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1

PERUSTIEDOT

1.1

Tunnistetiedot

Selostus liittyy Rovaniemen kaupungin, 20.3.2009 päivättyyn (27.9.2010 korjattuun) Hirvaan osayleiskaavakarttaan.
Rovaniemen kaupungin Hirvaan kylä sijaitsee n. 14 kilometriä keskustasta etelään Kemijoen rannalla valtatie 4:n varrella. Kyläalue liittyy pääosiltaan Valtatie 4:ään sekä pohjoisosiltaan Valajaskoskentiehen (933).
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 720 hehtaaria.
Tekninen lautakunta on päättänyt yleiskaavan laadinnasta 30.10.2007 §164.
Yleiskaavan vireille tulo on kuulutettu Lapin Kansassa 6.11.2007.
Yleiskaavaan liittyvät asiakirjat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä
12.11.2007 lähtien (MRA 30§).
Kaavaluonnos nähtävillä 25.3.-7.4.2009 (MRA 30§).
Tekninen lautakunta hyväksynyt kaavaehdotuksen 15.12.2009 §185
Kaupunginhallitus hyväksynyt kaavaehdotuksen 11.1.2010 §12
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 29.1.-1.3.2010 MRA 19§).
Viranomaisneuvottelu 24.5.2010
Kaupunginhallitus 25.10.2010 § 328
uudelleen julkisesti nähtäville 11.11. – 10.12.2010
Viranomaisneuvottelu 10.2.2011.
Kaupunginhallitus 28.2.2011
Kaupunginvaltuusto 14.3.2011
1.2

Suunnittelutilanne

1.2.1

Kaavajärjestelmä

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka tapahtuu lain säätämässä järjestyksessä.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa, joka tässä kaavaselostuksessa myöhemmin lyhennetään
MRL, on säädetty määräykset kaavoitusmenettelystä. MRL:n mukaan Suomen kaavoitusjärjestelmään kuuluu kaksi tasoa; maakuntataso ja kuntataso. Maakuntatason maankäyttöä ohjaa maakuntakaava, jolla turvataan maakunnallisten kysymysten lisäksi maakuntaa
käsittävät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kuntatason kaavoitus jakautuu kahteen
kaavoitustasoon; yleiskaavoitus ja asemakaavoitus.
Rovaniemen kaupungissa maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen
sovittaminen tapahtuu yleiskaavoituksella. Yleiskaava voi olla tilanteesta ja tarpeesta riippuen joko hyvin yleispiirteinen strateginen yleiskaava tai se voidaan laatia myös suoraan
rakentamista ohjaavaksi. Rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan laatiminen on tullut
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mahdolliseksi 1.1.2009 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä.
Oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava voidaan laatia alueelle, jossa on kylämäistä asutusta ja
jossa ei ole merkittävää rakentamisen painetta. Tällaisella alueella rakennuslupa voidaan
myöntää suoraan yleiskaavan perusteella samaan tapaan kuin rakennuslupa voidaan
myöntää rantarakentamiseen oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan perusteella.
Yleiskaava voidaan laatia myös osa-alueittain tai toiminnoittain vaiheittain. Yleiskaava voidaan laatia oikeusvaikutuksiltaan joko sitovana tai ohjeellisena. Hirvaan osayleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi, joka ohjaa suoraan rakentamista rantavyöhykkeellä (MRL 72§) ja kyläaluevyöhykkeellä (AT) (MRL 44§), suunnittelutarvealuevyöhykkeellä (ST) yleiskaava ei oikeuta suoraan rakennusluvan myöntämiseen (MRL 16 ja 137 §).
Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Ylin muutoksenhakuaste kaavaasioissa on korkein hallinto-oikeus. Yleiskaava on lainvoimainen, kun valtuuston hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja siitä on kuulutettu MRL:n mukaisesti.

1.2.2

Yleiskaavan oikeusvaikutukset yleisesti

Oikeusvaikutteinen vai oikeusvaikutukseton yleiskaava: Maankäyttö- ja rakennuslaissa
pääsäännöksi on tarkoitettu, että yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaava on
mahdollista laatia myös ilman oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan
merkitys on kuitenkin varsin vähäinen. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ei esimerkiksi poista ranta-alueen suunnitteluvelvoitetta eikä siten poikkeusluvan tarvetta ranta-alueella.
Yleiskaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan: Yleiskaava
on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden
käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista. Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaavaalueella.
Yleiskaava rakennusluvan myöntämisen perusteena:
Rakennuslupa voidaan myöntää oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella, kun
kaavassa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan
myöntämisen perusteena. Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena kyläalueella on voimassa enintään 10 vuotta siitä alkaen, kun yleiskaava on saanut
lainvoiman (MRL 44). Rantavyöhykkeellä ei 10 vuoden sääntöä ole (MRL 72).
Suoraan rakennuslupaan oikeuttavassa kyläyleiskaavassa, kuten myös rantavyöhykkeellä,
on osoitettava, kuinka monta rakennuspaikkaa kullekin kiinteistölle sallitaan. Kaavasta on
myös käytävä selville rakennuspaikkojen likimääräinen sijainti. Rakennuspaikkojen määrä
on selvitetty kiinteistökohtaisesti erillisessä mitoituslaskelmassa.
Suunnittelutarvealueelle ei tämän yleiskaavan perusteella voi suoraan myöntää rakennuslupaa. Rakennushanke käsitellään tapauskohtaisesti suunnittelutarveratkaisulla.
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältövaatimukset rantavyöhykkeellä ja kyläaluevyöhykkeellä (AT) täyttyvät silloin, kun alueen rakennusoikeus osoitetaan maanomistajakohtaisesti rakentamiseen osoitetuille alueille ja muulle osalle aluetta asetetaan MRL:n 43 §:n 2
momentin mukainen rakentamisrajoitus.
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Oheisessa kuvassa on esitetty Hirvaan osayleiskaavassa käytetty vyöhykejako. Sinisellä
värillä olevalle rantavyöhykkeelle voi tämän yleiskaavan perusteella myöntää suoraan rakennusluvan MRL 72 §:n mukaisesti. Vihreällä on osoitettu MRL 44 §:n tarkoittama kyläaluevyöhyke, jolle myös rakennuslupa voidaan myöntää yleiskaavan mukaisesti. Keltaisella värillä on esitetty suunnittelutarvealue vyöhyke (MRL 16§ ja 137§). Näille alueille ei suoraan yleiskaavan perusteella saa rakennuslupaa. Osa alueesta on osoitettu punaisella rajauksella asemakaavoitettavaksi alueeksi (MRL 50§). Yksittäiseen rakennushankkeeseen
on haettava suunnittelutarveratkaisua, laajempi toteuttaminen edellyttää asemakaavan
laatimista.
Kalliovaaran alue jää tämän vyöhykejaon ulkopuolelle.
Toimenpiderajoitus (Maisematyölupa):
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa
ilman MRL:n 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. Yleiskaavamääräyksen mukaisesti toimenpidelupaa ei tarvita metsälainmukaisiin toimenpiteisiin. Lain mukaan lupaa ei tarvita yleiskaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksytyn
tiesuunnitelmaan eikä maa-aineslain mukaisesti hyväksytyn luvan mukaiseen maaainesten ottamiseen.
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1.2.3

Maankäytön strateginen suunnitelma

(Lähde: Nesenta Oy, Ympäristötaito Oy. Rovaniemen alueiden käytön strategia. Strategiaraportti. 2006)
Vuonna 2006 perustetulle uudelle Rovaniemen kaupungille on laadittu Rovaniemen alueiden käytön strategia, joka ohjaa kaupungin maanhankintaa ja kaavoitusta. Strategian laatimisessa ovat toimineet Ympäristötaito Oy ja Nesenta Oy nimiset konsulttiyhtiöt ja työtä
ovat ohjanneet laajapohjainen ohjausryhmä ja kaupungin oma työryhmä. Ohjausryhmässä
ovat olleet edustettuina mm. Lapin ympäristökeskuksen, Lapin liiton ja Lapin tiepiirin edustajat.
Alueiden käytön strategiassa on vertailtu kolmea erilaiseen väestö-, työpaikka- ja taloudelliseen kehitykseen pohjautuvaa rakennemallia, joita ovat hajautunut aluerakenne, vyöhykemalli ja keskittyvä aluerakenne. Rovaniemen aluerakennemalliksi on valittu hajautuneen
aluerakenteen ja vyöhykemallin yhdistelmä.
Alueiden käytön visio on muodostettu strategiaprosessin kuluessa keskustelujen ja erilaisten näkemysten tuloksena. Vision muodostamiseen ovat vaikuttaneet keskeisesti saatu
yleisöpalaute ja eri sidosryhmien näkemykset. Hankkeen työryhmä ja ohjausryhmä ovat
osaltaan olleet muokkaamassa vision sisältöä.
Rovaniemen alueiden käytön visio on:
”Rovaniemen aluerakenne 2020 muodostuu yrityksiä houkuttelevista pääliikenneväylistä,
elinvoimaisista kylistä palvelualueineen, eheästä ja viihtyisästä keskustasta ja asuinalueista sekä matkailun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeistä.”
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Strategiakartassa Hirvaan alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Alueella on tiivistettävä rakennetta ja kehitettävä elinkeinoja sekä liikennettä.
Alueelle tulisi laatia osayleiskaavoja ja kaupungin omistamalle maalle asemakaavoja
Hirvaan asutus on tärkeä keskuskylän palvelujen säilymiselle.
Strategia ei ohjaa suoraan yleiskaavoja, vaan se toteutuu ensisijaisesti maakuntakaavoituksen kautta.
1.2.4

Maakuntakaava

Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Rovaniemen seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Maakuntakaavassa Hirvas on merkitty
kyläalueeksi (AT), jolla sijaitsee tai jolle suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita
voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.

- AT 345 Pinta-ala km2: Kohde
Päiväys: 26.10.1999
Alueen nimi: HIRVAS
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista etelään noin 18 km valtatien 4:n varrella.
Alueella on arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Rovaniemen metsäoppilaistos.
(Lapin kulttuuriympäristöohjelma, Lapin ympäristökeskus 1997). Rovaniemen metsäoppilaitos on perustettu vuonna 1904 alkuaan metsänvartijakouluksi Kemijoen
rantatörmälle. Vuosien 1990 ja 1991 aikanan oppilaitosalueelle on laadittu laaja
lähiympäristön ja ranta-alueen kunnostusuunnitelma. Vuonna 1998 kylän asukasluku
oli 698.
Varausperuste: Keskuskylä.
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Yleiskaava-alueella on myös maakuntakaavan merkinnät M 4513 ja ET 2215.
M 4513 MAA JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
Rovaniemen maalaiskunnan alueista ne, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin.
Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta myös muihin tarkoituksiin.
Varausperuste: Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön soveltuva alue.
ET 2215
VALAJASKOSKEN VOIMALAITOS
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 12 km lounaaseen.
Kemijoki Oy:n
omistama voimalaitos. Voimalaitoksen teho on 70 MW ja sähköntuotanto keskivesivuonna
339 GWh/a. Laitos on rakennettu vuosina 1957-60 ja putouskorkeus on 11,5 m.
Varausperuste: Tuotannossa oleva voimalaitos.

1.2.5

Kaavoitusohjelma

Hirvaan osayleiskaava laaditaan kaavoitusohjelman mukaisesti.
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1.2.6

Yleiskaava

Alue kuuluu osittain kunnanvaltuuston 17.6.1996 hyväksymään Alakemijoen yleiskaavaalueeseen.
1.2.7

Rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin rakennusjärjestyksen
16.4.2007, 35 §. Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.
1.2.8

Pohjakartta

Yleiskaavan pohjakartta on asetuksen n:o 1284/23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyolosuhteita.
1.3

Kaava-alueen sijainti

Rovaniemen kaupungin Hirvaan kylä sijaitsee n. 14 kilometriä keskustasta etelään Kemijoen rannalla valtatie 4:n varrella. Kyläalue liittyy pääosiltaan Valtatie 4:ään sekä pohjoisosiltaan Valajaskoskentiehen (933).
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 555 hehtaaria.
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2

YLEISKAAVAPROSESSIN VAIHEET

2.1

Kaavoitustyön aloitusvaihe 11/2007-12/2008

Osayleiskaava vireille tulo on kuulutettu Lapin kansassa 6.11.2007 teknisen lautakunnan
30.10.2007 § 164 tekemän päätöksen mukaisesti.
Kaavahankkeeseen liittyviin asiakirjoihin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
on ollut mahdollisuus tutustua 12.11.2007 lähtien kaavoitusyksikössä ja kaupungin
internetsivuilla kaavatorilla.
Hirvaan koululla järjestettiin kaavoituksen aloituskokous 27.11.2007
Maanomistajille jaettiin maanomistajakysely Hirvaan kylätoimikunnan järjestämän
jätehuoltoprojektiin liittyvän kyselyn yhteydessä. Vastauksia saapui n. 120 kpl.
Osayleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin 5.12.2007. Kokouksessa käsiteltiin mm. maankäytön ja
kaavoituksen tilannetta alueella, muita alueella käynnissä olevia suunnitelmia sekä alustavia kaavallisia tavoitteita. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kyläyleiskaavana, joka
on rakentamista suoraan ohjaava ja osoittaa pysyvän asutuksen laajenemisen mahdollisuudet.
2.2

Perusselvitykset

Osayleiskaavoitukseen liittyvän luonto- ja maisemaselvityksen laati Seitap OY kesällä
2008.
Kulttuuriympäristön rakennuskohteiden valinta on suoritettu Lapin ympäristökeskuksen
hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hankkeesta saadun tiedon perusteella.
Valtatie 4:n ja Valajaskoskentien (933) meluselvityksen on laatinut Ramboll OY 1/2008.
Mitoitustarkastelu on tehty vuoden 2008 aikana Rovaniemen kaupungin paikkatietoaineiston ja emätila-aineiston tiedoilla.
Teknisen huollon tarkastelu on tehty Rovaniemen kaupungin paikkatieto aineiston, Lapin
tiepiirin, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, Kemijoki Oy:n ja Fingrid Oy:n tiedoilla.
Tulvauhka tarkastelu on tehty Lapin ympäristökeskuksen ja Kemijoki Oy:n tietojen pohjalta.
2.3

Kaavaluonnosvaihe 03/2009- 10/2009

Kaavaluonnos esiteltiin Hirvaan koululla 31.3.2009.
Luonnosvaiheen kuuleminen (MRA 30§) tapahtui 25.3.-7.4.2009. Luonnoksessa oli
osoitettu 269 uutta rakennuspaikkaa.
Nähtävillä olon aikana jätettiin 36 mielipidettä. Mielipiteistä suurin osa koski oman rakennusoikeuden lisäämistä. Lisäksi esitettiin ulkoilureiteistä, viheralueista ja luonnon ympäristön säilymisestä mielipiteitä.
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Epävirallinen neuvottelu pidettiin 9.9.2009 kaavoittajan ja Lapin ympäristökeskuksen kesken. Kaavoitustyöryhmä kokoontui 22.9.2009.
2.4

Kaavaehdotusvaihe 12/2009- 3/2010

Tekninen lautakunta 15.12.2009 185§.
Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 11.1.2010 §12.
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 29.1.- 1.3.2010.
Ehdotukseen lisättiin 19 uutta rakennuspaikkaa: 15 pysyvän asutuksen rakennuspaikkaa
(AP) ja 4 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA).
Muutoksina luonnokseen mm. Kalliovaaran alue liitettiin kaava-alueeseen.
Kaavasta pyydettiin Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri vastuualueet, Lapin Liiton, Museoviraston, Lapin maakuntamuseon, Kemijoki
Oy:n, Fingrid Oy:n , Rovakaira Oy:n, Napapiirin Vesi Oy:n, ympäristölautakunnan, perusturvalautakunnan ja koulutuslautakunnan lausunnot.
2. viranomaisneuvottelu pidettiin 24.5.2010. Neuvottelussa keskusteltiin kaavan suhteesta
MRL:n 44 §:ään ja todettiin, ettei kaava esitetyssä muodossa täysin täytä lain edellytyksiä.
Päädyttiin sellaiseen ratkaisuun että, kaavaehdotuksen mitoitusta ja vyöhykejakoa tarkennetaan ja kaavaehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.
2.5

Kaavan hyväksyminen 2010

Kaupunginhallitus hyväksyi … ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ….
2.6

osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava vaikuttaa:
kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat, vuokramiehet sekä asukkaat
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
Hirvaan kyläyhdistys
Hirvaan martat ry
Alueella toimivat metsästys- ja kalastusseurat/yhdistykset
Muut alueella toimivat yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
Viranomaiset/Hallintokunnat
tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, perusturvalautakunta, koulutuslautakunta, liikuntalautakunta ja kulttuurilautakunta
Julkiset yritykset
Kemijoki Oy
Fingrid Oy
Rovakaira Oy
Napapiirin Vesi Oy
Viranomaiset
Lapin ELY-keskus
- ympäristö ja luonnonvarat
- liikenne ja infrastruktuuri
Lapin liitto
Museovirasto
Lapin maakuntamuseo
Liikennevirasto
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

