuto
onaikaisenaa levähdys ja ruokailu-alueena.
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Vesialue
een leveys Lainaanran
nnan venes
sataman ko
ohdalla on noin puoli kilometriä..
Harausssyvyys vene
esataman la
aiturin edus
stalla on + 72,50.
7
Maapperäkartan perusteella
a
alueen maaperä
m
on
n soramoree
enia. Alueella tehdyissä kairauksisssa maaperä on tulkit-tu hiekka
amoreeniks
si.
2.2

Koskenrann
nan rantalaiturin alue

2.2.1

Ka
aupunkiku
uva ja maisema
Koskenrranta on pe
enkereenä rrakennettua
a joenrantaa
a, vesirajassta louheella suojattua
a
ja ylemp
pänä hoidetttua nurmikkkoa.
Rannasssa sijaitsee kaksi erillisstä matalaa
a laituria ja muutama vveneiden kiinnityspaik-ka, jotka
a näkyvät vastarannall
v
le (kuva 2).. Koskikadu
un päätteennä on joen puolelta ki-vimuurillla rajattu nä
äköalatasan
nne.

Kuva 2. Panoraamak
P
kuva Koskenrrannan ranta
alaiturin aluee
esta nykytilaassa (FCG 20
010).

Koskenrrannan maisema on ra
akennettua puistoa. Ra
antaan viettttävän, kork
kean nurmi-pintaisen
n luiskan yläpuolella o n tasanne, jossa sijaits
sevat kivitu hkapintaine
en virkistys-reitti, pu
uurivi ja sen
n takana assfalttipintainen ajorata. Puisto on melko yksinkertaisestii
rakenne
ettu mutta hyvin hoidetttu. Vaikka joki
j
onkin puiston
p
keskkeisin vetov
voimatekijä,,
rannan viihtyisyys
v
perustuu
p
myyös ympäris
stön hyvään
n hoitoon.
2.2.2

Lu
uonto ja ve
esistö
Koskenrrannan ranttalaiturin allue sijaitsee
e Ounasko
osken alueeella. Joen rantarinteett
ovat nykkyisen laiturin kohdalla
a sorapintaisia ja muualla hoidetttuna nurmik
kkona. Alu-eella ei ole
o merkittä
äviä luontoa
arvoja.
Kyseisesssä kohdas
ssa vesistö
ön leveys on
o reilu 200
0 m. Maapperäkartan perusteella
a
alueen maaperä
m
on
n soramore
eenia. Aluee
ella tehtyjen
n kairaustenn perusteellla maaperä
ä
on tulkitttu hiekkamo
oreeniksi.

2.3

Sa
airaalannie
emen alue

2.3.1

Ka
aupunkiku
uva ja maisema
Sairaala
anniemen kaupunkinäk
k
kymää Kem
mijoen vastarannalta hhallitsee funktionalisti-nen sairraalarakenn
nus, rannan
n kerrostalo
ot sekä terä
äsrakenteineen Ounask
kosken silta
a
(kuva 3)). Taustalla näkyy Rovvaniemen kirkon torni. Etelästä Saairaalanniem
mi hahmot-tuu puisstomaisena rantana. S
Sairaalarake
ennus jää kiinteistöllee istutettujen täysikas-vuisten puiden
p
taak
kse.
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Kuva 3. Panoraamak
P
kuva Sairaala
anniemestä nykytilassa
n
(F
FCG 2010).

Sairaala
anniemi on rautatiesilla
an korvalla avoin, ja siinä olevat rakennukse
et työntyvätt
voimakkkaasti jokim
maisemaan. Niemi on paikoin hieman vesaakkoinen, vaikka
v
sen
n
puustoa onkin pyritty pitämään
n puoliavoim
mena säänn
nöllisillä harrvennuksilla
a. Vesihuol-toon ja viereisen
v
tontin pysäkö
öintiin liittyviien järjestelyjen yhteyddessä on tehty viimeis-telemättömiä täyttöjjä, jotka mu
uodostavat paikallisia, pienimuoto isia maisem
mavaurioita..
Ajoittainen roskaan
ntuminen vie
estittää asu
ukkaiden viihtymisestä niemen alu
ueella, mut-ta nykyisellään siellä ei ole in
ntensiivisem
mpään käyttöön sovelttuvaa varus
stusta, eikä
ä
ään nykytila
assaan kesttä kovaa ku
ulutusta.
luonnonympäristökä
niemi on ma
aisemakuva
allisesti arvo
okkaan Kirk
kkolammenppuiston näk
köpiirissä.
Sairaann
2.3.2