Hirvas on luonnonkaunis jokivarsikylä 4-tien varressa Rovaniemen keskustasta etelään.
Kylä alkaa noin 11 km Rovaniemen keskustasta ja eteläraja on siitä noin 18 km päässä.
Seuraava kylä on Muurola.
Ala-aste on erikoistunut tietotekniikan opetukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen. Iltaisin
koululla on kyläläisille vilkasta liikuntaharrastustoimintaa.
Kalliokummusta löytyy vanha tervanpolttopaikka, miilu. Luontopolku Ternupalossa on nähtävyys, joka täytyy kokea. Lisäksi alueella on loistavat hiihto-, kalastus-, marjastus ja metsästysmahdollisuudet.
Hallitseva maisematekijä on Kemijoki. Valajaskosken alapuolella olevan Isosuvannon jälkeen joki kapenee Rautionsaaren kohdalla, levenee jälleen, nyt Hirvassuvannoksi ja kapenee taas Peterinniemen kohdalla. Metsäkoulun jälkeen joki levenee järvimäiseksi, seuraavan voimalaitoksen altaaksi.
Hirvaan kohdalla jokeen laskee Hirvasoja Hirvasmutkassa sekä Tuomioja Häkinvaaran
alapuolella.
Hirvaan metsäopisto, rautatien länsipuoli ja Peterinniemen alueet ovat metsäistä Hirvasojan painanteeseen asti, mistä alkaen aukeaa näkymiä joelle. Vanhalla yleiskaavaalueella tie kulkee hyvin lähellä joen rantaa. Maamerkkeinä toimivat koulurakennus ja etelästä tullessa myös Valajaskosken voimalaitoksen ja padon rakenteet. Alueen länsipuolella
nousee laakea Jussilanvaara. Vähän ennen Tuomiojaa maasto alkaa nousta kohti Häkinvaaraa, joki tuntuu katoavan ja maisema muuttuu taas metsäiseksi. Kaava-alueen pohjoisosa on luonnonkauniin Kalliovaaran aluetta, josta avautuu hienot näköalat Alakemijoen
suuntaan.
Kylärakenne on epäyhtenäinen ja nauhamaisesti sijoittunut valtatien varteen. Selviä asutuksen keskittymiä ovat etelästä päin alkaen: Peterinniemen alue, Jussilanvaaran alue
koulun ympäristössä, peltolanmutkan ja Tuomirinteen alueet, Häkivaarantien alue ja Iisakinperän alue.
Luonnon kannalta arvokkaimpia osia Hirvaan alueella ovat Kalliovaara ympäristöineen,
Hirvasojan suu ja Kemijoen rannat. Kalliovaaran lakilouhikot ovat maisemallisesti hienoja
ja vaaran reunoilla on useita luonnontilaisia lähteitä, jotka saavat vetensä vaarasta. Vaaran pohjoispuolella on lähes luonnontilainen suo ja vaaran länsireunaa kiertää Tuomijärvestä laskeva Tuomioja. Lisäksi vaaran eteläpuolelta on löytynyt kivikautinen asuinpaikka.
Hirvasojan suu Kemijoen varressa on monipuolinen ja rehevä elinympäristö monenlaisille
linnuille, eläimille ja kasveille. Vaikka ihmisen toiminta alueella näkyykin mm. vanhojen
niittyjen ja uimarannan muodossa, on ympäristö kuitenkin siinä määrin vaihtelevaa, että
myös luonnon eliöt löytävät sieltä elintilaa.
Kemijoen varsi on, vaikkakin vesivoimatalouden voimakkaasti muokkaamana, maisemallisesti komeaa seutua ja myös joidenkin uhanalaisten kasvilajien kasvupaikka. On ymmärrettävää, että jokivarteen on halukkuutta rakentamiseen, mutta siinä piilee riskejä ajatellen
Kemijoen veden- ja ympäristönlaatua. Joki on tärkeä virkistyksen lähde ympäristön asukkaille esimerkiksi kalastuksen, uimisen ja maisemallisten arvojen ansiosta. Rakentaminen
lähelle rantaa voi vaarantaa veden laatua rannan muokkaamisen ja mahdollisten lisääntyvien jätevesipäästöjen kautta sekä pahimmassa tapauksessa estää liikkumisen rannassa.
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3.1.1

Alueen historia

Lappia ja koko Suomen nykyistä aluetta noin 10 000 vuotta sitten kattanut jäämassa luo
käytännössä ajallisen takarajan ihmisen esihistorialle maassamme. Jäätikkö- ja lämpökausien vuorottelun seurauksena Lapinkin moreenikerrostumiin hautautui kasvi- ja eläinkunnan jäännöksiä. Ihmisen oleskelusta ei kuitenkaan ole löydetty merkkejä viime jääkautta
edeltävältä ajalta, vaikka sekin on varteenotettava mahdollisuus.
Mannerjään vetäytyminen alkoi noin 15 000 vuotta sitten, ja sen reuna siirtyi Pohjanlahden
alueelle noin 8000 eKr. Lopullisesti suuret jäämassat kaikkosivat tunturisoliin noin 7000
eKr. Sulavaa jäätikköä seurasi tundramainen kasvillisuus ja tähän ympäristöön sopeutuneet eläimet. Mesoliittisen kivikauden metsästäjä-kalastajat seurasivat saaliseläimiään
silloisille Anculysjärven muinaisrannoille. Tuon suuren järven poukamat ulottuivat noin
9000 vuotta sitten nykyisen Pelkosenniemen kunnan alueelle asti.
Tanskan salmien avautuminen noin 6000 eKr. laski vedenpinnan, vapautti uusia alueita
asutukseen ja muutti järven Litorinamereksi. Sen korkein rantavaihe erottuu valleina Pohjanlahden alueella noin 90 – 100 m meren pinnan yläpuolella (mpy) olevilla vaaranrinteillä.
Meren ranta ulottui Rovaniemen jokivarsissa ohi Oikaraisen kylän ja Tapionkylän. Jäämassan yli 500 m alaspäin puristaman maankuoren nousu oli aluksi nopeaa, mutta kohoaminen hidastui Rovaniemen korkeudella kivikauden lopulla ja alle metrin vauhtiin sataa
vuotta kohti. Maannousun vuoksi noin 3000 eKr. ajoittuvat muinaisasuinpaikat ovat nykyisin noin 60 m mpy. samankaltaisia, mutta voimakkuudeltaan vähäisempiä muutoksia tapahtui myös Lapin pohjoisten kuntien järvialtaissa. Lisäksi jokivarsien luontoa koskevista
muutoksista on huomattava jokiuoman etenkin moreenimailla tapahtunut vaihtelu.
Ilmaston muuttuminen kuivasta yhä kosteampaan ja lämpimämpään suuntaan aiheutti
suuria muutoksia kasvillisuudessa ja eläimistössä. Alkuvaiheen pajut, katajat ja koivut
väistyivät tihenevän mäntymetsän ja lopulta lehtipuuston vallatessa alaa. Ns. Atlanttisen
lämpökauden (n.5500-2500 eKr.) aikana ilmaston on arvioitu olleen pari astetta nykyistä
keskiarvoa ylempänä. Kuusen leviäminen idästä alkoi saavuttaa Suomen nykyisen rajan
noin 2000 eKr., ja ilmaston viilentyessä kuusiraja siirtyi yhä pohjoisemmaksi. Kylmintä aikaa on arveltu vietetyn ajanlaskuvaihdetta edeltävinä vuosisatoina.
Esihistoriallinen aika Suomessa kattaa noin 90 % koko ihmisyhteisön kehityskaaresta.
Maaperämme on säilönyt tuosta 8000 vuoden ajanjaksosta rajallisen ja valikoituneen näytteen, jonka ”lukeminen” ja tulkitseminen edellyttää pitkäjänteistä ja työlästä aineiston kokoamista. Jokainen löytö voi tuoda merkittävän lisän Suomen asutushistorian alkutaipaleiden ymmärtämiseen. Inhimillinen uteliaisuus on kulttuurissakin keskeinen liikkeelle paneva
voima, ja menneisyydellä katsotaan olevan niin opettava kuin itsetuntoa kehittävä ulottuvuutensa. Kunnioitus kadonneiden sukupolvien työtä ja muistomerkkejä kohtaan on kaikille
sivistysvaltioille tunnusomaista.
(Lähde: Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992, s. 3-4.)
Hirvaan kylän historia
Hirvaalla on ollut asutusta jo viitisentuhatta vuotta sitten. Asutus sijaitsi nykyistä joen pintaa kymmenen metriä korkeammalla eli silloisella rannalla Siikaniemessä ja Turpeenniemessä.
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Kemijoen varteen on tehty kauppamatkoja niin suomalaisten, viikinkien kuin karjalaistenkin
toimesta. Vuonna 1227 Lapin verotusoikeus annettiin pirkkalaisille, jotka olivat uskollisia
Ruotsille. Myös karjalaiset ovat verottaneet Kemijoen varsien asukkaita.
Varsinaisia karjalaiskyliä ei Rovaniemen alueelle syntynyt. Karjalaiset olivat liikkuvaa kansaa ja vastapainoksi ruotsalaiset ryhtyivät tukemaan länsisuomalaisten levittäytymistä alueelle. Hirvaalla on vanhaa nautintaoikeutta pohjalaisella Leiston suvulla ja karjalaisella
Klemetin suvulla.
Yhden Hirvaan kantatalon, Jussilan, esi-isä Olli Pekanpoika Karvonen on vuonna 1591
tullut Oulunsalosta tai Pyhäjärveltä Muurolaan. Toinen kantasuku, Kunnarit taas ovat
1600-luvulla pohjoiseen tulleita ja todennäköisesti karjalaislähtöisiä.
Hirvaan ensimmäinen talo oli Leistola, jonka perusti Jooseppi Lassenpoika Paavalniemi v.
1795. Kolmetoista vuotta talon perustamisen jälkeen syttyi Suomen sota, venäläiset etenivät Kemijoen yli Tornioon ja Suomi jäi tsaarin vallan alle.
1800-luvun alkupuolella perustettiin suursavotoita, valtio tuki asutustoimintaa ja kruununtorppalaitos perustettiin 1872. Tämän jälkeen pystyi solmimaan vuokrasopimuksen valtion
kanssa 25 vuodeksi, mutta torpan sai lunastaa myös omakseen. Tämän johdosta savuluvut kasvoivat nopeasti ja myös mäkitupia perustettiin.
Kärrytie Kemistä Rovaniemelle kulki Hirvaan kautta. Se oli rakennettu 1840 ja oli vilkkaasti
liikennöity. Tie kulki usein pihamaiden poikki ja ventovieraatkin poikkesivat pirttiin tai pihalla vaihdettiin ainakin muutama sana. Kiirettä ei tunnettu. Hirvaalla oli paha mäki hevosten
vetämille rahtikuormille. Paitsi, että se oli raskas nousta, oli se vaarallinen myös maantierosvojen takia. Niinpä rahdinajajat pysähtyivätkin mielellään ennen mäkeä olleeseen Jussilan taloon tai viereiseen Maalarin kestikievariin, joka oli viimeinen kievari ennen Rovaniemeä.
Kemijoen yhteisuitto alkoi 1860-luvulla. Puunkaato päättyi yleensä maaliskuulla. Puut
lanssattiin jokilatvoille, leimattiin ja mitattiin. Keväällä kulkujätkät parkkasivat puut ja sen
jälkeen, kun kirkonjyrhämästä olivat jäät lähteneet, oli 30 vrk aikaa uittaa tukkeja. Syysuitto
alkoi 15. elokuuta, kun lohenkalastus oli saatu päätökseen. Uitto loppui v. 1991.
Rataosuus Kemi-Rovaniemi avattiin 1909. Hirvaan pysäkki oli myös postipysäkki. Matka
Rovaniemelle taittui Hirvaalta tunnissa. Hirvasmäen päälle nousu tuotti junalle suuria vaikeuksia. Vauhti hiljeni niin, että kyytiin saattoi hypätä. Paikkaa kutsutaan Mölsän pysäkiksi,
koska Rautiosaaren kunnalliskodilla töissä ollut Mölsä-niminen hoitaja hyppäsi siinä junaan.
Metsäkoulu on perustettu Hirvaalle v. 1905 Venäjän keisarin Nikolai II ”Armollisella Asetuksella”. Opiskelijoiden ja kyläläisten välinen kanssakäyminen oli silloin vilkasta urheilun,
kulttuurin ja muun seurustelun eri muodoissa. Luonnollisesti opiskelijoiden kiinnostuksen
kohteena olivat kylän tytöt, mutta nämä opiskelijat olivat myös kovia urheilemaan. Elingonkoskessa järjestettiin sauvontakilpailuja, talvisin hiihdettiin, pelattiin lentopalloa ja näytelmäkerho toimi oppilaiden ja kyläläisten yhteistyönä.
Kansakoulu on perustettu Hirvaalle jo v. 1927, jolloin kylän isännät kyllästyivät lapsille niin
vaaralliseen koulumatkaan yli joen Rautionsaaren puolelle. Koulu sijaitsi ensin Jussilan
tuvassa liki vastapäätä nykyistä koulua joen rannassa. Huhtikuussa v. 1952 pääsivät lapset opettajineen muuttamaan nykyiseen koulurakennukseen parakista, joka oli toiminut
sodan jälkeen väliaikaisena koulutilana. Laajennusosan, joka käsittää urheilusalin, veistotilat ja peseytymistilat, vihkiäisiä vietettiin keväällä vuonna 1990.
Voimalaitostyömaa 1950-luvulla toi kylälle uusia työpaikkoja ja paljon myös vakituisia
asukkaita. Rakennustyöt aloitettiin v. 1957 ja voimalaitos valmistui vuonna 1960.
Lähde : Katri Issakainen; Hirvaan kylähistoria

15

3.2

Kallio- ja maaperä

Yleiskaava-alueen kallioperä kuuluu Keski-Lapin graniittialueeseen. Sen tyypillinen kivilaji
on punertava graniitti, jonka ikä on noin 1800 miljoonaa vuotta.
Hirvaan kaava-alueella kallio paljastumia on Kalliovaaran alueella.
Alueen maaperä on valtaosin viimeisen mannerjäätikön moreenia ja sen sulavesien kerrostamaa soraa ja hiekkaa. Suurelle joelle luonteenomaisesti alajuoksulle on kasautunut
ylempää jokivarsista irronneita hienojakoisia sedimenttejä.
Kalliovaara
Loivarinteisenä metsämaastossa kohoava kalliovaara ei erotu hyvin ympäristöön, vaan
sulautuu melko hyvin osaksi loivapiirteistä, metsäistä vaaramaastoa. Ainoastaan ympäristön korkeimmilta avoimilta paikoilta katsottaessa kalliovaaran vaaleat ja hyvin harvasti
mäntyä kasvavat kalliorinteet erottuvat silmiinpistävinä. Kallioisten rinteiden jyrkemmiltä
kohdilta avautuu sillä täällä avaria maisemia metsäiseen ympäristöön. Maisemat ovat metsäiset ja loivasti kumpuilevat. Kauempana eteläpuolella pilkottaa paikoin Kemijoki ja sen
takana erottuu vastarannalla laaja soran ja hiekan ottoalue arpena maisemassa. Lännessä
maisemat ovat suovaltaista metsämaisemaa. kallioinen ja hyvin harvamännikköinen kalliovaara on pienmaisemallisesti avaraa ja rauhallisesti aaltoilevaa, porrasmaisesti kalliomaastoa, joka poikkeaa tavanomaisesta metsämaastosta edukseen.
Alueen kivilaji on vaaleaa hienorakeista kvartsiittia, jossa esiintyy paikoin kiilleliuskevälikerroksia. Alueen kvartsiitti kuuluu ns. Kalliovaaran muodostuman kvartsiitteihin, jonka koostumus vaihtelee ortokvartsiitista arkosiittiin ja serisiittikvartsiittiin. Vaikka kvartsiitti on vahvasti deformoitunut, on siinä paikoin nähtävissä selvää kerroksellista rakennetta. Kvartsiitin
kerroksellisuuden ja liuskeisuuden kulku noudattelee länsilounaasta itäkoilliseen olevaa
suuntaa, mutta kerroksellisuuden kaade on 60-70 astetta ja kaatuu eteläkaakkoon, kun
taas liuskeisuus kaatuu 30 asteen kulmassa pohjoisluoteeseen. Kalliovaaran muodostuma
edustaa yhdessä Ounasvaaran, Ison Olkkavaaran, Oikaraisenvaaran ja Holtinvaaran
muodostumien kanssa Rovaniemen karttalehtialueen kallioperän paleoproterotsooisten
pintakivien stratigrafiassa sen alinta yksikköä. Niiden kerrostumisalustaa ei tunneta. Kalliovaaran muodostuma kattaa laajan alueen Rovaniemen kartta-alueen eteläosan kallioperästä, mutta se on suhteellisen huonosti paljastunut. Matalalentoaineiston perusteella Rovaniemen alueen eteläosan paleoproterotsooiset liuskeet erottuvat anomaliakuvioinniltaan
pohjoisosan migmatiiteista ja graniiteista ja ovat liitettävissä Peräpohjan liuskealueen jatuliseen Kivalon muodostumaan. Idässä Viereisellä Vikajärven kartta-alueella muodostumia
vastaa karhuvaaran muodostuma (Perttunen ym. 1996, sivut 15, 21-23).
Vaaraselänne on nimensä mukaisesti hyvin paljastunut loivahko rinteinen kalliovaara, joka
rajautuu alarinteiden hiekkaisiin kankaisiin. Vaaleat kvartsiittipaljastumat ovat loivakaateisen laattarakoilun lohkomia matalia porrasmaisia rikkonaisia pintoja, joiden seassa esiintyy
siellä täällä hajanaisesti lohkareikkoa. Kohdittain etelärinteellä näkyy loivassa kulmassa
kaatuvia laattarakoilu, joka hallitsee osittain etelärinteen porrasmaisten kallioiden pienmuotoja. Etelärinteen keskiosassa muodostavat korkeimmat portaan 2-4 metrin korkuisia
lähes pystyjä kallionseinämiä. Kalliovaaran loivan itärinteen alaosassa on noin 400 metriä
pitkä hieman epäyhtenäinen rantalohkareikkovyö, jossa heikosti pyöristyneet kvartsiittilohkareet ovat kooltaan 20-50 cm. Mannerjäätikkö hävisi Rovaniemen seudulta noin 10 000
vuotta sitten, jolloin Ancylusjärvi peitti aluetta suurelta osin. Myöhemmin vedenpinnan laskiessa Kalliovaaran laki paljastui merestä aluksi kallioluotona. Alarinteelle kerrostui muinaisrantalohkareikot ja kauemmas vaaran liepeille kerrostui hiekkaiset rantakerrostumat.
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Kalliovaara on karu ja kasvillisuudeltaan tavanomainen alue. Ylärinteiden kalliopintoja ja
itärinteen rantakivikoita luonnehtii kaarrekarve. Matalilla pystypinnoilla viihtyvät myös kallioiso- ja sormipaisukarve, kalliokarstasammal, harmosammal ja torasammalet.
Kalliorinteet ovat harvaa männikköä. Painanteissa on kanervikoita ja osin myös rahkasammalsoistumia, jossa kasvaa tupasvillaa, suokukkaa, suopursua ja juolukkaa.
Etelärinteen alaosassa hiekkakankaalla on kivikautinen asuinpaikka. Eteläpuolella olevan
maantien liikenteen melu kuuluu häiritsevänä Kalliovaaralle. Vaara on kohtalaisen helppokultuista kalliomaastoa, jossa on kuitenkin retkeilty vain vähän.
Lähde: Suomen ympäristökeskus, arvokkaat kallioalueet.
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3.3

Vedet

Hirvaan alue kuuluu Kemijoen vesistöön. Kaava-alueella Kemijokeen yhtyy Tuomioja ja
Hirvasoja.
Hertta-tietokannan mukaan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
Kemijoen vesistöalue
Kemijoki, Suomen suurin ja pisin joki, saa alkunsa Tunturi-Lapista ja laskee Pohjanlahteen
Kemin kaupungin kohdalla. Sen pituus on Kitinen mukaan lukien 552 kilometriä, ja se on
lähes yhtä pitkä mitattuna muista itäisistä latvahaaroista. Kemijoen vesistö on Lapin läänin
suurin ja Suomen toiseksi suurin vesistöalue. Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on 51 127
km2. Siitä Suomen puolella on 49 467 km2, mikä on noin 15 % koko maamme pintaalasta. Kuvassa 2 on esitetty Kemijoen vesistöalueen sijainti Suomessa sekä vesistöalueen 1-jakovaiheen osa-alueet. Järvisyys Kemijoen vesistöalueella on tekoaltaat ja voimalaitosten patoaltaat mukaan lukien on 4,3 % (luonnontilassa 3,3 %). Kemijoki saa vetensä
pääasiassa neljästä sivuhaarasta, jotka ovat Kemihaara, Luiro, Kitinen sekä sivujoista pisin Ounasjoki. (Itkonen 2001, Marttunen ym. 2004.)

Kuva Kemijoen vesistöalue 1-jakovaiheen osa-alueineen.
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Kemijoen vesistö on vähäjärvisenä erittäin tulvaherkkä, ja joen vesimäärän vaihtelut eri
vuoden aikoina ovat erittäin suuret. Tätä kuvastaa muuan muassa se, että kuivina aikoina
veden määrä saattaa olla vain 2 % joen kevättulvan aikaisesta virtaamasta. (Kurimo
1967.) Kaikkiaan Kemijoen vesistössä on 124 yli 100 neliökilometrin laajuista jokialuetta.
Niistä 39 on Ounasjoen, 23 Kitisen, 11 Luiron ja 51 Kemijoen tai Kemihaaran alueella.
(Kokko 1994.) 10
Kemijoen itäiset latvahaarat Kitinen, Luiro ja Ylä-Kemijoki yhtyvät Pelkosenniemellä. Niiden vesistöalueet käsittävät 42 % Kemijoen vesistöalueesta. Pelkosenniemen alapuolella
Kemijoki muuttuu Kemijärveksi, joka on vesistön suurin alkuperäinen järviallas. Kemijärven
luusuasta (joen niska, paikka missä järvi vaihtuu joeksi) mitattuna vesistöalueen pinta-ala
on jo 53 % koko vesistöalueesta. Rovaniemen kohdalla jokeen yhtyy vesistön läntinen
haara ja vesistöalueeltaan suurin joki, Ounasjoki. Sen pinta-ala käsittää 27 % Kemijoen
koko vesistöalueesta. (Vesihallitus 1980a.) Rovaniemen kohdalla Kemijoen vesistöalueen
pinta-ala on jo 47 204 km2, mikä kattaa noin 92 % koko valuma-alueesta. Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimantuotantoa varten erillislailla suojeltua Ounasjokea ja koskiensuojelulain piiriin kuuluvaa Ylä-Kemijokea lukuun ottamatta. Ounasjoen erityissuojelulaki
säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä, ja se tuli voimaan 1.9.1983. Lain mukaan
vesivoimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa, siihen laskevissa sivujoissa ja Ounasjärveen laskevissa joissa ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa. Koskiensuojelulaki tuli
voimaan 1.2.1987. Laki säädettiin tavallisena lakina ja sillä on kielletty uuden vesivoimalaitoksen rakentaminen 53 vesistöön tai vesistön osaan. (Häkkinen ym. 2005.) Kemijoen
pääuoma otettiin voimatalous käyttöön vuonna 1948, kun Pohjolan Voima Oy aloitti Isohaaran voimalaitoksen rakentamisen. Luiron ja Kitisen latvoille on rakennettu läntisen Euroopan suurimmat tekoaltaat Lokka ja Porttipahta. Lokan voimala otettiin käyttöön vuonna
1967, ja sen pinta-ala ylärajalla on 417 km2. Porttipahta otettiin käyttöön vuonna 1970, ja
sen pinta-ala ylärajalla on 214 km2. Lokan tekojärvi on yhdistetty vuonna 1981 rakennetun
Vuotson kanavan kautta Porttipahtaan ja molempien vedet johdetaan Kitisen kautta Kemijokeen. Luirojokeen tulee pääosin vain Lokan alapuolisen valuma-alueen vesiä. Kitinen on
täysin porrastettu ja käsittää yhteensä 7 voimalaitosta. Kitinen yhtyy Kemijokeen Pelkosenniemen pohjoispuolella. (Vuotos: Hankkeeseen liittyviä taustatietoja 1988, Vesihallitus 1980b.)
Kemijoen sivuvesistöistä säännöstellään Raudanjoen vesistön Olkkajärveä, jonka luusuaan on rakennettu Permantokosken voimalaitos. Kaihuan ja Vanttausjoen vesistössä
säännöstelyn piiriin kuuluvat Iso Kaihua, Iso Kaarni, Pikku Kaarni ja Vanttausjärvi, joiden
vedet juoksutetaan Kaihuan voimalaitoksen kautta Kemijokeen. Juotasjoen vesistössä
säännöstellään kahta pienehköä järviallasta, joista vedet juoksutetaan edelleen Juotasjärven tekoaltaan kautta Kemijokeen. Juotaksen säännöstelyn pääallas on Juotasjärvi, jonka
jatkeena on Juottaan tekojärvi. Jumiskojoen 11
vesistöalue on tehokkaasti rakennettu, ja Jumiskon voimalaitoksen yläpuolella säännöstellään lukuisia pieniä järviä sekä Suolijärviä ja Isojärveä. (Marttunen ym. 2004.) Kemijoen
vesistöalueen suurin luonnonjärvi on Kemijärvi, jonka pinta-ala on 230 km2 ja rantaviivan
pituus on 572 km. Kemijärven keskisyvyys on noin 5 metriä. Kemijärven säännöstely on
aloitettu vuonna 1965, ja säännöstely tapahtuu järven luusuaan rakennetun Seitakorvan
voimalaitoksella. Yhtenäisen järvialtaan pituus on suurimmillaan noin 80 km (Luusua –
Pelkosenniemi) ja 60 km, jos jätetään jokimainen osuus Pelkosenniemi – Tapionniemi
pois. Kemijärven alapuolinen, noin 230 km pitkä Kemijoen pääuoma on lähes kokonaan
porrastettu voimalaitoskäyttöön aina Perämereen asti. Poikkeuksen muodostaa Vanttausja Valajaskosken laitosten väli, johon on suunnitteilla Sierilän voimalaitos. (Marttunen ym.
2004.) Kuvassa 3 on esitetty Kemijoen pääuoman porrastus ja kuvassa 4 Kemijoen vesis
töalueen voimalaitosten sijoittuminen Lapin läänissä.
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Kuva Kemijoen pääuoman porrastus (Kemijoki Oy 2007a)

Kuva Kemijoen vesistöalue voimalaitoksineen (Kemijoki Oy 2007a).
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3.4

Ilmasto

Hirvaan alueen vuotuinen keskilämpötila on noin 0°C. Lämpimin kuukausi
on heinäkuu, jonka keskilämpötila on +15°C. Kylmin on tammikuu, jonka keskilämpötila
on -13°C.
Vuotuinen sademäärä on keskimäärin 500mm, josta lumena tulee noin
250mm.
Niin sanottu isoterminen nollakohta (vuorokautinen keskilämpötila yli 0°C)
saavutetaan noin 20. – 25. huhtikuuta. Varsinainen kesä saapuu noin 5. – 10.
kesäkuuta ja terminen kesä kestää n. 135 vuorokautta. Termisen talven (keskilämpötila
alle 0°C) pituus on n. 180 – 185 vuorokautta.
Päätuulensuunta kaikkina vuodenaikoina on lounas. Toiseksi eniten talvella ja syksyllä
tuulee etelästä. Keväällä ja kesällä tuulee lounaan jälkeen eniten sekä pohjoisesta etelästä
että idästä. Pysyvä lumi Rovaniemelle sataa keskimäärin marraskuun puolivälissä ja sulaa
huhtikuun lopussa. Lumensyvyys vaihtelee alueella 50 ja 75 cm välillä.
Pienilmastoltaan lämpimimpiä alueita ovat vaarojen etelä- ja länsirinteet suurimman lämpösäteilyn ansiosta. Karkeat maalajit lämpenevät kaikkein nopeimmin ja siten koko kaavoitettava alue soita lukuun ottamatta on pienilmastoltaan melko lämmintä ja näin ollen asumisen kannalta miellyttävää.
3.5

Kasvillisuus

Kaavoitettava alue kuuluu boreaaliseen eli pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen ja edelleen pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen. Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa
suunnittelualue kuuluu Pohjanmaa-Kainuun alueeseen. Selvitysalueen rinteet ovat mäntypuuvaltaisia kangasmetsiä. Rinteiden alaosissa on tuoretta kangasta (MT), keskiosissa
kuivahkoa ja kuivaa kangasta (VT ja LT) sekä lakialueilla karukkoa (CiT). Joen rannat ovat
sen sijaan lehtipuuvaltaista. Koivujen seassa kasvaa haapoja ja pihoilla myös erilaisia kulttuurikasveja. Hirvaan kylän länsipäässä valtatien varressa kasvaa lehtikuusia sekä muita
metsäoppilaitoksen istuttamia alueelle harvinaisia puulajeja. Alueella ei ole luonnonsuojelu- eikä perinnemaisema-alueita. Suovyöhykejaossa selvitysalue kuuluu Pohjanmaan aapasuoalueeseen.
Kaavoitettavan alueen kasvillisuus vaihtelee riippuen maaperän kosteudesta. Kuivilla alueilla, Kalliovaara, Häkinvaara ja Jouttikangas, jossa maaperä on hyvin vettä läpäisevää
hiekkaista moreenia tai hiekkaa, kuten esimerkiksi Kalliovaaran itä- ja pohjoisosissa tai
kalliokkoa (Kalliovaaran laki), vallitsevat kuivahkot puolukka-kanerva- tai puolukkamustikkakankaat, joiden pääpuulaji on mänty. Metsäoppilaitoksen ja Peterinniemen seudulla kasvavat metsät ovat kosteampia, tuoreita mustikkatyypin kankaita, joiden pääpuulaji
on kuusi. Myös koivuja ja mäntyjä kasvaa runsaasti. Pensaskerroksessa kosteutta ilmentää pajujen runsas esiintyminen. Suuri osa metsistä on hakattu.
Kemijoen rannat ovat olleet aikaisemmin niittyinä, mutta nykyään niityt ovat päässeet käytön puutteessa pusikoitumaan. Kosteimmissa paikoissa tilan on vallannut kiiltopaju ja hiukan kuivemmilla alueilla koivu. Rannalla kasvaa myös kuusia, mäntyjä, katajaa, harmaaleppiä sekä pihlajia, ja kenttäkerroksessa esimerkiksi kieloja, kulleroita ja kortteita. Vanhojen niittyjen heinäkasvillisuus on rehevää. Myös Valajaskosken voimalaitoksen ympäristössä näkyy voimakas kulttuurivaikutus. Maastoa on muokattu raskaalla kädellä ja rannan
metsät voimalaitoksesta itään päin vaikuttavat istutetuilta. Kemijoen ranta koko osayleiskaava-alueella on pengerretty vesivoimatalouden tarpeita vastaavaksi.
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Suot ovat alueella lähes kokonaan ojitettuja ja siten hyvää vauhtia metsittymässä. Ainoa
jossain määrin luonnontilainen suo on Kalliovaaran pohjoispuolella. Puuttomalla nevalla
kasvaa mm. tupasvilla, kihokki, suokukka ja rahkasammal, ja sitä ympäröivällä rämeellä
mänty, vaivaiskoivu, hilla, variksenmarja ja maariankämmekkä.
Uhanalaiset kasvilajit
UHEX- rekisterin tietojen mukaan osayleiskaava-alueelta on löydetty kolme valtakunnallisesti uhanalaista kasvilajia (neidonkenkä Calypso bulbosa, laaksoarho Moehringia lateriflora ja siperianvehnä Elymus fibrosus) yhdeksältä eri kasvupaikalta sekä yksi uhanalainen
sammallaji, tulvasammal Myrinia pulvinata. Näistä neidonkenkä, laaksoarho ja siperianvehnä kuuluvat luokkaan vaarantuneet ja tulvasammal luokkaan silmälläpidettävät lajit.
Luontoselvitys työhön liittyvien maastokäyntien yhteydessä ei havaittu uhanalaisia kasvilajeja.
3.6

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojeluohjelmat
Kaavoitettavalla alueella ei ole luonnonsuojeluohjelmien rajauksiin kuuluvia kohteita.
Luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mukaiset suojeltavat kohteet
Luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainitusta suojeltavien luontotyyppien mukaisista kohteista
Hirvaalta löytyy avointa maisemaa hallitseva yksittäinen puu. Iso kuusi kasvaa talon pihapiirissä Kemijoen rannalla noin kilometri metsäoppilaitoksesta koilliseen. Kohde on merkitty peruskartalla ”Rauh” merkinnällä.
Vesilain mukaisista luontotyypeistä alueelta löytyy lähteitä. Kuusi lähteistä on luonnontilassa ja yksi muokkaamalla sekä ojittamalla muutettu. Lähteet sijaitsevat Kalliovaaraa ympäröivillä soilla ja ovat pienehköjä, mutta kuitenkin kirkasta vettä pulppuilevia. Kasvillisuus
lähteiden ympärillä on rehevää. Puusto käsittää pääasiassa koivua ja kuusta. Myös haapoja, pihlajia, raitoja ja leppiä esiintyy. Pensaskerrosta vallitsevat pajut, selvästi yleisimpänä
kiiltopaju. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. kurjenjalka, kortteita, suopursu, saroja, tähtitalvikki ja suohorsma. Pohjakerroksen yleisimpiä lajeja ovat rahka- ja kiiltolehväsammal.
Metsälain 10 § :n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä
alueelta löytyy lähteiden ympäriltä, Pahaojan heinäinen korpikuru sekä Kalliovaaran lakialue ja jyrkänne. Rantaluhtaa on Hirvasojan suulla, mutta enimmäkseen Kemijoen ranta
on muokattu ja pengerretty, joten tämäkään alue ei ole kovin luonnontilaista.
3.7

Eläimistö

Eliömaantieteellisessä vyöhykejaossa kaava-alue kuuluu metsälappiin. Eläimistö on vyöhykkeelleen tyypillisesti vähälajinen.
Poro, hirvi, kettu, jänis ja orava ovat tavallisimpia nisäkkäitä, mutta havaintoja voi päästä
tekemään myös karhusta, näädästä, kärpästä, minkistä ja saukosta. Valtaosalle nisäkkäistä tärkeitä elinympäristöjä ovat vaarojen moni-ilmeiset laki- ja rinnemetsät, mutta minkki ja
saukko pysyttelevät vesistöjen tuntumassa.
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LINNUSTO
Osayleiskaava-alueella tämän työn yhteydessä havaituista lintulajeista löytyy niin metsän,
rantojen kuin kulttuuriympäristönkin lintulajeja. Tyypillisiä metsälajeja ovat esimerkiksi leppälintu, metsäkirvinen ja järripeippo. Rannoilla tavataan esimerkiksi kala- ja naurulokkeja,
sinisorsia, telkkiä sekä rantasipejä. Rakennetussa kulttuuriympäristössä viihtyvät harakka,
hernekerttu ja kirjosieppo. Soiden lajeista tavattiin esimerkiksi keltavästäräkkejä ja liro.
Alueella havaitut lintulajit ovat Pohjois-Suomessa yleisiä ja varsin runsaslukuisia lintulajeja
pikkutylliä ja hernekerttua lukuun ottamatta. Nämäkään eivät ole mitään suuria harvinaisuuksia. Suomen yleisin kahlaajalaji liro, joka pesii esimerkiksi Kalliovaaran pohjoispuolen
nevalla, kuuluu EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeihin.
Laji
________________________________________________________________________
Varis
Corvus corone
Talitiainen
Parus major
Harakka
Pica pica
Sinitiainen
P. caeruleus
Sepelkyyhky
Columba palumbus
Peippo
Fringilla coelebs
Telkkä
Bucephala clangula
Järripeippo
F. Montifringilla
Sinisorsa
Anas. platyrhynchos
Viherpeippo
Carduelis chloris
Käki
Cuculus canorus
Tilhi
Bombycilla garrulus
Käpytikka
Dendrocopos major
Leppälintu
Phoenicurus phoenicurus
Västäräkki
Motacilla alba
Kirjosieppo
Ficedula hypoleuca
Keltavästäräkki M. flava
Pajusirkku
Emperiza schoeniclus
Metsäkirvinen
Anthus trivialis
Keltasirkku
E. Citrinella
Haarapääsky
Hirundo rustica
Kalalokki
Larus canus
Törmäpääsky
Riparia riparia
Naurulokki
L. ridibundus
Räkättirastas
Turdus pilaris
Lehtokerttu
Sylvia borin
Punakylkirastas T. iliacus
Hernekerttu
S. curruca
Mustarastas
T. merula
Pikkutylli
Charadrius dubius
Laulurastas
T. philomelos
Rantasipi
Actitis hypoleucos
Pajulintu
Phylloscopus trochiLiro
Tringa glareola
lus

KALAT
Kemijoen kalakanta:
ahven, harjus, hauki, kirjolohi, kuha, made, muikku, siika, särki, säyne , taimen, kiiski, salakka ja seipi.
Kemijoki Oy tekee vuosittaisia velvoiteistutuksia seuraavilla lajeilla: järvi- ja purotaimen,
sisävesisiika, kirjolohi, harjus ja kuha.

SELKÄRANGATTOMAT
Tämän työn yhteydessä ei selvitetty selkärangattomien eläinten esiintymistä alueella.
UHEX-rekisterin mukaan Häkinvaaran alueelta on löydetty luhtahaiskiainen –niminen kovakuoriaislaji, joka kuuluu Suomen uhanalaisuusarvioinnissa luokkaan silmälläpidettävät.
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3.8

Kulttuuriympäristö

Hirvaan metsäopiston alue on arvioitu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta kokonaisuutta, joka koostuu rakennetusta ympäristöstä, perinnemaisemasta ja kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kulttuuriympäristö
käsittää kaiken inhimillisen toiminnan vaikutukset suhteessa luonnonympäristöön.

Lähde: Rovaniemen maakuntakaava, Lapin liitto
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3.8.1

Arvokkaat rakennukset/rakennuskokonaisuudet
(katso selostuksen kohta 6.3)

Metsäopisto
Tyyppi:
Laajuus:
Historia:

Opetus
rakennusryhmä
Johtajan, metsänhoitajan ja hevosmiehen asuinrakennukset sekä johtajan ja
metsänhoitajan talousrakennukset vuodelta 1905. Koulu on perustettu
1906 ja koulurakennuksen vanhaosa on vuodelta 1910, palokalustovaja on
1920 ja opettajan talousrakennus 1924.