Lu
uonto ja ve
esistö
Alueelle on 1800-lu
uvun lopulla istutettu pihtoja ja sem
mbramäntyj ä. Puustoss
sa on myöss
yksittäisiä suuria ku
uusia ja koi vuja. Pensa
askerroksen
n muodostaavat tuomi, vadelma ja
a
pajut. Alluskasvillisu
uudessa essiintyvät mm
m. pohjan- ja metsäkurrjenpolvi, po
ohjansilmä-ruoho, väinönputki,
v
tähkätädykke, mesiang
gervo, pieta
aryrtti ja punna-ailakki. Kasvillisuus
K
s
on tavan
nomaista ranta ja puoli kulttuurikas
svillisuutta.
Kemijoen rannassa
a elää use
eammassa paikassa törmäpääskkykolonioita
a (kuva 4)..
Pääskysset käyttävä
ät pesäpaikkkana joko vanhaa pes
sää tai kaivvavat paljas
stuneeseen
n
hiekkatö
örmään uud
den pesän. Pesien pa
aikat saattavat vaihdellla vuosittain sen mu-kaan mitten veden mukana
m
liikkkuvat jäätelit hajottava
at vanhoja ppesimäpaikk
koja tai luo-vat uusia
a paljaita ko
ohtia. Sairaa
alanniemen
n rannassa on vakituineen pesimäp
paikka.
Sairaala
anniemellä on
o keskusta
an osayleiskaavatyön yhteydessää todettu ole
evan kolme
e
tiedossa
a olevaa es
sihistoriallistta kohdetta
a. Lapin ma
aakuntamusseon osayle
eiskaavalu-onnokse
esta (27.9..2011) anttaman laus
sunnon mukaan näiillä kohdea
alueilla on
n
todennäköisesti säilynyt maakkerrostumia
a, joissa yhä on muinaaismuistolain (295/63))
perustee
ella suojelta
avia jäänteittä esihistoriallisesta asutuksesta.
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Kuva 4. Törmäpääsky
T
yjä Sairaalan
nniemen rannassa (Sito Oy
O 2010).

Sairaala
anniemen alue sijaitsee
e Ounaskos
sken alapuo
olella, jossaa vesistö la
aajenee Kir-konjyrhä
ämäksi. Kuv
vassa 5 on
n ote suunta
aa antavasta pohjakäyyräkartasta Sairaalan-niemen kohdalta, jossa näkyyy myös leik
kkauskuvan
n paikka. Leeikkauskuv
vassa oleva
a
virtaus on
o tehty tulv
vavirtaamallle n. 1 300
0 m3/s. Kyse
eisellä kohddalla virtaus
snopeus on
n
suuriin uoman
u
läns
sipuolella, m
mikä näkyy leikkauskuv
vassa suureena positiivisena arvo-na. Ranttojen läheis
syydessä on
n ns. akanv
virtoja eli virrtaus on vassten joen virtaussuunv
taa. Täm
mä näkyy leikkauskuva
assa negatiiv
visena arvo
ona.

Kuva 5. Ote suuntaa
a antavasta p
pohjakäyräka
artasta, poik
kkileikkaus seekä virtausnopeus tulva-virtaamallla n. 1 300 m3/s. Virtaussnopeuden arvon
a
voi luke
ea väripaletis
ista leikkauks
sen oikeasta
a
reunasta ja syvyyden
n vasemmastta reunasta (Rovaniemen
n kansallinenn kaupunkipuisto sivusto
o
2011, tied
dosto Kejo_1
1_10_2009_ ROI_KPK.pd
df).
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Vesistön leveys Sairaalanniemen kärjestä joen itärannalle on noin 450 m. Sairaalanniemen länsipuolella sijaitsevasta Kirkkolammesta on salmen kautta yhteys Kirkonjyrhämään. Kirkkolammen suulla on pohjapato, joka pitää lammen vedenkorkeuden
alarajan vakiona. Veden virtaussuunta on, tulva-aikoja lukuun ottamatta, lammesta
jokeen. Maaperäkartan perusteella alueen maaperä on soramoreenia. Alueella tehtyjen kairausten perusteella maaperä on tulkittu hiekkamoreeniksi.

3

Suunnitellut toimenpiteet

3.1

Lainaanrannan venesataman laajennusalue
Kemijoen rantasuunnitelman mukaan Lainaanrannan venesatamaa laajennetaan uusimalla nykyinen laituri sekä laajentamalla rantaan sijoitettuja venepaikkoja. Uuden
rantalaiturijakson pituus on noin 100 m, ja sen kansitaso +74,80 vastaa nykyisen laiturin kansitasoa. Haraussyvyys laiturin edustalla on 72,50, kuten nykyisenkin rantalaiturin edustalla.
Uusia venepaikkoja satamaan tulee 20 kpl. Laajennuksen toteuttamisen yhteydessä
alueella tehdään muun muassa kaivu- ja ruoppaustöitä. Määräluettelon mukaan kauharuopattava massamäärä on 4 200 m3ktr. Rakennustöiden valmistuttua rantalaiturin
edusta harataan. Määräluettelon mukaan harattavan alueen pinta-ala on 0,5 ha.

3.2

Koskenrannan rantalaiturin alue
Kemijoen rantasuunnitelman mukaan Koskikadun pään kohdalle Kemijoen rantaan
rakennetaan kiinteä ranta- ja vierasvenelaituri. Laiturin pituus on noin 300 m ja laiturin
kannen taso +74,70. Laiturille tulee kaksi alatasannetta, joiden pituus on noin 24 m.
Alatasanteiden kansitasot tulevat tasoille +74,10 ja +74,40. Haraussyvyydeksi laiturin
edustalle tulee +72,50.
Koskenrannan rantalaituria tulevat käyttämään paikallisten yrittäjien jokialukset sekä
huviveneilijät, joille laiturista osoitetaan tilapäiseen kiinnittymiseen tarkoitettuja venepaikkoja. Jokiveneiden käyttöön tarkoitetun rantalaiturijakson kansikorkeus on porrastettu kolmeen eri tasoon, jotta laituriin pääsee kiinnittymään eri vesitilanteissa.
Koskikadulta johtavat leveät portaat laiturille veden rajaan. Laiturilla on tilaa satunnaisille veneille sekä kaupallisessa käytössä oleville veneille ja laivoille. Laiturin kohdalla
ylätasanteelle rakennetaan aukio, jolle saadaan lisää tilaa tukimuureilla. Aukiolle on
mahdollista sijoittaa kaupallisia palveluja kuten kahvila tai kioski. Esteetön liikkuminen
on huomioitu rakentamalla laiturin molemmista päistä luiska laiturille. Hiihtoreitti sijoittuu talvisin joen rannan sorapintaiselle osalle.
Rantalaiturin toteuttaminen edellyttää mm. kaivu- ja ruoppaustöitä. Määräluettelon
mukaan kauharuopattava massamäärä on 4 000 m3ktr massoja. Rakennustöiden
valmistuttua rantalaiturin edusta harataan. Määräluettelon mukaan harattavan alueen
pinta-ala on 1,5 ha.