Kuvaus:

Rivimuotoon itä-länsi -suuntaisesti pihatien pohjoispuolella rakentunut
talorivi jossa uudempaa rakennuskantaa, minkä jälkeen tulee johtajan asunto
ja varasto, hieman kauempana elosuoja. Pihatien eteläpuolella on opisto ja
ruokala ( ent. rengin asunto).
Pihapiirin ympärillä on Hirvaan pientaloaluetta, idässä Kemijoki ja lännessä
nelostie.

Entinen Hirvaan rautatiealue Rovaniemellä tulee suojella kaavoituksella tai rakennussuojelulailla.
Museovirasto on 19.3.2009 antanut Lapin ympäristökeskukselle lausunnon omistajan tekemästä esityksestä suojella entinen Hirvaan rautatiepysäkkirakennus Rovaniemellä rakennussuojelulailla. Hirvaan rautatiepysäkki on yksi valtakunnallisesti merkittävistä rautatieympäristöistä solmitun rautatiesopimuksen kohteista. Se on harvoja sotien tuhoilta välttyneitä rautatieympäristöjä. Hirvaan pysäkkirakennus on vuonna 1909 valmistunut auma-
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kattoinen hirsirakennus Kemi-Rovaniemi -radalla. Pysäkkialueelle rakennettiin pysäkkirakennuksen lisäksi samaan aikaan vuonna 1909 kaksoisvahtitupa piharakennuksineen.
Entinen asemapuisto sijaitsee mäntyisellä hiekkakankaalla. Hirvaan pysäkkialue on kokonaisuutena liitetty vuoden 1998 rautatiesopimuksen kohdeluetteloon ja sitä on syytä käsitellä kokonaisuutena myös suojeluratkaisua harkittaessa. Entisen Hirvaan pysäkin rakennuksilla on merkittävää rakennushistoriallista arvoa lajityyppiensä edustajina. Alue on yksi
harvoista sotien tuhoilta säilyneistä rautatieympäristöistä Lapissa. Rakennukset on toteutettu mallipiirustusten mukaan. Niitä on hoidettu hyvin ja käytetty niiden historiallisen luonteen mukaisesti. Hirvaan pysäkin rakennuksilla on rakennussuojelulain tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian ja entisen rautatiehen liittyvän käytön vuoksi. Jos Hirvaan rautatiealue sisällytetään tekeillä olevaan yleiskaavaan, on sen säilyttäminen kaavalla ensisijainen vaihtoehto. Tämän vaihtoehdon toteutuessa on Lapin ympäristökeskuksen syytä valvoa, että myös rautatiealueella sijaitseva kaksoisvahtitupa pihapiireineen sisällytetään kaavaan suojelumerkinnöin. Ellei kaavasuojelu toteudu, puoltaa Museovirasto pysäkkirakennuksen, kaksoisvahtituvan, sen talousrakennuksen, kellarin ja
saunan sekä niitä ympäröivän alueen suojelua rakennussuojelulailla.
Rautatiepysäkin alue sisältyy valtioneuvoston 22.12.2009 hyväksymään inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä (RKY).
Hirvaan pysäkki
Tyyppi:
Laajuus:

Liikenne
rakennusryhmä

Historia:

Paikalla on 1910-luvulla tehty Hirvaan asemapäällikön ja junanlähettäjän
asunnot. Aseman toiminta on loppunut 1977. Nykyinen omistaja on
hankkinut rakennukset omistukseensa 1984. Hänen äitinsä oli Hirvaan
asemalla junanlähettäjänä ja perhe asui tuolloin leivintupa / sauna
rakennuksessa. Nykyinen omistaja on eläkkeellä ja hän teki pitkän työuran
VR:n palveluksessa.

Kuvaus:

Pitkän kapean koivukujan varteen sijoittuva pihapiiri jossa kujan päässä
länsipuolella on päärakennus. Kiinteistön muut rakennukset sijoittuvat riviin
kujan varteen siten että puovi on vastapuolella tietä päärakennuksesta
katsottuna ja siitä pohjoiseen on kellari, uudempi kota ja sauna/ leivintupa
rakennus.
Pihapiirin itäpuolella on nelostie ja lännessä rautatie, ympärillä lehtomaista
metsää.
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Nimi:

Hirvaan pysäkin asema

Tyyppi:
Laajuus:
Historia:

Liikenne
rakennusryhmä
1909 Hirvaan pysäkin asemaksi rakennettu rakennus, jossa junaliikenne
lopetettu 1960. Kohde on ollut nykyisellä omistajalla siitä saakka.
Asemarakennus on musiikin harjoittelutilana. Rakennus on ainut pysäkkiasema Suomessa
(?) ja suojeltu kohde.
Kuvaus:
Pieni tiivis pihapiiri, jossa vanha asemarakennus ja VR: varasto. Junarata
kulkee asemarakennuksen länsipuolelta, asemapiha on mukulakivillä
pinnoitettu, idänpuolelta menee nelostie.
Lähiympäristö on metsittynyt, lehtomainen radanvarsi joka on hoitamatonta
aluetta.

Nimi:

Turpeenniemi

Tyyppi:
Laajuus:
Historia:

Maatalous
rakennusryhmä
Karvo Krigsholmin vuonna 1752 rakentama tila.
Sota-aikana on suomalaiset sotilaat saaneet sammutettua saksalaisten
sytyttämän päärakennuksen. Tilalle on ostettu ja siirretty latoja
Valajaskosken voimalaitoksen alta.
Tässä inventoinnissa on inventoitu tilan vanhat ja jälleenrakennusaikaiset
rakennukset.
Nurmipiha jonka ympärillä päärakennus idässä, jota vastapuolella pihaa
navetta, kesäpuoli / puovi lännessä. Rannalla pihan tuntumassa on sauna ja
pihan koillisnurkassa sauna.
Itäpuolella on Valajaskosken allas ja voimalaitos, pohjoispuolella
omakotitaloja, eteläpuolella Kemijoki, jonka takana Heikkilänranta.

Kuvaus:
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Nimi:

Seurantalo (Hirvas)

Tyyppi:
Laajuus:

Kokoontuminen
rakennusryhmä

Historia:

Kuvaus:

1950-luvun alkupuolella rakennettu seurantalo, jossa pidetty tansseja aina
1980-luvulle asti, jonka jälkeen paikka on ollut kansalaisopisto- yms.
käytössä. Vuonna 2005 paikka tuli nykyiselle omistajalle asuinkäyttöön,
tätä ennen paikka oli autiona. Omistaja haaveilee palauttavansa talon
alkuperäiseen asuunsa.
Kahdelta suunnalta rakennusten rajaama pihapiiri, jossa seurantalo on
länsilaidalla ja lasihuone, varasto / WC, vanha WC / liiteri ja grillikatos
pohjoislaidalla.
Etelänpuolella pihaa rajaa aita joka on pihan ja Peterinniementien välissä,
idänpuolella on sekametsää. Nelostie kulkee seurantalon takaa lännen
puolelta, tien takana on Kemijoki

Nimi:

Leirintäalue ja Hirvaan mylly

Tyyppi:
Laajuus:

Matkailu
rakennusryhmä

Historia:

Käytöstä poistettu 1950-luvun leirintäalue rakennuksineen. Alueen
vetonaulana 1800-luvulta 1900-luvulle oli mylly. Hiekkaranta houkutteli
matkailijoita paikalle jo 1940-luvulla.
Huvila oli yksityinen, kunta osti huvilan 1970-luvun lopulla ja liitti sen
leirintäalueeseen.
Leirintäalueen pito lopetettiin 1988 kannattamattomana. Alueen
pitkäaikainen isäntä oli Aaro Tarkkinen, Niskanperältä.

Kuvaus:

Kemijoen länsipuolelle Hirvaan kylään, kohtaan missä Tuomioja laskee
Kemijokeen, sijoittuva vanha leirintäalue. Leirintäalueella on osin eriaikaisia
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rakennuksia hajalleen sijoiteltuna nykyisin jo villiintyneeseen lehtomaiseen
metsikköön. Leirintäalueeseen kuuluu Tuomiojan rannassa oleva mylly
ränneineen, vanha kioski, Grillikota, suihkutilat, sauna, toimisto, maja ja
pukeutumissuoja.
Tuomioja on alueen eteläraja, nelostie lännenpuolella, Kemijoki idänpuolella
ja rantametsikköä pohjoisenpuolella.

Nimi:

Ylipeteri

Tyyppi:
Laajuus:

Maatalous
Rakennusryhmä

Historia:

Peterinniemessä Kemijoen tuntumassa oleva talouskeskus 1800-luvulta.
Asuinrakennus on toiminut postina. Sitä on myöhemmin jatkettu, ja kuisti on
tehty sotien jälkeen. Muurarina on ollut Jaakko Niska. Talouskeskukseen kuuluu lisäksi navetta, puoji, käymälä ja latoja. Talo on nyttemmin peruskorjattu.
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Arvokkaat rakennuskohteet kartalla

3.8.2

Muinaisjäännökset
(katso selostuksen kohta 6.3)

Muinaismuistolain (17.6.1963/295) mukaan kaikki kajoaminen kiinteään muinaisjäännökseen ilman lain perusteella annettua lupaa on kiellettyä (1§). Tällaisina toimenpiteinä mainitaan laissa kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu kajoaminen. Muinaismuistolaki rauhoittaa luettelemansa kiinteät muinaisjäännökset
(2§) ilman erityistoimenpiteitä.
Lapin seutukaavaliiton vuonna 1992 julkaiseman selvityksen ”Rovaniemen seudun kiinteät
muinaisjäännökset” mukaan kaava-alueelta on löydetty 8 kiinteää muinaisjäännöstä (70,
144, 148, 149, 150 ja 178).
Tiedot on kerätty Museoviraston ylläpitämästä kulttuuriympäristön rekisteriportaalista, josta
löytyy tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta ympäristöstä.
Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Siivola

Koordinaatit:

pkoo: 7372080 ikoo: 3434290 Z/m.mpy alin: 82,00 ylin: 85,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 11 kilometriä lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
331
kivikautinen
ei määritelty
0

Kohde sijaitsee Rovaniemen kirkosta noin 11 kilometriä lounaaseen Kemijoen pohjoispuolella. Mesoliittisen kivikauden runsaslöytöinen asuinpaikka on Häkinvaaran kaakkoispuolella omakotitaloasutuksen ja niittymaan alla. Paikka on vaarojen välinen, hiekkaperäinen
muinaispoukama.
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Vertaa ROI 171, 172, 173, 332, 333.
Luonti: 7.11.1996

Muutos: 21.7.2008

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Häkkilä

Koordinaatit:

pkoo: 7372300 ikoo: 3434510 Z/m.mpy alin: 90,00 ylin: 95,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 11 km lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
332
kivikautinen
ei määritelty
0

Mesoliittisen kivikauden asuinpaikka Häkinvaaran kaakkoispuolen peltorinteellä. Paikalla
on uusi omakotitalo. Hiekkamaata.

Luonti: 7.11.1996

Muutos: 30.3.2000

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Puistola

Koordinaatit:

pkoo: 7372030 ikoo: 3434250 Z/m.mpy alin: 79,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 12 km lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
171
kivikautinen
ei määritelty
0

Häkinvaaran eteläpuolella, Kemijoen Iso-suvannon pohjoisella rantapellolla sekä asutustaajaman lomassa oleva kohde. Alue on voimakkaan käytön vaikutuksesta turmeltunut
maapohjaltaan. Hiekka- ja soramaata.

Luonti: 7.11.1996

Muutos: 30.12.1996

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Puistola

Koordinaatit:

pkoo: 7371990 ikoo: 3434210 Z/m.mpy alin: 76,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 12 km lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

Luonti: 7.11.1996

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
172
kivikautinen
ei määritelty
0

Häkinvaaran eteläpuolella, Kemijoen Iso-suvannon pohjoisella rantapellolla sekä asutustaajaman lomassa oleva kohde. Alue on voimakkaan käytön vaikutuksesta turmeltunut
maapohjaltaan. Hiekka- ja soramaata.
Muutos: 30.12.1996
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Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Puistola

Koordinaatit:

pkoo: 7372020 ikoo: 3434140 Z/m.mpy alin: 76,00 ylin: 77,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 12 km lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
173
kivikautinen
ei määritelty
0

Häkinvaaran eteläpuolella, Kemijoen Iso-suvannon pohjoisella rantapellolla sekä asutustaajaman lomassa oleva kohde. Alue on voimakkaan käytön vaikutuksesta turmeltunut
maapohjaltaan. Hiekka- ja soramaata.

Luonti: 7.11.1996

Muutos: 30.12.1996

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Pikku-Häkkilä

Koordinaatit:

pkoo: 7372390 ikoo: 3434600 Z/m.mpy alin: 105,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 10,5 kilometriä lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
333
kivikautinen
ei määritelty
1

Häkinvaaran kaakkoispuolen kainalossa oleva ylin mesoliittisen kivikauden löytöala PikkuHäkkilän tilan maalla. Asuinpaikkaan viittaavia löydöksiä on kasvimailla vain vähän.

Luonti: 7.11.1996

Muutos: 21.7.2008

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Pahaoja

Koordinaatit:

pkoo: 7373050 ikoo: 3434100 Z/m.mpy alin: 95,00 ylin: 100,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 10 km lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

Luonti: 7.11.1996

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
1

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
463
kivikautinen
ei määritelty
0

Kalliovaaran ja Häkinvaaran välisen muinaislahden rannalla, Pahaojan hiekkaperäisillä
törmillä oleva mesoliittisen kivikauden asuinpaikka. Löydöksiä on ojan pohjoispuolen kärrytiellä. Poikkeuksellisen eheä kohde.
Muutos: 30.12.1996
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Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Pimiälampi

Koordinaatit:

pkoo: 7371000 ikoo: 3435870 Z/m.mpy alin: 70,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Rovaniemen kirkosta noin 11 km lounaaseen.
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
2

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
322
kivikautinen
ei määritelty
0

Valajaisten voimalan koillispuolen rannan lanssipaikan vaiheilla ollut pieni kivikautinen
asuinala. Ns. Illin allas ja uittorakenteet lienevät tuhonneet kohteen. Inventoinnissa 2006
kohteesta 350 m länteen on otettu talteen kvartsia ja mahdollisesti palanutta luuta. Kyseessä on ehkä maansiirtojen sekoittama sekundääri löytöpaikka.

Luonti: 7.11.1996

Muutos: 15.5.2007

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 1

Koordinaatit:

pkoo: 7373270 ikoo: 3435340 Z/m.mpy alin: 120,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 9,8 km lounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa havaittiin Kalliovaaran kaakkoisrinteellä kvartsia juonina ja
iskoksina. Kvartsisuonet sijaitsevat noin 20 metrin päässä suon reunasta vaaran rinteen alaosassa. Paikalla näyttää mahdollisesti sijainneen läheisten muinaisasuinpaikkojen raaka-ainelähteitä ja louhoskohtia. Tarkempi arviointi ja rajaaminen vaatisi kalliopintojen puhdistamista humuksen alta. Tällä kohtaa kvartsia oli näkyvissä noin 30 metrin matkalla laikkuina.

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 2

Koordinaatit:

pkoo: 7373660 ikoo: 3435460 Z/m.mpy alin: 135,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 9,5 km lounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa havaittiin vanha kuopanne ja painanne Kalliovaaran itärinteen kärjessä. Kuoppien funktio ja ajoitus on tuntematon.

mahdollinen muinaisjäännös
raaka-aineen hankintapaikat
ei määritelty

mahdollinen muinaisjäännös
maarakenteet
ei määritelty

Luonti: 8.3.2010
Nimi:
Tarkenne:

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
-1
kivikautinen
louhokset
1

Niskanperä

Rovaniemi
-1
ajoittamaton
kuopat
2

Niskanperä

Muutos: 11.3.2010
Kalliovaara 3

Kunta:
Järjestysnumero:

Rovaniemi
-1
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Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

mahdollinen muinaisjäännös
kivirakenteet
ei määritelty

Koordinaatit:

pkoo: 7373690 ikoo: 3435330 Z/m.mpy alin: 140,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 9,6 km lounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa havaittiin Kalliovaaran iäreunaa kiertävän tien länsipuoliselta polulta, hiekkamaasta ladotulta vaikuttava kiveys, mahdollinen muinainen liesikumpu.

Luonti: 8.3.2010

Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

ajoittamaton
latomukset
1

Niskanperä

Muutos: 11.3.2010

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 4

Koordinaatit:

pkoo: 7373827 ikoo: 3435285 Z/m.mpy alin: 130,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 9,5 km lounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa löytynyt mahdollinen pieni pyyntikuoppa sijaitsee Kalliovaaran koillisreunalla, lähellä Hetejänkää. Se on noin 15 metrin päässä pohjoiseen
vaaran reunaa kiertävältä polulta.

mahdollinen muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
ei määritelty

Luonti: 9.3.2010

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
-1
varhaismetallikautinen
pyyntikuopat
1

Niskanperä

Muutos: 11.3.2010

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 5

Koordinaatit:

pkoo: 7373951 ikoo: 3435002 Z/m.mpy alin: 127,50 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 9,7 km lounaaseen
361204
Peruskartan nimi: Niskanperä

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa löytynyt pieni mahdollinen pyyntikuoppa sijaitsee Kalliovaaran pohjoispuolella, Hetejängän lounaisreunaa kulkevan polun varrella. Polulta on matkaa
kuopalle noin 8 metriä koilliseen. 6 metriä kuopasta kaakkoon on pieni sorakuoppa.