3.3

Sairaalanniemen alue
Keskustan osayleiskaavaluonnoksen mukaan sairaala-alueen käyttötarkoitus muutettaisiin yleisten rakennusten alueesta asuinkerrostalojen alueeksi. Ehdotus perustuu
kaupungin suunnitelmaan korjata sairaalan päärakennus intensiivistä hoivaa tarvitsevien palvelutaloksi, ja rakentaa talousrakennusten paikalle esimerkiksi palveluasumiskäyttöön sopivia asuinrakennuksia. Kaavan havainneaineistossa ne on esitet-
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ty viuhkan muotoon sijoitettuina kolmena 4-kerroksisena pistetalona. Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa Sairaalanniemen jatkamisen etelään täyttämällä Kemijokea
puistolaajennuksen pohjaksi Kemijoen rantasuunnitelman mukaisesti.
Kemijoen rantasuunnitelman mukaan Sairaalanniemeä laajennetaan enimmillään
noin 150 metriä Kemijoen alajuoksulle päin rakentamalla jokeen uusi niemi. Uusi
niemi rakennetaan oleskelu- ja virkistyspuistoksi, joka toimii keskusta-alueen asukkaiden virkistysalueena. Niemeen rakennetaan rantasuunnitelman mukaan oleskelualueita, laavuja sekä pienvenelaituri. Sairaalanniemen rantalaituri tulee toimimaan
veneilijöiden käyntilaiturina, josta ei ole tarkoitus osoittaa kotivenepaikkoja. Sairaalanniemeen suunnitellun rantalaiturin pituus on noin 38,5 m ja puukannen leveys noin
4 m. Laiturin kansi on tasolla + 74,50, ja laiturin edustan haraustaso on + 72,28.
Niemen päähän rakennetaan suunnitelman mukaan näkötorni. Niemi muotoillaan
luonnonmukaisiksi kumpareiksi, ja sinne istutetaan runsaasti kasvillisuutta. Niemen
läpi rakennetaan kevyen liikenteen yhteys Sairaalakadulta Yliopistonkadulle liittyen
Kirkkolammen ympäristön reitteihin Yliopistonkadun suojasaarekkeen kautta. Lisäksi
uuteen niemeen sijoittuu sekä sora- että puupintaisia kävelyreittejä ja talvisin hiihtolatu. Jyrhämänkujaa siirretään noin 50 metriä nykyiseltä paikaltaan etelään päin. Kujan
varrelle rakennetaan uusi pysäköintialue, joka palvelee niemen virkistyskäyttäjiä.
Uuden niemen rakentamiseen tarvitaan arviolta noin 110 000 m3 täyttömaata. Viime
vuosina Rovaniemen keskusta-alueen talon- ja kadunrakennushankkeista on kuljetettu Sairaalanniemen täyttöön soveltuvia moreenimaita läjitysalueille vuosittain noin
25 000 - 35 000 m3. Vastaavalla rakentamisvauhdilla Sairaalanniemen täyttö olisi tehtävissä 3 - 4 vuoden aikana. Mikäli jokin Rovaniemen keskustan suurista aluerakentamishankkeista (Lapinaukea, Kiela, Kortteli 10) käynnistyy nopealla aikataululla,
myös Sairaalanniemen täyttö voi toteutua nopeammassakin aikataulussa.
Sairaalanniemen vesialueelle sijoittuva laajennusalue ja siihen liittyvät täyttötyöt tehdään laadittavan ympäristösuunnitelman ja erikseen laadittavan täyttösuunnitelman
mukaisesti. Laajennusalueen rakennustöiden valmistuttua rantalaiturin edusta harataan. Määräluettelon mukaan harattavan alueen pinta-ala on 0,1 ha.

4

Vaikutukset ja niiden tarkastelu - suunnitelmien vaikutukset
nykytilanteeseen verrattuna

4.1

Lainaanrannan venesataman laajennusalue

4.1.1

Kaupunkikuva ja maisema
Pysyvien laiturirakenteiden vaikutus kaupunkikuvaan on paikallinen, vähäinen ja
luonteeltaan kohentava. Nykyinen venelaituri korvataan vastaavalla rakenteella, ja
rantaan tulee nykyisten paikkojen itäpuolelle Valtakadun päätteen kohdalle 20 uutta
venepaikkaa. Myös Kemijoen rantasuunnitelman mukainen ranta- ja puistorakentaminen kohentaa kaupunkikuvaa paikallisesti.
Lainaanrannan venesataman asfalttipintainen pysäköintialue työntyy jokimaisemaan
esteettä, ja siihen pysäköitävät autot näkyvät ikävällä tavalla joelta tarkasteltaessa.
Ratkaisu ei tosin poikkea nykyisestä järjestelystä, mutta asfalttikenttä ja autot voi tarvittaessa verhoilla vapaamuotoisilla puuryhmillä tai kookkailla pensailla siten, etteivät
ajoneuvojen kiiltävät pinnat näy häiritsevästi joelta tarkasteltaessa. Teknisesti ja ylläpidon kannalta tämä on erittäin haastavaa. Venelaiturien rakentaminen kohentaa alu-

Rovaniemen keskustan osayleiskaava,
Sairaalanniemen ja venesatamien vaikutusten
arviointi
10.10.2011

9 (15)

een maisemakuvaa, mikäli se tehdään laadukkaasti ja rakenteista pidetään huolta
asianmukaisesti.
Olemassa oleva rantakoivurivi on rantasuunnitelmassa merkitty säilytettäväksi, mutta
sen kasvuedellytykset heikentyvät rantalaiturin rakentamisen yhteydessä, sillä siihen
liittyvä maarakentaminen pienentää käytettävissä olevan kasvualustan määrää. Rakentamisvaiheessa puut on syytä suojata huolellisesti, sillä kolhuja saavat puut ovat
alttiimpia lahottajasienille ja erilaisille taudeille.
4.1.2

Luonto ja vesistö
Venesataman laajennuksen vaikutukset kohdistuvat ranta-alueen luontoon sekä vesiluontoon ja ne voidaan jakaa väliaikaisiin ja pysyviin vaikutuksiin. Väliaikaiset vaikutukset ovat laajennuksen toteutuksen aikaisia vaikutuksia, joita aiheutuu laajennuksen toteuttamiseksi tehtävistä kaivu- ja ruoppaustöistä sekä rakennustöiden valmistuttua tehtävästä harauksesta. Merkittävimmäksi vesistöön kohdistuvaksi väliaikaiseksi vaikutukseksi arvioidaan kaivun ja ruoppauksen aiheuttamaa hienoaineksen
liikkeelle lähtöä ja sitä kautta veden samentumista. Hienoaineksen liikkeelle lähtöä
voi tapahtua myös harauksen seurauksena. Väliaikaisiin vesistövaikutuksiin vaikuttavat merkittävästi kaivun, ruoppauksen ja harauksen toteutusajankohta, kesto ja toteutustapa. Rannan edustan vesialueilla on merkitystä muuton aikaisena levähdys ja
ruokailualueena, jolloin pohjan ruoppaus ja laitureiden rakennustyö tulee ajoittaa vesilintujen pesinnän tai muuton kannalta haitattomaan aikaan.
Laajennuksella ei arvioida olevan merkittäviä vesistövaikutuksia, eikä sillä arvioida
olevan vaikutuksia alueen tulvariskiin. Koska ranta-alue on jo rakennettu, mainittavia
ranta-alueen luontoon tai vesiluontoon kohdistuvia vaikutuksia ei synny. Vesistön
kannalta laajennuksen pysyvin muutos on rantalinjassa tapahtuva muutos.
Kokonaisuutena arvioiden Lainaanrannan venesatama-alueen laajennuksella arvioidaan olevan ainoastaan vähäisiä vaikutuksia luontoon ja vesistöön. Vaikutukset ovat
lähinnä rakentamisen aikaisia, eikä laajennuksen arvioida aiheuttavan merkittäviä
muutoksia vesistöön nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

4.2

Koskenrannan rantalaiturin alue

4.2.1

Kaupunkikuva ja maisema
Rantalaiturin rakentaminen nivoo yhteen nykyisiä hajanaisia laiturirakenteita ja veneenkiinnityspaikkoja ja eheyttää maisemaan liittyvää kaupunkikuvaa.
Keskustasta alueelle on näkymä vain Koskikadun aukosta, josta tarkastellen laiturirakenteet jäävät rantapenkereen taakse. Koskenrannan suunnitelma muuttaa toteutuessaan rantapuiston maisemakuvaa nykyistä kaupunkimaisemmaksi (kuva 6).
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Kuva 6. Valokuva
V
vas
staavantyypp
pisestä ranta
alaiturista (FC
CG 2010).

Rantamu
uurin päälle
e on suunni teltu runsaa
asti puuistutuksia, jotenn takana olevat suurett
rakennusmassat ko
orostuvat jo kimaisemas
ssa nykyistä
ä hieman vä
vähemmän. Rantalaitu-een työntyvä
ä korkea mu
uuri sen sija
aan muodostaa jokimaaisemaan re
eunaan laa-rin kylke
tikkomaiisen rakenteen, jonka raskasta vaikutelmaa
v
voidaan lieeventää mu
uurilta roik-kuvilla köynnöksillä
k
ä. Puulaiturii jäsentää rantaa
r
ja he
elpottaa orieentoitumaan kohti Ro-vanieme
en keskusta
aa.
4.2.2