Luonti: 9.3.2010

mahdollinen muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
ei määritelty

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
-1
varhaismetallikautinen
pyyntikuopat
1

Muutos: 11.3.2010
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Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 6

Koordinaatit:

pkoo: 7374110 ikoo: 3434660 Z/m.mpy alin: 125,00 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 9,9 km länsilounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa löytyi Kalliovaaran pohjoispuoliselta hiekkakankaalta,
länteen avautuvan terassin reunalta, ajouralta kvartsikaavin ja muutamia palaneita
kiviä. Paikalla on mahdollisesti asuinpaikka. Kemijoen tuntumasta ei aiemmin ole tunnettu näin korkealla sijaitsevaa ja rantasidonnaiseksi arvioitavaa asuinpaikkaa.

mahdollinen muinaisjäännös
asuinpaikat
ei määritelty

Luonti: 9.3.2010

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
-1
kivikautinen
ei määritelty
1

Niskanperä

Muutos: 11.3.2010

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 7

Koordinaatit:

pkoo: 7374133 ikoo: 3434549 Z/m.mpy alin: 117,50 ylin: 125,00

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta, rakennuksenpohja
Rovaniemen kirkosta 10 km länsilounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kalliovaaran pohjoispuolisella hiekkakankaalla, soiden välisen harjanteen länsireunalla
on miilukuoppia (2 kpl?) ja polun varressa mahdollinen rakennuksen perusta. Toinen
miilu on mitoiltaan 10,5x5 metriä ja sijaitsee polun eteläpuolella aivan suon reunassa.
Pohjoisempi miilu on halkaisijaltaan 6 metriä ja ja sijaitsee rakennuksen perustasta koilliseen lähellä sähkölinjaa.

mahdollinen muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
ei määritelty

Luonti: 9.3.2010

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Rovaniemi
-1
historiallinen
hiilimiilut
3

Niskanperä

Muutos: 11.3.2010

Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 8

Koordinaatit:

pkoo: 7373828 ikoo: 3434709 Z/m.mpy alin: 127,50 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 10 km länsilounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Vuoden 2000 inventoinnissa löytyi Kalliovaaran pohjoisreunaa kulkevalta ajouralta
kvartsi-iskoksia, palaneita kiviä ja palanutta luuta. Korkeudeltaan paikka on muinaista
Ancylusjärven rantaa. Mahdollisen asuinpaikan laajuutta ei ole arvioitu.

Luonti: 9.3.2010

mahdollinen muinaisjäännös
asuinpaikat
ei määritelty

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Muutos: 11.3.2010

Rovaniemi
-1
kivikautinen
ei määritelty
1

Niskanperä
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Nimi:
Tarkenne:
Laji:
Muinaisj.tyyppi:
Rauhoitusluokka:

Kalliovaara 9

Koordinaatit:

pkoo: 7373050 ikoo: 3434970 Z/m.mpy alin: 112,50 ylin:

Koord.selite
Etäisyystieto
Peruskartta:

Epätarkka arvio peruskartasta
Rovaniemen kirkosta 10,2 km lounaaseen
361204
Peruskartan nimi:

Kuvaus:

Kohde löytyi vuoden 2000 invnetoinissa. Kalliovaaran eteläpuolella, päätieltä tulevan,
Häkinjängän itäreunaa kiertävän metsätien töyräällä oli näkyvissä palaneita kiviä ja
kvartsi-iskoksia. Maaperä on hienoa hiekkaa. Ne voivat liittyä kivikautiseen oleskeluun
paikalla. Pahaojan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee noin 800 metriä länteen löytöpaikasta.

Luonti: 9.3.2010

mahdollinen muinaisjäännös
asuinpaikat
ei määritelty

Kunta:
Järjestysnumero:
Ajoitus:
Tyypin tarkenne:
Lukumäärä:

Muutos: 11.3.2010

Rovaniemi
-1
kivikautinen
ei määritelty
1

Niskanperä
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Kalliovaaran kohteet kartalla

Kalliovaaran lukuisissa kvartsijuonteissa esiintyy monin paikoin merkkejä muinaisesta louhostoiminnasta, mutta nämä ovat vielä inventoimattomia kohteita. Näitä kohteita ei ole esitetty kaavakartalla.
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3.9

Väestö

Hirvaan kylällä oli vuoden 2009 lopussa 688 asukasta. Väestömäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut, mutta viime vuosina suuntaus on ollut lievästi kasvava.
Kaavoituksen myötä on syytä olettaa, että sama suuntaus jatkuu.

Väestömäärän kehitys
700
689

688

690

688

680
670

675
669

668

660

661

659

2004

2005

656

650
640
630
2001

2002

2003

2006

2007

2008 2009

Jos tarkastellaan Rovaniemen kaupungin Alakemijoen suurtilastoaluetta nro 4, johon kuuluu Hirvaan, Rauotiosaaren, Muurolan ja Jaatilan tilastoalueet, väestö tällä alueella oli v.
2001 2968 henkilöä ja vuonna 2009 2908 eli vähennystä on 60 henkilöä.

Alakemijoen tilastoalueen väestö
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Väestön ikäjakauma Hirvaan alueella
Ikäjakauma 0-19 vuotiaat
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Ikäjakauma yli 20 vuotiaat
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3.10

Väestöennuste

Rovaniemen kaupungin väkiluku 30.11.2009 oli 59819 asukasta. Vuoden 2009 aikana
marraskuun loppuun mennessä Rovaniemen väestömäärä oli kasvanut 452 asukkaalla.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Rovaniemen väestömäärän ennustetaan kasvavan n. 400-500 asukkaalla vuodessa. Tilastokeskuksen 30.9.2009 väestöennusteen
mukaan vuonna 2015 Rovaniemen väestömäärä olisi 62461 ja vuonna 2025 väestömäärä
olisi 65862.
Pääosa kasvusta (n. 87%) tulee sijoittumaan Rovaniemen ydinalueelle ja sen lähiympäristöön.
Hirvaan osalta merkittävää kasvua ei ole odotettavissa, hienoista asukasmäärän kasvua
kuitenkin, kuten edellissivujen taulukot osoittavat.
Vuonna 2006 perustetulle uudelle Rovaniemen kaupungille on laadittu Rovaniemen alueiden käytön strategia. Strategian yhtenä tavoitteena on säilyttää maaseudun kylät elinvoimaisina.
Hirvaan kyläalueen yhdyskuntarakennetta on strategian mukaisesti eheytettävä ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia sekä etätyömahdollisuuksia. Hirvaan asutuksella on myös merkitystä Muurolan kyläkeskuksen ja koko Alakemijoen palvelujen säilymiselle.
Vaikka Hirvaalle väestöennusteen mukaan suurta kasvua ei ole odotettavissa, asukasmäärä tai sen kasvu ja kylän elinvoimaisuuden säilyminen riippuu osaltaan siitä, kuinka
paljon kaupunki saa rakennuspaikkoja jaettavaksi rakentajille, ja osaltaan yksityisten
maanomistajien myynti-/rakentamishalukkuudesta.
Yksityisten maanomistajien rakentamismahdollisuudella turvataan myös perinteisen kylärakentamisen perinne, jossa vanhan päärakennuksen viereen rakennetaan uusi päärakennus.

Rovaniemen kaupungin väestöennuste 2008-2040
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3.11

Rakentamisen määrä / rakentamispaine

Rakentamisen määrä on Hirvaan alueella ollut vähäistä. Ei-merkittävää rakentamisen painetta kaavoitettavalla alueella kuvaa rakennettujen talojen määrä viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Kaava-alueelle on rakennettu vuosien 2000-2009 aikana 34 omakotitaloa
ja yksi loma asunto, yhteensä 35 eli keskimäärin 3.5 taloa vuodessa.
Oheisessa taulukossa on esitetty rakentamisen määrä vuosina 2000-2009.
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Ei-merkittävää rakentamisen painetta alueella suhteessa koko Rovaniemen alueeseen
kuvaa seuraavat seikat:
Vuosittain koko kunnan alueella uusista omakotitaloista n. 20-30% sijoittuu keskeisten taajama-alueiden (n.5-7 km kehä) ulkopuolelle.
Näistä keskeisten taajama-alueiden ulkopuolelle sijoittuvista taloista vain n. 5-10% sijoittuu Hirvaan kaava-alueelle.
Kaava-alueella on toteutuneita rakennuspaikkoja 237.
Vuotuisen rakentamisen määrä suhteessa alueella olemassa oleviin taloihin on alle 2%:n
luokkaa.
Yleiskaavassa osoitetut suoraan rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavat rakennuspaikat
sijoittuvat olemassa olevan infrastruktuurin sisälle.
3.12

Työpaikat

Vuonna 2007 työpaikkoja Hirvaan alueella oli yrittäjien lisäksi ainoastaan Hirvaan koulun ja
päiväkodin henkilökunta. Työvoimaa Hirvaan alueella on 358 henkilöä, joista työllisiä on
313. Työllisistä on palkansaajia 291 ja yrittäjiä 21. Erilaisia yrityksiä ja toiminimiä Hirvaan
alueella on rekisteröity 19.
Hirvaan työpaikat ovat vähentyneet elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena. Maatalouden harjoittaminen on lähes loppunut. Metsätalous työllistää osa-aikaisesti kiinteistöjen
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omistajia. Kaupan työpaikat ovat myös loppuneet. Useimmat Hirvaalla asuvat käyvät töissä joko lähikylissä tai Rovaniemen keskustassa.

Työvoiman jakautuminen Hirvaalla vuoden 2007 lopussa. Tällöin asukkaita Hirvaalla oli
669. Palkansaajia oli 291, yrittäjiä 21 ja työttömiä 45, työvoimaa yhteensä 358.
Työvoiman jakautuminen
Työttömät
13 %
Maatalousyrittäjät
0%
Yrittäjät
6%

Palkansaajat
Yrittäjät
Maatalousyrittäjät
Työttömät

Palkansaajat
81 %

Työvoimaksi laskettavien ryhmien ulkopuolella olevia asukkaita on 311.
Työvoiman ulkopuolella olevat
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0-14 -vuotiaat
0-14 -vuotiaat
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Opiskelijat, koululaiset
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3.13

Joukkoliikenne

Paikallisliikenne
Rovaniemen paikallisliikenteen alue rajoittuu pohjoisessa Ylikylän ja Someroharjun alueisiin, idässä Vaaralan ja Koskenkylän alueisiin, etelässä Pöykkölään ja joen länsipuolella
Muurolaan sekä lännessä Niskanperään ja Karinrakkaan. Paikallisliikenteen nykylinjasto
muodostuu 14 linjasta, joista suurin osa on keskustan ylittäviä heilurilinjoja ja osa säteittäisiä keskustaan päättyviä linjoja.
Seutuliikenne
Rovaniemen maalaiskunnan alueella paikallisliikennealueen ulkopuolista joukkoliikennettä
kutsutaan seutuliikenteeksi. Seutuliikenne tukeutuu vahvasti maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kaukoliikenteeseen. Lisäksi maalaiskunnan alueelta Rovaniemelle on joitakin
pääasiassa työ- ja koulumatkaliikennettä palvelevia vuoroja, joista osa on lääninhallituksen
ostamaa liikennettä. Seutuliikenteellä on myös tärkeä rooli maalaiskunnan koulukuljetusten järjestämisessä.
Paras vuorotarjonta Rovaniemelle on Muurolan suunnasta, josta liikennöinti on luonteeltaan paikallisliikenteen kaltaista. Muualta liikenne tukeutuu pääasiassa maakunnallisiin
vuoroihin, jotka toimivat usein myös jatkoyhteyksinä juna- ja lentoliikenteestä muualle
maakuntaan.
Matkustajamäärät ovat olleet laskevia myös seutuliikenteessä, tosin kehitys ei ole ollut
yhtä voimakasta kuin paikallisliikenteessä. Seutuliikenteessä on käytössä seutulippu, joka
oikeuttaa matkustamaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan alueella 30 vrk:n ajan
myös paikallisliikenteessä.
Seutuliikenteessä suurimpina puutteina koetaan hankalat vaihtoyhteydet ja vaihtolipun
puute kertalipussa seutu- ja paikallisliikenteen välillä sekä puutteellinen palvelutaso etenkin kesäaikaisen työmatkaliikenteen osalta.
Matkapalvelukeskus (MPK)
Rovaniemellä toimii tällä hetkellä kokeiluna matkapalvelukeskus (MPK), jossa ovat mukana lääninhallitus, kunnat ja KELA. MPK:n kautta järjestetään sosiaalipuolen kuljetuksia
palvelulinjoilla ja yhdistellään KELA:n kuljetuksia (pääasiassa Lapin keskussairaalaan ja
Oulun yliopiston sairaalaan) matkaketjuiksi, joissa pisin osuus pyritään tekemään linjaautolla. Lisäksi samaan suuntaan meneville KELA:n taksiasiakkaille järjestetään yhteiskuljetuksia. MPK:lla on tavoitteena saada järjestettäväkseen myös koulutoimen kuljetukset ja
kylien asiointiliikenne, jota järjestetään koulukuljetusten yhteydessä ja erillisenä kutsuohjattuna liikenteenä.
Rautatieliikenne
Rautatieliikenne muodostaa yhdessä linja-autoliikenteen kanssa joukkoliikenteen rungon.
Kaikki Pohjois-Suomen junayhteydet ovat pitkämatkaisia kaukojunavuoroja. Rovaniemelle
saapuu ja sieltä lähtee päivittäin 6 junavuoroa Kemin/Oulun suunnasta ja Kemijärven
suuntaan on yksi päivittäinen junavuoro. Junilta on jatkoyhteydet linja-autolla Pohjois- ja
Itä-Lapin kuntakeskuksiin ja Lapin matkailukeskuksiin. Rovaniemen aseman kautta kulki
vuonna 2004 320 000 matkustajaa.
Lentoliikenne
Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärät ovat nousseet vilkastuneen ulkomaanliikenteen ansiosta vuodesta 1998 vuoteen 2004 20 %. Vuonna 2004 matkustajia oli 395 000,
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joista 73,3 % kotimaan liikenteessä. Rovaniemeltä on 6 päivittäistä, edestakaista lentoa
Helsinkiin. Lisäksi on yhteydet Murmanskiin / Arkangeliin. Varsinkin jouluaikaan järjestetään charter7 lentoja mm. Iso-Britanniasta ja Japanista. Rovaniemellä lentomelu vaikuttaa
maankäyttöön ja rakentamiseen ennen kaikkea Saarenkylän alueella.
Kevyt liikenne
Rovaniemen kaupungissa kevytliikenteen väyliä on yleisten teiden varrella välillä JaatilaRovaniemi, Sinetässä, Meltauksessa, Vikajärvellä, Ylinammassa, Koskenkylässä, Someroharjulla, Vaaralassa ja Vanttauskoskella, yhteensä noin 110 km. Taajama-alueella kevytliikenteen verkko on melko kattava. Kaupungin asemakaava-alueilla on kevytliikenteen
väyliä noin 140 km.

Tavaraliikenne
Tavaraliikenne maantiekuljetuksissa läänin sisällä on moninkertainen verrattuna lääninrajan ylittäviin kuljetuksiin. Lappiin tuodaan maanteitse huomattavasti enemmän tavaraa kuin
sieltä viedään. Perämeren satamista taas viedään tavaraa huomattavasti enemmän kuin
tuodaan. Tavaravirrat ovat kasvaneet tasaisesti. Kaikilla keskeisillä kuljetusliikkeillä on
terminaalit Rovaniemellä. Tukkuliikkeiden Lapin jakelu vaihtelee ketjukohtaisesti, mutta
pääsääntöisesti suurten kauppojen jakelu hoidetaan suoraan päävarastoista EteläSuomesta ja pienempien kauppojen jakelu hoidetaan Pohjois-Suomen terminaaleista, jotka sijaitsevat yleensä Oulussa. Kaikilla rataosuuksilla on tavaraliikennettä ja se jakaantuu
melko tasaisesti kaikille vuorokaudenajoille. Yhdistettyjen juna-rekkakuljetusten kysyntä
kasvaa koko ajan. Rovaniemen asema on merkittävä puutavaran lastausasema. Kuljetukset menevät Kemin tehtaille. Lentorahdin määrä on pieni muihin kuljetusmuotoihin verrattuna.
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3.14

Kunnallistekniikka

Kemijoen länsipuolella kulkee valtatie 4 ja joen itäpuolella Kemijoen Itäpuolentie. Teitä yhdistää maantie 933 Valajaskosken voimalaitossillan kautta.
Valtatie 4:n varressa kulkee kevyenliikenteen väylä Rovaniemen keskustasta Jaatilaan
saakka.
Valajaskosken voimalaitokselta lähtee voimansiirtolinjoja, joista pohjoiseen lähtevä linja
näkyy häiritsevästi maisemassa.
Vesihuollon runkoverkko kattaa lähes koko kaava-alueen. Alueelle on rakennettu vietto- ja
paineviemärilinja, joka jatkuu Muurolan jäteveden puhdistamolle. Valajaskoskentien ja Iisakinperän alueilta viemäriverkosto tällä hetkellä puuttuu. Alueelle ollaan laatimassa vesihuoltosuunnitelmaa Napapiirin Vesi Oy:n toimesta.
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3.15

Maanomistus

Kaava-alueen pinta-ala on n. 720 ha. Kaupungin omistamia maita kaava-alueella on n.
170 ha.
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4

TAVOITTEET

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden
tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevissa päätöksissä, edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten
täytäntöönpanoa ja turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden
toteuttamiselle. Edellä mainituissa tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä. Tavoitteet konkretisoidaan ja ratkaistaan maakuntakaavassa ja nk. kuntakaavoissa sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa.
Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ryhmitellään seuraavasti: toimiva aluerakenne,
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.
Toimiva aluerakenne
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään
alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan
huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun
tarve saada uusia pysyviä asukkaita.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
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 tulvavaaraalueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa
haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön
ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
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Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.
Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä asumisen viihtyisyys.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen
käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
4.2

Rovaniemen alueiden käytön strategian tavoitteita

Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymissopimuksessa alueiden
käyttöön ei ole suoraan otettu kantaa, mutta alueiden käyttöön vaikuttavia
tavoitteita on esitetty erityisesti palvelujen kehittämistavoitteiden kautta. Yhdistyneen
Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on mm. tarjota sosiaalija terveyspalvelut ja koulupalvelut tasapuolisesti eri alueilla. Kylien elinkelpoisuutta,
yksityistieverkoston liikennepalvelukykyä ja joukkoliikennepalveluja
pyritään kehittämään. Rovaniemen kaupungin visiossa Rovaniemen määritellään
olevan Lapin pääkaupunki, kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin
keskus.
Strategisia päämääriä ovat:
Nykyaikainen, luonnonläheinen ja palveluhenkinen kotikunta
Asukkaiden Rovaniemi (kaupunki järjestää asukkailleen laadukkaat perusja muut hyvinvointipalvelut sekä tarjoaa asukkailleen hyvät osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kaupungin kehittämiseksi)
Yritysten Rovaniemi (kaupunki tarjoaa elinkeino- ja yritystoiminnalle hyvät menestymisen
ja työllistämisen edellytykset)
Maakunnan Rovaniemi (kehittyvä ja yhteistyöhaluinen sekä eurooppalaistuva ja kansainvälinen, omaleimainen maakuntakeskus)
Kylien Rovaniemi (Rovaniemen keskus ja luonnonläheinen maaseutu kehittyvät elinvoimaisena ja vireänä kylien Rovaniemenä).
(Lähde: Nesenta Oy, Ympäristötaito Oy. Rovaniemen alueiden käytön strategia. Strategiaraportti. 2006)
4.3