Lu
uonto ja ve
esistö
Alueella ei ole luon
nnonkasvillissuutta, jote
en rakentam
minen ei aihheuta merkittäviä luon-uksia.
tovaikutu
Koskenrrannan ranttalaiturin totteuttamisen
n vesistövaikutukset vooidaan jaka
aa väliaikai-siin vaikkutuksiin ja pysyviin va
aikutuksiin. Väliaikaiset
V
t vaikutukseet ovat rantalaiturin to-teutukse
en aikaisia vaikutuksia
v
, joita aiheu
utuu rakenta
amisen toteeuttamiseks
si tehtävistä
ä
kaivu- ja
a ruoppaus
stöistä sekä
ä haraukse
esta. Ne sa
aattavat aihheuttaa hien
noaineksen
n
liikkeelle
e lähtöä ja sitä kautta veden sam
mentumista. Väliaikaissiin vesistöv
vaikutuksiin
n
vaikuttavvat merkittä
ävästi kaivu
un, ruoppau
uksen ja harrauksen totteutusajank
kohta, kesto
o
ja toteuttustapa. La
aajennuksel la ei arvioid
da olevan merkittäviä pysyviä ve
esistövaiku-tuksia, eikä
e
sillä arrvioida olevvan vaikutuksia alueen
n tulvariskii n. Myöskää
än rantalin-jassa ei tapahdu su
uuria muuto ksia.
vioiden Kosskenrannan
n rantalaiturrin toteuttam
misella arvioidaan ole-Kokonaisuutena arv
van aino
oastaan väh
häisiä vaiku
utuksia ves
sistöön. Vaikutukset ovvat lähinnä rakentami--
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sen aika
aisia, eikä la
aajennukse
en arvioida aiheuttavan
a
n merkittäviää muutoksia
a vesistöön
n
nykyisee
en tilanteeseen verrattu
una.
4.3

Sa
airaalannie
emen alue

4.3.1

Ka
aupunkiku
uva ja maisema
Idästä Kemijoen
K
va
astarannalta
a tarkasteltu
una kaupun
nkikuvallisett muutokse
et nykytilan-teeseen ovat Sairaa
alanniemen
n jatkaminen
n etelään ja
a laajennukssen kärkeen
n suunnitel-tu näköttorni sekä sairaalakiinte
eistölle auto
okatoksen paikalle
p
suuunniteltu 4-k
kerroksinen
n
asuinrakkennus.
Niemen laajentaminen kaventtaa kaukonäkymää va
astarannaltaa Kirkkolam
mmen suun-taan (ku
uva 7). Näkö
ötorni on uu
usi elementtti, joka hyvin suunnitelltuna rikastaa kaupun-kikuvaa.. Osayleiskaavan hava
ainneaineis
stossa esite
etyistä uusissta kolmes
sta asuinra-kennukssesta pohjoisin peittää sairaalan päärakennu
p
usta osittainn, mutta sairaalaa sel-västi pie
enempänä on
o sille kau
upunkikuvalllisesti aliste
einen sekä korkeus- että
e leveys-suunnasssa. Tälle kohdalle
k
on
n rakennuss
suunnittelun
n yhteydesssä suositelttavaa lisätä
ä
puustoa ja pensasis
stutuksia m
myös kiinteis
stön puolelle
e, ratasuun nitelmassa puistokais-talle suu
unniteltujen istutusten l isäksi. Kaks
si muuta ha
ahmoteltua uutta asuinrakennusta
a
jäävät id
dästä katsotttuna kiintei stön nykyis
sen täysikas
svuisen reunnapuuston taakse.
t

Kuva 7. Sairaalannie
S
emi Kemijoen
n vastaranna
alta tarkastelltuna. Havainnnekuva virttuaalimallista
a
(Sito 201
11).

Etelästä, Harjulammen suunn
nasta katso
ottuna puis
ston laajenttaminen alistuu suur-maisema
alle (kuva 8).
8 Näkötorrni uutena kaupunkiku
k
vallisena ellementtinä erottuu sa-malla ta
avalla kuin idästäkin ta
arkasteltuna
a. Uudet asuinrakennuukset jäävätt kiinteistön
n
täysikassvuisen reun
napuuston p
peittämiksi ja
j muuttava
at kaupunkikkuvaa vain vähän.
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Kuva 8. Sairaalanniem
S
mi etelästä ta
tarkasteltuna. havainneku
uva virtuaalim
mallista (Sito
o 2011).

Maa-alueen laajenttaminen täyyttämällä eii kuitenkaan
n vaikuta ssuurmaisem
man arvoon,,
kun maa
arakentamis
sen liittyvä vviimeistely ja istutukse
et on tehty. Sen sijaan rautatiesil-lan puolleisen rannan rakennu
ukset saada
aan sulaute
ettua parem
mmin maise
emakuvaan,,
kun ranttaraitin viere
een istuteta
aan rantasuunnitelman mukainen ppuurivi. Maastoa muo-toilemallla ja istutuk
ksilla voidaa
an myös hä
äivyttää jäte
evesipumpppaamon ja terveyskest
kuksen tontilla
t
sijaittsevan pysä
äköintialuee
en aiheuttam
mat maisem
mavauriot.
Sairaala
anniemen tä
äytöllä ja viiimeistelyllä
ä sekä niide
en myötä taapahtuvalla
a maisema-vaurioide
en korjauks
sella on po
ositiivinen vaikutus
v
Kirkkolammeenpuiston maisemakum
vaan.
4.3.2

Lu
uonto ja ve
esistö
Sairaala
anniemen la
aajennukse n toteuttam
misen luonto
o- ja vesisstövaikutuks
set voidaan
n
jakaa vä
äliaikaisiin vaikutuksiin
v
n ja pysyviin vaikutuks
siin. Väliaika
kaiset vaikutukset ovatt
Sairaala
anniemen la
aajennuksen
n toteuttamiseen tarvittavien kaivuu- ja täyttöttöiden sekä
ä
harauksen vesistöö
ön aiheuttam
mat vaikutu
ukset. Viime
e vuosina R
Rovaniemen
n keskusta-alueen talont
ja kad
dunrakennu
ushankkeistta tulleiden Sairaalannniemen täytttöön sovel-tuvien moreenimaid
m
den määrän
n perusteella arvioituna
a Sairaalan niemen täy
yttöön kului-si aikaa enimmillää
än 3 - 4 vuo
otta. Toteutttamisen vaa
atimaa aikaaa voidaan pitää myöss
väliaikaisten vaikutusten kesto
oaikana. Ko
oska laajennuksen toteeuttaminen vaatii use-amman vuoden ha
ankkeen, ve
esistövaikuttuksiin vaikuttaa merkkittävästi töiden toteut-tamisen tapa ja aja
ankohta sekkä täyttömatteriaali. Merkittävimmään täyttötöis
stä aiheutu-van väliaikaisen ve
esistövaikuttuksen arvioidaan olevan hienoaaineksen liikkumisesta
a
aiheutuvva veden samentumin
s
nen. Rakennustöiden valmistumissen jälkeen
n tehtävällä
ä
harauksella ei arvio
oida olevan merkittäviä
ä vesistövaik
kutuksia, kooska haratta
ava alue on
n
vain 0,1 ha.
Sairaala
anniemen ve
esialueelle sijoittuva la
aajennusalu
ue ja siihen liittyvät täy
yttötyöt teh-dään laa
aditun puis
stosuunnitel man sekä jatkossa erikseen laaadittavien vesilain mu-kaisten lupa-asiakir
l
rjojen ja täytttösuunnitelman mukaisesti.
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Niemen laajennuks
sen toteutta
aminen muu
uttaa Sairaalanniemenn alueen ra
akennetuksii
alueeksii, jolloin avo
oin rantaniiitty häviää. Menetys ei
e ole merkiittävä, sillä lajistoltaan
n
samanla
aisia niittyjä on muuall a lähialuee
ella sekä ylä
ä- että alavvirran puole
ella. Törmä-pääskyje
en pesimäk
kolonia säilyyy, jos nyky
yiselle esiin
ntymisalueeelle ei läjitettä. Pesimä-paikkoje
en tilanne tu
ulee varmisstaa rakenta
amisen alka
aessa. Törm
mäpääskyje
en käyttöön
n
voidaan rakentamis
sen yhteyde
essä luoda
a sopivaa rinnerakenneetta erityise
esti niemen
n
eteläosa
aan.
Niemen laajennuksen pysyvä vvesistövaikutus nykytilanteeseen verrattuna on rantalin-jan muu
utos. Laajen
nnus myös pienentää hieman Ke
emijoen kokkonaisvirtau
uspinta-alaa
a
laajennu
usalueella nykyiseen
n
vverrattuna, mutta ei ku
uitenkaan ppienennä ak
ktiivista vir-tausalaa
a. Tämä on nähtävissä
ä kuvan 5 leikkauksen
n virtausnoppeuksista, jo
oista näkyyy
sekä voimakkaan virtauksen
v
a
alue uoman
n keskiosas
ssa sekä raanta-alueen
n alhaisem-mat virta
aukset. Laajennus ei tu
ule vaikuttamaan voimakkaan virttauksen alueeseen, jo-ten haita
allista vedenpinnan no
ousua ei tapahdu. Tätä
ä päätelmäää tukee my
yös Kirkon-jyrhämän kohdalta oleva suun
ntaa antava
a pohjakäyräkartta sekkä poikkileik
kkauksessa
a
kuvattu virtausnope
eus tulvavirrtaamalla n.
n 1 300 m3/s (kuva 99). Kuvasta 9 voidaan
n
päätellä virtauksen kannalta m
merkittävimmän alueen
n olevan uooman syvim
mmällä alu-oman keskio
osassa.
eella, uo