Maakuntakaavan tavoitteet

Rovaniemen maakuntakaavan tavoitteena on mm., että asutusta, loma-asutusta sekä
matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnataan tukemaan maaseudun taajamia ja
kyläverkostoa. Alueiden käytöllä tulee tukea alueen tasapainoista kehittämistä hyödyntäen
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Kylissä kuntien tulisi säilyttää asutus
lähinnä elinkeinopoliittisin toimenpitein, mutta myös rakennustoimintaa suunnitelmallisesti
ohjaamalla.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa
ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
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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.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt.
4.4

Maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet

Hirvaan kylän asukkaiden ja maanomistajien tavoitteita selvitettiin joka talouteen jaetulla
selvityslomakkeella. Vastauksia saatiin yli 120 kpl.
Vastauksissa esille nousseita huomioitavia tavoitteita:
Uusia rakennuspaikkoja, uusia asukkaita
- riittävän suuria
- riittävän väljästi
Kauppa/kioski
Yhteisiä alueita
virkistysreittejä ja -toimintoja
Ympäristön hoito
pusikot kuriin – vesinäkymä esiin
Arvokkaat alueet
Kalliovaara, Tuomiojan mylly, tervanpolttopaikka, Turpeenniemen vanha talo
Viemäröinnin laajentaminen
4-tien liikenneturvallisuuden parantaminen
Pyörätien rakentaminen
Katuvaloja lisää
Matonpesupaikka
Julkista liikennettä lisää
Moottorikelkkailun huomioiminen

5

YLEISKAAVARATKAISU JA SEN PERUSTELUT

5.1

Vaihtoehtojen kuvaus

5.1.1

Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 0 kuvaa alueen maankäytön nykytilannetta, jossa ei ole osoitettu uutta rakentamista.
5.1.2

Vaihtoehto A

Vaihtoehto A on luonnosvaiheen kuulemisessa ollut yleiskaavaluonnos, joka on laadittu
tehtyjen perusselvitysten ja maanomistajien tavoitteiden pohjalta.
Kaavaluonnos on jätettyjen mielipiteiden pohjalta muotoutunut yleiskaavaehdotukseksi.
Kaava-aluetta laajennettiin käsittämään myös Kalliovaaran alue.
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5.1.3

Nähtävillä 29.1.-1.3.2010 olleen kaavaehdotuksen alueiden kuvaus

Yhdyskuntarakenteen osalta asuinalueita on laajennettu vanhaan kylärakenteeseen liittyen. Uuden asutuksen sijoittamisella olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen voidaan hyödyntää valmista infrastruktuuria (tiet, tekninen huolto) kohtalaisen pienillä investointikustannuksilla.
Täysin uutta asutusta osoitetaan Valajaskoskentien varteen. Viemäröinnin toteuttaminen
tälle alueelle on kustannuksiltaan kallis.
Lähipalvelujen osalta koulu ja päiväkoti sijaitsevat kylällä, muilta osin palvelut sijaitsevat
Rovaniemen keskustassa. Asumisen sekä muiden toimintojen lisääntyessä edellytykset
uusien palvelujen muodostumiselle paranevat. Valtatien ja Valajaskoskentien kulmaukseen on sijoitettu palvelujen alue (PL), jolla on edullinen sijainti koko kylän ja lähialueen
asutukseen nähden.
Liikenteen osalta päätieverkkoon ei tule muutoksia. Kevyenliikenteen väylä on valtatien
varressa ja Valajaskoskentien varren väylän suunnittelu on toteuttamista vaille valmis. Sisäisen tieverkon laajennuksia tarvitaan uusille rakentamisalueille.
Rantavyöhykkeelle rakentaminen on mitoitettu 8 rakennuspaikkaa/rantaviivakilometri, uusia rakennuspaikkoja syntyy 15 kpl, jotka kaikki on osoitettu pysyvään asutukseen. Muualle osoitettu asutus on sijoitettu pääosin viemärin toiminta-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen lukuun ottamatta täysin uutta Valjaskoskentien varren aluetta. Rakentamisen
määrä on osoitettu tilakohtaisesti. Asutuksen sijoittelussa on huomioitu liikenteen aiheuttama meluhaitta samoin kuin tulvauhka.
Luonnonympäristön osalta rakentamisen ulkopuoliset alueet on osoitettu virkistysalueiksi
tai eriasteisiksi maa- ja metsätalousalueiksi. Maisemallisesti arvokkaat pellot on säilytetty
vapaina rakentamiselta.
Rakennetun ympäristön ja taajamakuvan osalta lisärakentamisella tiivistetään ja laajennetaan kylärakennetta. taajamakuvan aikakerrostuma monipuolistuu uudisrakentamisella.
Joen rantamaiseman yleisilme säilyy entisellään rakentamisen pääosan kohdistuessa ranta-alueiden ulkopuolelle.
Virkistysalueiden osalta rantavyöhykkeelle Kemijoen ruoppauksen yhteydessä rakennettu
rantavalli mahdollistaa kalastajien ym. kulkumahdollisuuden rannalla. Hirvasojan ja Tuomiojan virkistysalueet on säilytetty entisellään.
Reitistöjen osalta kaavaan on osoitettu moottorikelkkailu yhdysreitti Hirvasojalta kylän ulkopuoliselle reitille. ulkoilu reittinä on merkattu Jussilanvaaran reitti sekä Häkinvaaran
vanha kärrytie. Kalliovaarassa useana vuotena sijainnutta hiihtolatua ei kaavaan merkitä
vaan sen sijoittumisesta ja toteuttamisesta on aina neuvoteltava maanomistajien kanssa.
kemijoen vesistö toimii veneilyreittinä.
Suojelualueina yleiskaavaan on kohdemerkinnöin osoitettu muinaismuistot sekä luonnonsuojelukohteet. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet on osoitettu aluerajauksina, kuten esim. kalliovaaran lakialue, Hirvasojan alue sekä lähteiden valuma-alueita.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset on suojeltu.
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6

YLEISKAAVAKUVAUS

Osayleiskaavan pääperiaatteena on uuden asutuksen sijoittaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen valmiin infrastruktuurin varaan. Myös vesistöillä on luonnollisesti suuri merkitys uuden asutuksen sijoittamisessa.
Hirvaan osayleiskaavan lähtökohtana ja mitoituksen perustana on pidetty maanomistajalähtöistä tarkastelua. Koko kaava-aluetta tarkasteltiin samoilla mitoitusperusteilla, eikä
kaavassa osoitettu mitoitukseltaan tiheämpää varsinaista kyläkeskusaluetta rakennuspaikkojen sijoittuessa nauhamaisesti usean kilometrin matkalle. Viranomaisneuvottelussa
24.5.2010 kuitenkin todettiin, ettei kaava tuossa muodossa täytä MRL:n 44 §:n vaatimuksia. Tästä johtuen kaava-alueelle laadittiin selkeämpi vyöhykejako rantavyöhykkeeseen,
kyläaluevyöhykkeeseen (AT) ja suunnittelutarvealuevyöhykkeeseen (ST). Eri vyöhykkeillä
rakennuspaikkojen jakamisen perustana käytettyjä mitoitusperusteita käsitellään vyöhykekohtaisesti.
Kyläalueiksi määriteltiin kaava-alueen vanhimmat asuinalueet, jotka sijoittuvat valmiin infrastruktuurin piiriin. Kyläalueesta erotettiin pois lähivuosikymmeninä toteutetut tiheämmät
asuinkeskittymät. Nämä alueet osoitettiin suunnittelutarvealueiksi ja osin asemakaavoitettaviksi alueiksi.
Rantavyöhyke määräytyi rannalle jo toteutuneiden rakennuspaikkojen ja pitkältä matkalta
Kemijokea myötäilevän valtatie 4:n mukaisesti.
Suunnittelutarvealueiksi ja osin asemakaavoitettavaksi alueiksi osoitettiin myös tulevat
kylän laajenemisalueet.
Hirvaalle on perusteita osoittaa pienimuotoista asuinrakentamista maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n tarkoittamalle kyläalueelle, jolla ei ole merkittäviä rakentamispaineita. Rakentamisen määrää ja rakentamispainetta alueella on kuvattu aiemmin selostuksen kohdassa 3.11. Hirvaan kylä sijoittuu Rovaniemen keskustan lievealueen ulkopuolelle.
Maakuntakaavassa alue on merkitty kyläalueeksi.
Hirvaan kylä on rakentunut nauhamaisesti osin Kemijoen rantaan ja osin valtatien varteen.
Rakentamiseen vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tai 44 §:n mukainen yleiskaava, jossa on emätilatarkastelun ja maanomistajien tasapuolista kohtelua varmistavan
mitoituslaskelman mukaisesti osoitettu rakennuspaikkoja.
Hirvaan kylä on elinvoimainen kylä ja sijaintinsa sekä luontonsa vuoksi viihtyisä asuin- ja
virkistyspaikka, jossa yhdessä tekeminen ja harrastustoiminta ovat vielä voimissaan.
Alueella on pysyvän asutuksen rakennuspaikkojen kysyntää siinä määrin, että maankäytön suunnitelmallinen järjestäminen yleiskaavalla on perusteltua.
Asuinalueita on täydennetty ja laajennettu pieninä asuntoryhminä, joissa perusteina edellä
mainitun lisäksi ovat olleet myös maanomistussuhteet ja kiinteistöjen sijainti ja muoto. Valajaskoskentien varteen on osoitettu kokonaan uusia asuinalueita, jotka on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi.
Ranta-alueet lähiympäristöineen on pyritty varaamaan virkistykseen ja ulkoiluun.
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6.1

Kaavan rakenne

Kaavan rakenne on edellä mainitun ja oheisessa kuvassa esitetyn vyöhykejaotuksen mukainen.

Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan mukaisesti sinisellä rantavyöhykkeellä ja vihreällä kyläaluevyöhykkeellä (AT).
Keltaisella osoitetulla suunnittelutarvealueella (ST) ei suoraan saa rakennuslupaa, vaan
rakennushanke edellyttää MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua. Osa suunnittelutarvealueesta on yleiskaavassa osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi.
Rakennuspaikat sijoittuvat valtatie 4:n molemmille puolille teiden varsiin sekä Kemijoen
ranta-alueelle tai sen tuntumassa olevien teiden varsille eli nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena.
Uusien rakennuspaikkojen sijoitukseen on vaikuttanut Kemijoen tiedossa olevien tulvien
korkeus sekä liikenteen aiheuttama melu. Uudet rakentamisalueet sijoittuvat tulva-alueen
yläpuolelle ja pääosin melualueen ulkopuolelle
Yleiskaavaa voidaan nykylainsäädännön nojalla käyttää kyläalueella rakennusluvan myöntämisen perusteena 10 vuotta siitä lähtien, kun kaava on saanut lainvoiman. On todennäköistä, että yleiskaava ei täysin toteudu. Realistinen arvio on, että kolmasosa rakennuspaikoista rakennetaan vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaa n. 5 rakennuspaikkaa
vuodessa. Uusista rakennuspaikoista n. 3/4 on yksityisten omistuksessa, joilla on usein
tarve varata tontit tulevaa tarvetta varten. Tämä johtaa usein siihen, että tontit jäävät toteutumatta. Mikäli kaikki uudet tontit rakennetaan, niin Hirvaan asukasluku kasvaisi lähes 500
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asukkaalla. Todellisuudessa kylän kokonaisasukasluku ei kasva mainitulla määrällä, koska
asuntojen poistumaakin tapahtuu ja vanhoissa asunnoissa asukasmäärä asuntoa kohti
vähenee. Asukasluvun kasvu voisi olla suurimmillaan n. 200 henkeä vuoteen 2020 mennessä. Todennäköistä on, että väestömäärä pysyy suunnilleen entisellään, kuitenkin niin,
että se on tasaisesti hieman kasvava. Uusilla rakennuspaikkamahdollisuuksilla kompensoidaan ikääntyvän väestörakenteen johdosta pienenevän ruokakuntakoon sekä tyhjilleen
jäävien rakennuspaikkojen aiheuttama asukasmäärän vähentyminen.
Kylän kokonaisrakenne ei alueellisesti olennaisesti laajene kyläalueen osalta, vaan se tiivistyy nykyisen rakenteen sisälle. Suurin laajennussuunta tulevaisuudessa on kaavaalueen pohjoisin/itäisin osa, Valajaskoskentien alue, jossa ei tällä hetkellä ole kuin muutama talo. Alue osoitetaan yleiskaavassa asemakaavoitettavaksi alueeksi.
Virkistysalueina ovat vesi- ja ranta-alueet ja niiden lähistössä olevat metsäalueet.
6.2

Mitoitus

Hirvaan osayleiskaavan vesistönä on Kemijoki, jonka leveys vaihtelee
kaava-alueella 150-700 m, ollen keskimäärin noin 200-400 metriä. Kyseessä
ollessa keskimäärin yli 100 metriä leveä joki, on mitoituksena rantavyöhykkeellä käytetty
järvialueiden mitoitusta.
Rakennusoikeuden mitoitusperusteena rantavyöhykkeellä on käytetty soveltuvin osin rantaviivan pituutta. Mitoituksen perusteena on käytetty ns. muunnettua rantaviivaa. Rantaviiva on laskettu 1:10 000 kartalta n. 10 metrin tarkkuudella. Joen leveys on mitattu jokaisen
tilan kohdalta, jonka perusteella on käytetty kertoimena oheisen laskentamallin kerrointa.
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Kiinteistökohtaisesti on tarkasteltu käytetty rakennusoikeus, jossa on otettu huomioon
15.10.1969 rantakaavasäännösten voimaantulon jälkeen muodostetut rakennuspaikat.
Tätä menetelmää kutsutaan emätilaperiaatteeksi, jossa ennen 15.10.1969 voimassa olleen tilanteen mukaan määräytyvät nk. emätilat, jotka on numeroitu 1 alkavalla juoksevalla
numeroinnilla. Emätilojen sisällä on esitetty vuoden 2010 hetkinen maanomistus ja voimassa olevat rekisteriyksiköt. Nykyistä rakennuskantaa on laskelmissa tulkittu käytettynä
rakennusoikeutena. Emätiloja käytetään laskennassa yhtenäisinä kokonaisuuksina, joista
osuudet jakautuvat 15.10.1969 jälkeen muodostuneille tiloille.
Tilasta rantakaavasäännöksien voimaantulon jälkeen rakentamista varten erotetut kiinteistöt lasketaan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Ennen tätä muodostetut kiinteistöt katsotaan
itsenäisiksi emätiloiksi.
Rakennuspaikkoja on pyritty jakamaan tasapuolisesti eri maanomistajille. Samalle
maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä yksikkönä, jolloin
rakennuspaikkoja on voitu siirtää alueelta toiselle.
Rakennuspaikkojen jakamisessa on otettu huomioon myös rantojen laatu eli rakentamiseen soveltumattomilla alueilla ei voida katsoa olevan rakennusoikeutta täysin rantaviivan
mukaisesti.
Rantavyöhyke ja kyläaluevyöhyke (AT)
Kokonaismitoituksen perustana yleiskaavan rantavyöhykkeellä käytetään suhdetta 8 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviiva-kilometri.
Rantavyöhykkeen ulkopuolella ns. kuivan maan kyläaluevyöhykkeellä (AT) mitoitusperusteena on emätilan pinta-ala ko. vyöhykkeellä. Emätilat on pinta-alan suhteen jaettu neljään
ryhmään; alle 1 ha, 1-2 ha, 2-5 ha ja yli5 ha .
Rakennuspaikkojen tavoitteellinen määrä saadaan kun emätilan pinta-ala jaetaan suhdeluvulla.
Emätilan koko
alle 1 ha tilat
1-2 ha tilat
2-5 ha tilat
yli 5 ha tilat

Rakennuspaikkojen määrä
0.3 ha/rakennuspaikka
0.5 ha/rakennuspaikka
0.6 ha/rakennuspaikka
0.8 ha/rakennuspaikka

Mitoituksen tavoitteena on maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutuminen siten, että
maanomistajat saavat tilansa pinta-alaan, rantaviivan määrään, olosuhteisiin ja aiemmin
hyödynnettyyn rakennusoikeuteen nähden kohtuullisen määrän rakennuspaikkoja, vaikka
se johtaisikin rakennuspaikkojen määrän ylimitoitukseen. Vastaavasti se voi johtaa myös
alimitoitukseen lähinnä olosuhteista riippuen.
Mitoitusarvot kyläalueella (AT) on puhtaasti pinta-alaan suhteutettu, eikä niissä ole vielä
huomioitu rakentamista rajoittavia tekijöitä. Tämän takia kaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja on usein vähemmän kuin mitoituslaskelma osoittaa. Toisaalta taas maanomistaja
on voinut haluta vähemmän rakennuspaikkoja kuin mitoitus osoittaisi.
Vaikka rannan ja maaperän laatu ei sanottavasti kyseisessä Hirvaan osayleiskaavassa
vaikutta mitoituslukuihin, pyritään rakennuspaikat sijoittamaan kaavassa parhaiten rakentamiseen soveltuviin maaston kohtiin, maaperä ja luontoarvot huomioon ottaen.
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Suunnittelutarvealue (ST)
Osayleiskaavan ranta-aluevyöhykkeen ja kyläaluevyöhykkeen (AT) ulkopuoliset alueet
ovat ns. suunnittelutarvealuetta (ST). Suunnittelutarvealueelle ei voi tämän osayleiskaavan
perusteella myöntää suoraan rakennuslupaa. Mahdollinen rakennushanke vaatii tapauskohtaisen kaupungin käsittelemän MRL 16§:n ja MRL 173§:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun. Osa suunnittelutarvevyöhykkeestä on osoitettu asemakaavoitettavaksi alueeksi.
Tälle alueelle on yleiskaavassa osoitettu niin paljon yhdyskuntarakennetta laajentavaa rakentamista, että alueelle on perusteltua laatia asemakaava.
Kaavassa esitetyt suunnittelutarvealueen rakentamisalueet on määritelty saman edellä
mainitun emätilaselvityksen perusteella. Mitoitusperusteena on käytetty emätilan pintaalaa. Tilat on pinta-alan suhteen jaettu kolmeen ryhmään; alle 1 ha, 1-5 ha ja yli5 ha suuruisiin tiloihin. Mitoitusluku osoittaa, kuinka suuri pinta-ala vaaditaan rakennuspaikkaa
kohden. Kun emätilan pinta-ala jaetaan suhdeluvulla, saadaan rakennuspaikkojen mitoituksellinen/tavoitteellinen lukumäärä emätilalle.
Emätilan koko
alle 1 ha tilat
1-5 ha tilat
yli 5 ha tilat