Kuva 9. Ote suuntaa
a antavasta p
pohjakäyräka
artasta, poik
kkileikkaus seekä virtausnopeus tulva-virtaamallla n. 1 300 m3/s. Virtaussnopeuden arvon
a
voi luke
ea väripaletis
ista leikkauks
sen oikeasta
a
reunasta ja syvyyden
n vasemmastta reunasta (Rovaniemen
n kansallinenn kaupunkipuisto sivusto
o
2011, tied
dosto Kejo_1
1_10_2009_ ROI_KPK.pd
df).

Kemijoen rantasuunnitelman m
mukainen la
aajennus ei sinänsä kkavenna Ke
emijoen uo-maa ylä
äpuoliseen uoman
u
leve
eyteen verrattuna vaan
n se siirtäää uoman laa
ajentumista
a
laajennu
uksen pituud
den verran eli enimmillään 150 m:ä alavirrann suuntaan. Lisäksi vir-tausalan
n arvioidaan
n joka tapa
auksessa olevan suure
empi kuin O
Ounaskoske
en alueella..
Laajennuksen ei nä
äin arvioitun
na pitäisi aih
heuttaa pad
dotusta eikää sillä pitäisi olla vaiku-tusta tulvvariskiin.
Kokonaisuutena arv
vioiden Sairraalanniemen laajennu
uksen toteuuttamisella on
o sekä vä-liaikaisia
a että pysyv
viä vesistövvaikutuksia. Käytettävis
ssä olevan ttiedon peru
usteella vai-kutuksia
a voidaan kuitenkin arvvioida vain yleisellä tas
solla. Alueeen jatkosuunnittelun ja
a
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lupaprosessien yhteydessä vesistövaikutusten arviointi tulee joka tapauksessa tehtäväksi lupahakemusten vaatimassa laajuudessa.

5

Johtopäätökset
Lainaanrannan venesataman laajennuksella tai Koskenrannan rantalaiturin toteuttamiselle ei arvioida olevan merkittäviä kaupunkikuvallisia tai maisemallisia vaikutuksia.
Arvioitujen kolmen hankkeen merkittävimmät kaupunkikuvalliset vaikutukset liittyvät
Sairaalanniemeen, jossa hahmotelluista kolmesta asuintaloista yksi peittää nykyistä
sairaalarakennusta idästä tarkasteltuna osittain ja jossa niemen puistolaajentaminen
tuo kaupunkimaisemaan uuden elementin, näkötornin. Muutosten voi katsoa olevan
kaupungin normaaliin kasvun ja kehittymiseen liittyviä täydennyksiä. Huolellisella
suunnittelulla ja toteutuksella uudistuksilla ja täydennyksillä on hyvät edellytykset
asettua luontevaksi osaksi Rovaniemen kaupunkimaisemaa. Lopputuloksen varmistamiseksi asemakaavoituksen pohjaksi on suositeltavaa järjestää arkkitehtuurikilpailu.
Sairaalanniemellä tarvittanee ennen rakentamistoimenpiteitä muinaismuistolain mukaisia tutkimuksia tiedossa olevien esihistoriallisten kohteiden osalta.
Lainaanrannan venesataman laajennuksella tai Koskenrannan rantalaiturin toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä luonto- tai vesistövaikutuksia. Sairaalanniemen
alueen vesistövaikutukset voi käytettävissä olevan tiedon perusteella arvioida vain
yleisellä tasolla. Tällä tasolla arvioiden merkittäviä vaikutuksia ei todennäköisesti tule.
Nyt tehdyn arvioin oikeellisuus varmistuu suunnittelun edetessä. Jatkosuunnittelussa
tulee tehdä tarkemmat selvitykset ja arvioinnit lupahakemusten vaatimassa laajuudessa. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella mahdolliset haitat voidaan minimoida.
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kaupungin edustajana on toiminut kaavoituspäällikkö Tarja Outila.
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