Rakennuspaikkojen määrä
0.5 ha/rakennuspaikka
1 ha/rakennuspaikka
1.5 ha/rakennuspaikka

Suunnittelutarvealueella on 72 toteutunutta rakennuspaikkaa. Mitoitus ja yhdyskuntarakenteen laajenemismahdollisuudet huomioiden, osayleiskaavan ST- alueelle voisi sijoittua n.
160 uutta rakennuspaikkaa. Näin suuren rakentamisen toteutuminen edellyttää kuitenkin
asemakaavan laatimista alueelle.
6.2.1

Tämän hetkinen tilanne 10/2010

Tällä hetkellä koko kaava-alueella on 237 toteutunutta rakennuspaikkaa, 234 vakituisen
asumisen (230 pientaloa ja 4 rivitaloaluetta) ja 3 loma-asuntojen rakennuspaikkaa sekä
metsäopiston alue, koulun alue, päiväkodin alue, voimalaitoksen alue, vanhan rautatieaseman alue ja teollisen toiminnan alue.
rantavyöhykkeellä (*):
olemassa olevia vakituisen asunnon rakennuspaikkoja 47 kpl
olemassa olevia loma-asuntojen rakennuspaikkoja 2 kpl
Rantavyöhykkeellä on rakennuspaikkoja
yhteensä 49.

rantavyöhykkeen ulkopuolella:
olemassa olevia vakituisen asunnon rakennuspaikkoja 183 kpl
olemassa olevia loma-asuntoja 1 kpl
4 rivitaloaluetta
rautatieasema
Metsäopiston alue
Koulun ja päiväkodin alue
teollisuusalue

(*) Mitoituslaskelmissa käytettyjen vyöhykkeiden rajaus on osoitettu kaavakartalla
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Rantaviiva

Kemijoki

Todellista rantaviivaa (m) Muunnettua rantaviivaa (m) Vapaa muun.ranta
8616
7246

Hirvasoja

2678

1339

Yhteensä

11294

8585

4200

Hirvaan osayleiskaavan vapaan muunnetun rantaviivan määrä muunnetusta rantaviivasta
on prosentteina:
koko kaava-alue n. 50%
Yhtenäisiä vähintään 200 metriä pitkiä vapaita ranta-alueita on seuraavasti:
Metsäopiston alue, Hirvasojan alue, alue koulun lähellä, Tuomiojan alue ja voimalaitoksen
ylä- ja alapuolinen alue.
Rakennuspaikkojen suhteutus vesistön pinta-ala hehtaareihin
koko kaava-alue 63 rakennuspaikkaa rantavyöhykkeellä/Kemijoki 310 ha = 0,20
koko kaava-alue 63 rakennuspaikkaa rantavyöhykkeellä/puolet kemijoen vesialueesta
(vastarannan asutus huomioiden) 155 ha = 0.41.
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6.2.2

Rakennuspaikkojen määrä

Hirvaan osayleiskaavan suoraan rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavat rakennuspaikat rantavyöhykkeellä ja kyläaluevyöhykkeellä (AT)
Uusi vakituinen asunto rantavyöhykkeellä
Olemassa oleva vakituinen asunto rantavyöhykkeellä
Uusi vakituinen asunto kyläaluevyöhykkeellä
Olemassa oleva vakituinen asunto kyläaluevyöhykkeellä
Yhteensä
Uusi loma-asunto rantavyöhykkeellä
Olemassa oleva loma-asunto rantavyöhykkeellä
Uusi loma-asunto kyläaluevyöhykkeellä
Olemassa oleva loma-asunto kyläaluevyöh.
Yhteensä
Rakennuspaikat koko kaava-alueella

14
41
130
118
303
0
2
0
0
2
305

Muut rakennuspaikat, edellyttävät suunnittelutarveratkaisua tai asemakaavan laatimista
Olemassa oleva vakituinen asunto suunnittelutarvealueella
Olemassa oleva vakituinen asunto suunnittelutarvealueella/rantavyöhykkeellä
Olemassa oleva loma-asunto suunnittelutarvealueella
Koulu ja päiväkoti (PY-alue)
Rivitaloalueet (A)
Palvelujen alueita (PL)

65
6
1
2
4
5

Pientalojen rakennuspaikkoja on koko kaava-alueella yhteensä 377.
Uusia rakennuspaikkoja kaavassa osoitetaan rantavyöhykkeelle ja kyläaluevyöhykkeelle
yhteensä 144 kpl. Rantavyöhykkeellä ja kyläalueella on yhteensä161 toteutunutta rakennuspaikkaa, suunnittelutarve alueella on 72 toteutunutta rakennuspaikkaa.
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Vuosien 2000-2010 aikana laadittujen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen mitoitus
Rovaniemen kaupungissa
Oheisessa taulukossa on osoitettu kaavoissa muodostuneiden uusien rakennuspaikkojen
suhde kaavojen kokonaisrakennuspaikkamäärään.

6.2.3

Aluevaraukset

6.2.3.1

Pysyvä asuminen

Osayleiskaava-alue on kaavan mitoitusta tehdessä jaettu kolmeen osaan, rantavyöhykkeeseen, ns. kuivan maan alueeseen eli kyläaluevyöhykkeeseen (AT) ja suunnittelutarvealueeseen (ST).
Rantavyöhykkeellä rakennuspaikat on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnällä AP-1, AP-4 ja
AM. Näillä merkinnöillä osoitettuja rakennuspaikkoja on yhteensä 61, 47 rakennettua ja 14
uutta.
AP-1 alueella rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2500 m². Asuinrakennuksen kerrosala
saa olla 10% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 k-m², lisäksi saa olla
talous- ja varastorakennuksia enintään 100 k-m² sekä erillinen enintään 20 k-m² rantasauna.
Kyläalueella (AT) rakennuspaikat on osoitettu käyttötarkoitusmerkinnöillä AP, AP-2 ja AP4. Näillä merkinnöillä osoitettuja rakennuspaikkoja on yhteensä 301, 167 rakennettua ja
134 uutta.
AP ja AP-4 alueilla rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m². Asuinrakennuksen kerrosala saa olla 10% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 300 k-m², lisäksi saa
olla talous- ja varastorakennuksia enintään 100 k-m².
AP-2 alueella sallitaan edellä mainitun lisäksi myös liike-, yritys- ja pajatoiminta ja niihin
liittyvä rakentaminen, enintään 300 k-m².
AP-4 merkinnällä on osoitettu liikennemelun vaikutuksessa olevat alueet.
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Pientalovaltainen asuntoalue. Alue sijoittuu kokonaan tai osittain 55 dB:n liikennemelualueelle. Alueelle rakennettaessa tulee ottaa huomioon rakenteellisen meluntorjunnan keinot.
Rakentaminen edellyttää melua estävien toimenpiteiden huolehtimista esim. sijoittamalla
talousrakennukset melusuojaksi. Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 2000 m². Määräyksen tavoitteena on rakennuslupavaiheessa ohjata rakennuspaikan
toteutumista.
AP, AP-1, AP-2 ja AP-4 -alueilla saa yhdelle rakennuspaikalle rakentaa yhden, yksi- tai
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen.
AP-3 –merkinnällä on osoitettu tulvauhan alaiset rakennuspaikat.
Rakennettu rakennuspaikka, joka on tulvauhan alainen. Rakennuksen ylläpitoon liittyvä
korjaaminen on sallittu. Rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä ei sallita.
A-alueina on kaavaan merkitty 4 olemassa olevaa rivitaloaluetta.
Maatilan talouskeskuksen alueita (AM) on kaksi. AM-alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden vuoksi tarpeellisia rakennuksia.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10% rakennusluvassa esitetyn,
yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan pinta-alasta, asuinrakennusten kerrosala kuitenkin
enintään 450 k-m² , loma-asuinrakennusten enintään 120 k-m² .
Vanhalle kooltaan vähintään 1 ha:n maatilantalouskeskuksen rakennuspaikalle saa edellä
määriteltyjen rakennusoikeuksien puitteissa rakentaa maatilan asuinrakennuksen lisäksi
enintään yhden erillisen asuin- tai loma-asuinrakennuksen, jonka tulee muodoiltaan ja rakentamistavastaan sopeutua rakennuspaikan vanhaan rakennuskantaan ja uudisrakennusten tulee hyvin täydentää vanhaa pihapiiriä.
Asuinaluetta kaavassa on varattu kyläalueelle ja rantavyöhykkeelle n. 80 ha.
Uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa on huomioitu maaperän ja ympäristön lisäksi
myös liikennemelun ja mahdollisen tulvan aiheuttamat rajoitukset.
6.2.3.2

Loma-asutus

Loma-asuntoalueilla (RA ja RA-1) on 3 vanhaa ja 4 uutta rakennuspaikkaa. RA-alueilla
uuden rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 2500 m2. Ra-alueella rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon. Loma-asunnon asuinrakennuksen kerrosala saa
olla enintään 100 k-m² ja erillisen saunarakennuksen kerrosala enintään 20 k-m². Rakennetun ympäristön ja rantakasvillisuuden säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikkojen rakentamattomat osat tulee säilyttää luonnontilaisina.
RA-1 alueelle saa rakentaa myös matkailua palvelevia rakennuksia sekä huoltorakennuksia. Yhteenlasketun kerrosalan määrä on osoitettu aluekohtaisesti kaavakartalla.
6.2.3.3

Palvelut ja elinkeinotoiminta

Palvelujen osalta Hirvas tukeutuu pääosin Rovaniemen keskustan ja Muurolan tarjoamiin
palveluihin.
Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) kaavassa on osoitettu koulun ja päiväkodin
alueet.
Lähipalvelujen alueita (PL) on osoitettu entisen metsäopiston alueelle, Peltolanmutkaan ja
Valaskoskentienhaaraan.
Teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), on
varattu Hirvasojan läheisyyteen n. 4 ha.
Kemijoki Oy:n varastoalue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).
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6.2.3.4

Virkistys alueet ja –kohteet

Virkistysaluetta (V) on osoitettu Hirvasojan alueelle, metsäopiston alueelle, koulun lähelle
ja Valajaskosken yläpuolelle entisen uitonrannan alueelle. Hirvasojan alueella sijaitsee
leikkipuisto, uimaranta, veneenlaskupaikka ja laavu.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU) on merkitty Tuomiojan ranta, metsäopiston
urheilukenttä ja Hirvasmäen kaukalon alue. Tuomiojalla sijaitsee uimaranta ja veneenlaskupaikka. Lisäksi Valaskosken voimalaitoksen alapuolella sijaitsee Saviniityn veneenlaskupaikka.
Lähivirkistysalueiksi (VL) on merkattu tiheimpien asutuskeskittymien rakennuspaikkojen
väliset alueet.
Virkistysalueita on yhteensä n. 74 ha (V 18.5 ha, VU 4.3 ha ja VL 51 ha).
Jussilanvaaran kuntoilureitti on osoitettu kaavassa ulkoilureitiksi. Hirvasojan virkistysalueelta Peterinniemeen on osoitettu uusi ulkoilureittivaraus.
6.2.3.5

Liikenne

Osayleiskaava tukeutuu pääosin nykyiseen tieverkkoon eli valtatie 4:ään ja Valajaskoskentiehen sekä näihin liittyviin yhdysteihin mm. Häkinvaarantie, Iisakinperäntie, Peterinniementie, Hirvasmäentie, Jussilanvaarantie, Kiveläntie, Peltolanmutka ja Tuomirinteentie.
Uutta yksityistieverkkoa on osoitettu muutamalle uudelle AP-alueelle, esim Valajaskoskentien varressa sekä Iisakinperäntien uusi linjaus.
Pääteiden varteen on osoitettu melualueet. Merkintä osoittaa alueet, joiden sisäpuolella
liikennemelu ylittää vakituisen asumisen ja loma-asumisen raja-arvot.
Kevyenliikenteen väylät on osoitettu Valajaskoskentien varteen ja Valtatie 4:n varteen jatkaen Peltolanmutkan alikulun kohdalta Jukolanpolulle uusi väylä toisellekin puolelle valtatietä.
Moottorikelkka- ja ulkoilureittejä varten kaavaan on varattu aluevarauksia. Reitit on osoitettu yleiskaavassa ohjeellisina, mikä tarkoittaa sitä, että reitit voidaan perustaa sopimuksilla
ulkoilulain tai maastoliikennelain mukaan.
6.2.3.6

Tekninen huolto

Vesihuollon nykyinen runkoverkko riittää palvelemaan suurelta osin myös uutta asutusta.
Uudet tontti- ja alueliittymät joudutaan rakentamaan. Alueelle on rakennettu vietto- ja paineviemärilinja, joka jatkuu siirtoviemärilinjana Muurolan suuntaan.
Valajaskoskentien ja Iisakinperän alueilta viemäriverkosto tällä hetkellä puuttuu. Alueelle
ollaan laatimassa vesihuoltosuunnitelmaa Napapiirin Vesi Oy:n toimesta.
Yleiskaavamääräyksen mukaan viemärin toiminta-alueella on liityttävä viemäriin ja jos jätevesiä ei johdeta yleiseen viemäriin, jätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen
(542/2003), talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla, mukaisesti.
Maahan imeyttämiskenttä on rakennettava vähintään 30 metrin etäisyydelle rannasta. Pesuvedet on imeytettävä vähintään 20 metrin etäisyydelle rannasta.
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Viemäriverkon laajentaminen käsitellään kunnassa erillisenä asiana vuotuisten investointiohjelmien mukaisesti.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on esitetty selostuksen kohdassa 3.14.
Nykyinen sähköhuoltoverkosto riittää palvelemaan myös uutta asutusta. Rovakaira Oy toteuttaa jakelujohtoja alueella rakennushankkeiden mukaisesti.
Jätehuolto hoidetaan keskitetysti.
6.2.3.7

Luonnonympäristö

Kaavassa luonnonympäristö on merkitty EV, M, MT, MA, MY, VL ja W aluemerkinnöillä. Rakennusoikeus on rakentamisen osalta osoitettu tilakohtaisesti tällä
yleiskaavalla vahvistuville AP, AP-1, AP-2, AP-4, AM, RA ja PL alueille, MRL 43.2§.
Pinnanmuodostus on otettu huomioon siten, että uudet rakennuspaikat ovat tulvarajan
yläpuolella.
Suuri osa kaava-alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, joka tarkoittaa metsäja peltoalueita. M -alueilla on sallittu maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen oleviin
tilakeskuksiin liittyen. Rakennusten sijoittamista avoimille peltoaukeille tulee välttää. Maaja metsätalousaluetta (M) on noin 392 ha.
Maatalousalueeksi (MT) on merkitty alueet, joilla on tai saattaa olla tulevaisuudessa viljelytoimintaa. Näitä alueita on noin 2 ha.
Maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi (MA) on merkitty kaksi peltoaukeaa, Peterinniemessä ja Valajaskosken voimalaitoksen alapuolella. Maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden (MA) osuus on noin 10 ha.
Kaavassa on merkitty maa- ja metsätalousmaaksi, jolla erityisiä ympäristöarvoja (MY) ranta-alueet (MRL 73 §), Hirvasmäentien alueen rakentamiselta vapaat alueet sekä Hirvasojan varsi. MY -alueilla pyritään mm. säilyttämään rantapuustoa ja estämään tarpeettomia pengerryksiä. MY -alueita on yhteensä 44.3 ha.
Valtatien ja Valajaskoskentien reuna-alueet on osittain osoitettu suojaviheralueiksi (EV).
Alueelle ei voi rakentaa, joten se toimi suojavyöhykkeenä asutukseen nähden.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät ympäristöt on osoitettu
luo -merkinnällä. Luo-alueiksi on osoitettu kaavassa Kalliovaaran lakialue, Hirvasojan alue
sekä muutaman lähteen valuma-alue.
Maisemallisia ja ekologisia arvoja oleellisesti heikentävien toimien varalta on kaavamääräyksissä MRL 43.2 §:n perusteella määrätty, että toimenpiteet, kuten maisemaa muuttava
maanmuokkaaminen ja metsien avohakkuu, edellyttävät kunnan myöntämää MRL 128
§:n mukaista maisematyölupaa. Maisematyölupaa vaaditaan MY-, EV-, VU ja luo –alueilla
sekä rakentamiseen oikeuttavilla alueilla ranta-alueella.
Toimenpiderajoitus ei koske kaikkia alueella suoritettavia toimenpiteitä, vaan toimenpiderajoitusalueella tulee maisemaa muuttaville, kuten maanmuokkaamiselle, metsien avohakkuulle tai muille näihin verrattaville toimenpiteille hakea lupaa. Huomioitavaa on siis, että
toimenpiderajoitus ei välttämättä johda luvanhakuvelvollisuuteen. Alueilla on sallittua tavanomainen puun kotitarveotto, johon polttopuun otto kuuluu.
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Maisematyöluvan vaatimus ei sinänsä rajoita maanomistajan mahdollisuutta käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla, vasta luvan kieltämisestä ja siten aiheutuvasta
vahingosta syntyy MRL 140. 3 mom:ssä ja 101§:ssä perusteltu korvausvelvoite. Luvan
voimassaolosta säädetään MRL 143 §:ssä, että se voidaan myöntää suunnitelmallista
metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi vuodeksi.
6.2.3.8

Erityisalueet

Kaava-alueen pohjoisosaan Kalliovaaran luoteisreunalle on osoitettu maa-ainesten ottoalue (EO), jonka pinta-ala on 4.7 ha. Liikennöinti alueelle on osoitettu kaava-alueen pohjoisosasta Tuomijärventielle.
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6.3

Erityispiirteet ja suojelukohteet

Alueella on rakennusperinteen kannalta arvokkaita rakennuksia tai muita kulttuurihistoriallisia, historiallisia tai luonnonarvoja. Näitä kohteita on osayleiskaavassa pyritty huomioimaan museoviraston ja Lapin maakuntamuseon toivomalla tavalla. Kohteita on esitelty
aiemmin selostuksen kohdissa 3.8.1 ja 3.8.2. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Turpeenniemen vanha pihapiiri ja metsäopiston kokonaisuus on merkitty s-indeksillä, mikä
tarkoittaa aluetta, jolla ympäristö on säilytettävä.
Arvokkaat rakennukset/rakennuskokonaisuudet on esitetty aiemmin tässä selostuksessa
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Näiden ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakennuskohteissa niitä muuttavien laajennus- tai korjaustoimenpiteiden kohdalla on ennen toimenpiteeseen ryhtymistä varattava museoviranomaiselle
tilaisuus lausunnon antamiseen. Rakennuksen purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaista purkulupaa.
Kaikille kohdassa 3.8.1 luetelluille kohteille ei nähty tarpeelliseksi osoittaa kaavakarttaan
(/s) suojelu–merkintää (seurantalo ja Ylipeterin maatilan talouskeskus).
Metsäopiston alue (sk-aluerajaus):
Kyläkuvallisesti arvokas alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue, jolla edellytetään uudisrakentamisen sovittamista historialliseen oppilaitos ympäristöön ja sen istutettuun alueeseen.
Hirvaan rautatiepysäkki on yksi valtakunnallisesti merkittävistä rautatieympäristöistä solmitun rautatiesopimuksen kohteista (ympäristöministeriön päätös 2/562/96, 9.12.1998). Rautatiepysäkki on siirtynyt pois valtion omistuksesta ja siitä on tehty rakennussuojelulakiesitys. Rautatiepysäkin alue sisältyy 1.1.2010 voimaan tulleeseen inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY).
Museovirasto on rakennussuojeluesityksestä antamassaan lausunnossa todennut, että
pysäkkirakennuksen ja kaksoisvahtituvan alkuperäinen huonejako ja kiinteä sisustus tulee
säilyttää. Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Hirvaan rautatiepysäkki alue ( /s1-merkintä):
Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella on rakennusperinteen kannalta arvokkaita rakennuksia ja muita kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueen rakennusten korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Alueella edellytetään uudisrakentamisen sovittamista historialliseen rautatieympäristöön.
Hirvaan myllyn alue (SR-merkintä):
Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue.
MRL:n 43 §:n nojalla määrätään, että alueelle rakentaminen on kielletty.
MRL:n 128 §:n nojalla määrätään, että kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistöitä
sekä puiden kaatamista ja muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.
Alueella olevien rakennusten purkaminen tai siirtäminen purkamista merkitsevällä tavalla
on kiellettyä (MRL 41.2§).
Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kohdemerkinnöillä. Kaikista aluetta koskevista
maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston tai Lapin maakuntamuseon lausunto.
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Luonnonsuojelukohteet, jolla voi sijaita valtakunnallisesti uhanalainen kasviesiintymä, on
osoitettu kohdemerkinnällä kaavakartalla.
6.4

Ympäristön häiriötekijät

6.4.1

Liikenne

Melulähteinä laskennoissa on huomioitu Kemintien (Vt4) ja Pahtajarannantien ajoneuvoliikenne. Liikennemäärätiedot ovat peräisin Insinööritoimisto Liidea Oy:n vuonna 2007 tekemistä Rovaniemen liikennemääräennusteista vuodelle 2025. Ennustevaihtoehdoista tässä
selvityksessä käytettävän vaihtoehdon valitsi työn tilaaja. Vt 4:n keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) Hirvaan kylän kohdalla on vuoden 2007 tietojen perusteella
5200 ajon./vrk ja vuoden 2025 ennustearvion mukaan 9000 ajon./vrk. Pahtajarannantien
KVL (2007) on 1300 ajon./vrk ja KVL (2025) on 2000 ajon./vrk.
Raskaan liikenteen osuuden kokonaisliikenteestä arvioidaan nousevan Vt 4:llä nykyisestä
5%:sta 10%:iin ja Pahtajarannantiellä 5%:sta 7%:iin. Yöaikaisen liikenteen osuuden kokonaisliikenteestä oletetaan pysyvän kummallakin tieosuudella 11%:ssa.
Meluntorjuntaa Suomessa ohjaa meluntorjuntalaki (382/87), meluntorjunta-asetus
(169/88), terveydensuojelulaki (763/94), terveydensuojeluasetus (1280/94) ja valtioneuvoston päätös melutason yleisistä ohjearvoista (Vnp 993/92). Asemakaava-alueella
sovelletaan asuntoalueille ja hoitolaitoksille säädettyjä ohjearvoja, joiden mukaan melutaso
ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 722) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla melun yöohjearvo on 45 dB.
Lisäksi rakennusten sisällä melutaso ei saa ylittää päivällä 35 dB ja yöllä 30 db. Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason yleiset ohjearvot on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisällä
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalentti-taso), LAeq, enintään
Päivällä klo 7-22
Yöllä klo 22-7
ULKONA
55 dB
50dB1) 2)
Asumiseen käytettävät alueet, virkistys-alueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
45 dB
40 dB3)
Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus- huoneet
35 dB
30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat
35 dB
Liike- ja toimistohuoneet
45 dB
Alueella sovelletaan vanhan asuinalueen ohjearvoja, jotka ovat ekvivalentin päivämelun
osalta 55 dBA ja yömelun 50 dBA.
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Melulaskenta on tehty 3d-maastomalliin perustuvalla SoundPlan-melulaskentaohjelmalla
(versio 6.3), joka perustuu yhteispohjoismaiseen tie-, raideliikenne- ja teollisuusmelun laskentamalliin.

Alueelle laskettiin päiväaikaiset (LAeq 07-22) ja yöaikaiset (LAeq 22-07) meluvyöhykkeet
nykytilanteessa vuoden 2007 liikennemäärillä ja ennustetilanteessa vuoden 2025 liikennemääräarviolla. Meluvyöhykkeet laskettiin 2 m korkeudella maanpinnasta. Meluvyöhykkeet on esitetty liitteinä 1-4 olevissa kuvissa.
Melulaskennat osoittavat, että nykytilanteessa (v. 2007) päiväaikainen melutaso Vt4:n varrella olevien asuinrakennusten piha-alueella nousee useassa kohdassa tasolle 55-60 dB ja
paikoitellen jopa tasolle 60-65 dB. Pahtajarannantien varressa päiväaikaiset melutasot
piha-alueilla yhtä rakennusta lukuun ottamatta pysyvät alle 55 dB:ssä. Ennustetilanteessa
(v. 2025) päivämelutaso Vt4:n varrella kasvaa liikennemäärän kasvaessa siten, että monin
paikoin päivämelutaso on noin 5 dB suurempi kuin nykytilanteessa. Melutasot 55-60 dB ja
60-65 dB ulottuvat yhä useamman asuinrakennuksen piha-alueelle. Paikoitellen melutaso
saattaa nousta piha-alueilla yli 65 dB:iin. Pahtajarannantien liikennemäärä kasvaa myös ja
ennustetilanteessa päivämelutaso 55-60 dB ulottuu kahden rakennuksen piha-alueelle.
Yöaikainen melutaso on nykytilanteessa (v. 2007) Vt4:n varrella on useiden asuinrakennusten piha-alueella tasolla 50-55 dB ja nousee vuoteen 2025 mennessä tasolle 55-60 dB,
paikoitellen jopa tuon yli. Pahtajarannantien osalta melutaso asuinrakennusten pihaalueella pysyy ennustetilanteessakin alle 50dB:ssä. Yhden rakennuksen piha-alueella melu saattaa nousta yli 50 dB:iin.
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Melulaskentojen perusteella päiväaikaisen melutason ohjearvo 55 dB (keltainen vyöhyke) ja vanhoja asuinalueita koskeva yöaikaisen melutason ohjearvo 50 dB (tummanvihreä vyöhyke) ylittyy useiden Vt4:n varrella sijaitsevien asuinrakennusten piha-alueilla jo
nykytilanteessa. Liikennemäärän kasvaessa melutasot lisääntyvät siten, että monilla pihaalueilla sekä päiväaikaiset että yöaikaiset melutasot tulevat ennustetilanteessa vuonna
2025 olemaan noin 5 dB nykyistä suurempia. Päiväaikainen melutaso useiden rakennusten piha-alueilla nousee vuoteen 2025 mennessä tasolle 60-65 dB. Paikoitellen melutaso
voi olla tätäkin suurempi. Koska ohjearvot ylittyvät alueella, tarve melusuojaukselle on
olemassa. Tämän melu-laskennan perusteella voidaan päiväaikaisen melutason olettaa
olevan määräävä tekijä melusuojauksia mitoitettaessa.
(Ramboll Oy)
6.4.2

Tulva-alueet

Rantojen rakentamiskorkeuksissa noudatetaan Lapin ympäristökeskuksen jokikilometreittäin antamia rakentamiskorkeuksia. Korkeudet vaihtelevat kaava-alueella välillä +64,66 68,36 m N43-korkeusjärjestelmässä.
Kaavamääräyksissä on määrätty, että kaikki rakentaminen tulee olla vähintään 25 metrin
etäisyydellä rantaviivasta.
Kaavaselostuksen liitteenä olevassa havainnekartassa on esitetty tulvauhka-alueen likimääräinen rajaus. Tulvauhan alaiset rakennetut rakennuspaikat osoitetaan kaavassa AP-3
–merkinnällä.
– Rakennettu rakennuspaikka, joka on tulvauhan alainen. Rakennuksen ylläpitoon liittyvä
korjaaminen on sallittu. Rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä ei sallita.
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6.4.3

Sähkölinjat

Osayleiskaava-alueella sijaitsee Valajaskosken sähköasema sekä useita voimajohtoja.
Näiden sijainti on merkitty kuvaan 1.
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Valajaskosken sähköasemasta pohjoiseen sijoittuu yhteisellä voimajohtoalueella Fingrid
Oyj:n 110 kV voimajohto Valajaskoski-Meltaus, Rovaniemen Energian 110 kV voimajohto
Valajaskoski-Viirinkangas sekä Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohto Valajaskoski –Isoniemi.
Näille voimajohdoille tullaan lunastamaan kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus yhteisellä
86 metriä leveälle voimajohtoalueelle, joka muodostuu 66 metriä leveästä johtoaukeasta
sekä 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä (poikkileikkaus kuvassa 2). Rakennuskieltoaluetta merkitsevä rakennuskieltoraja ulottuu 11 metrin etäisyydelle länsipuolisen 110 kV
voimajohdon Valajaskoski-Meltaus keskilinjasta ja 28 metrin etäisyydelle rakenteilla olevan
itäpuolisen 220 kV voimajohdon Valajaskoski-Isoniemi keskilinjasta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on uusimisen yhteydessä päivittää kaikkien voimajohtojen rakennusrajat reunavyöhykkeiden takareunaan. Fingrid Oyj suosittelee, että myös 110 kV
voimajohdon Valajaskoski rakennuskieltoalueena käytetään 21 metriä voimajohdon keskilinjasta ulospäin.
Valajaskosken sähköasemasta etelään sijoittuu Fingrid Oyj:n kaksi 220 kV voimajohtoa
Petejäskoski- Valajaskoski, josta itäinen 220 kV voimajohto on parhaillaan rakenteilla.
Näille voimajohdoille tullaan lunastamaan kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus yhteiselle
82.5 metriä leveälle voimajohtoalueelle, joka muodostuu 62.5 metriä leveästä johtoaukeasta sekä 10 metriä leveistä raunavyöhykkeistä (poikkileikkaus kuvassa 3).
Rakennuskieltoaluetta merkitsevä rakennuskieltoraja ulottuu 28 metrin etäisyydelle uuden
idän puoleisen 220 kV voimajohdon keskilinjasta ja 18 metrin etäisyydelle lännen puoleisen 220 kV voimajohdon keskilinjasta. Kuten edellä on mainittu, tavoitteena on voimajoh-
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tojen uusimisen yhteydessä päivittää kaikkien Fingrid Oyj:n voimajohtojen rakennusrajat
reunavyöhykkeiden ulkoreunaan. Fingrid suosittelee, että myös nykyisen lansipuolisen 220
kV voimajohdon Petäjäskoski-Valajaskoski rakennuskieltoalueena käytetään 21 metriä
voimajohdon keskilinjasta ulospäin.

Osayleiskaavan alueella sijaitsee Fingrid Oyj:n ja Kemijoki Oy:n omistama Valajaskosken
sähköasema. 220 kV voimajohtohankkeen yhteydessä sähköasemaa laajennetaan nykyisen sähköaseman itäpuolelle, kaavassa esitetylle EN-alueelle.
Lisäksi kaava-alueella sijaitsee itä-länsisuuntainen 110 kV voimajohto ValajaskoskiPermantokoski, jonka omistaa Kemijoki Oy.

7

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

Uusi kaavaehdotus jatkaa Hirvaan kylällä omaksuttua rakentamistapaa; uudet rakennuspaikat tukeutuvat pieniin asuntoalueisiin. Asuntoalueiden väliin jää metsä- ja viheralueita,
jotka ovat tyypillisiä kylämaisemalle. Uuden yleiskaavan mukainen rakentaminen tiivistää
ja eheyttää hajanaista kylärakennetta muodostamatta kuitenkaan taajamatyyppistä yhdyskuntarakennetta.
7.1

Vaikutukset rakennettuun ja kulttuuriympäristöön

Uudet asuntoalueet sijoittuvat Valajaskoskentien molemmille puolille, Valtatie 4:ään liittyvien yhdysteiden varsiin sekä ranta-alueelle tai sen tuntumassa olevien teiden varsille eli
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen joko täydennyksenä tai laajennuksena.
Arvokkaat rakennukset/rakennuskokonaisuudet on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi sekä arvokkaiden rakennusten purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaisen purkuluvan. Lisäksi on esitetty muutamien kohteiden muodostamia aluekokonaisuuk-
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sia, jotka on merkitty yleiskaavassa s-indeksillä, mikä tarkoittaa aluetta, jossa rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin
arvoihin.
Maisema-alueiden arvojen säilyttämisen tärkeimpiä edellytyksiä ovat perinteisten elinkeinojen ja asutuksen pitäminen elinvoimaisena ja maisemanhoidon tukeminen. Maaseudun
kulttuurimaiseman monenlaisten arvojen turvaaminen edellyttää aktiivisia maisemanhoitotoimia. Yleiskaavassa on selvitetty maisemallisesti arvokkaat peltoalueet (MA) ja tavoitteena on, että näillä alueilla pellot säilyisivät viljelyskäytössä tai muuten avoimina.
7.2

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön

Pääasiassa Kemijoen ranta-alue ja Hirvasojan alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Näillä alueilla saa rakentaa vain maa- ja metsätalouden vuoksi tarpeellisia rakennuksia.
MY-alueilla pyritään mm. säilyttämään rantapuustoa ja estämään tarpeettomia pengerryksiä. Alueella on voimassa MRL 43.2§:n toimenpiderajoitus; maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa
ilman MRL 128§:ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Sama määräys koskee VU- ja luoalueita, joita sijaitsee Tuomiojalla, Hirvasojalla sekä Kalliovaaran lakialueella.
Kaavoituksessa on selvitetty maiseman kannalta merkittävät ja herkät kohteet, kuten merkittävä rakennusryhmä, selvästi erottuvat puut ja puuryhmät, lähteet, joelle avautuvat pellot
jne. Näitä kohteita on kaavassa pyritty säästämään mahdollisuuksia mukaan. Kiinteistöolosuhteista ja maanomistajien tasapuolisuusnäkökohdista johtuen on uusia rakennuspaikkoja jouduttu esittämään myös edellä mainituille alueille. Peltoalueille rakentamista on
pyritty välttämään mahdollisuuksien mukaan.
Perinteisesti avoimina olevat peltoalueet muodostavat merkittävän elementin kulttuurimaisemasta ja avaavat näkymiä ympäristöön. Mutta huomattava osa Hirvaan peltoalueista on
poistunut viljelyksestä ja ne ovat metsittymässä.
Vanhoille peltoaukeille olisi suositeltavaa raivata näkymiä.
Yleiskaava vaikuttaa positiivisesti joki- ja purovarsien sekä luo-alueiden säilymiseen luonnontilaisina.
Kalliovaaran luoteisreunalle osoitettu maa-ainesten ottoalue toteutuessaan näkyy maisemavauriona ja aiheuttaa paikallista meluhaittaa ja kasvavaa liikennöintiä Tuomijärventielle.
7.3

Taloudelliset vaikutukset

Täydennys- ja laajennusrakentaminen on osoitettu siten, ettei synny suuria
kynnysinvestointeja eli tukeudutaan pääosin olevaan infrastruktuuriin ja sen
kapasiteettiin. Täten kaavan toteutuminen tulee taloudelliseksi niin maanomistajille
kuin kaupungillekin. Valajaskoskentien alueen infrastruktuurin rakentaminen aiheuttaa kuitenkin suuria investointeja, joiden toteuttamisesta päätetään erikseen kaupungin organisaatiossa yleiskaavan saatua lainvoiman ja sitten kun alueelle on laadittu asemakaava.
Suunniteltu asuminen laajennusalueella on pientalovaltaisista. Tyypillinen uusi rakennuspaikka muodostunee kahden auton perheestä. Hirvaalle osoitettu maankäyttö on kuitenkin
koko kuntatalouden mielessä määrältään vähäistä.
Hirvaan asutuksen voidaan katsoa osittain hajoittavan Rovaniemen yhdyskuntarakennetta,
kun pääosa työpaikoista ja palveluista sijaitsee Rovaniemen keskustan läheisyydessä.
Mikä lisää liikenteessä pakollisesti vietettyä aikaa, millä on kansantaloudellisesti ja ympäristöllisesti kielteinen vaikutus. Kuitenkin Rovaniemen keskuksen etäisyyden kannalta ei
ole vaarana, että Hirvaan kylästä muodostuisi vähäistä merkittävämpi Rovaniemen seudun
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”nukkumataajama”, josta kuljetaan päivittäin niin työpaikoille kuin kuluttamisen kohteisiin.
Tältä osin löytyy lähempää Rovaniemen keskustaa riittävästi mielekkäämpiä asuinalueita.
Hirvaan kylä tukeutuu Rovaniemen keskuksen palvelujen lisäksi myös paljolti Muurolan
kylän palveluihin (kunnalliset ja yksityiset palvelut), joten Hirvaan kehittäminen vaikuttaa
myös koko Alakemijoen alueen palvelujen säilymiseen ja kehittämiseen.
7.4

Sosiaaliset vaikutukset

Yleiskaavalla on vaikutusta myös Hirvaan kylän kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kaavan
perusteella rakentamismahdollisuudet paranevat huomattavasti ja Hirvas on sijaintinsa ja
luonnon ympäristönsä puolesta houkutteleva asuinpaikka.
Lapsiperheiden kiinnostus muuttaa Hirvaan kyläalueelle saattaa entisestään kasvaa, kun
koulun säilyminen turvataan, kylän tarjotessa rauhallisen asuinpaikan suhteellisen lähellä
kaupungin ydinkeskustaa. Moni on kiinnostunut palaamaan takaisin kotiseudulle työuran
jälkeen. Kyläalueelle halutaan luoda asutun ja elinvoimaisen kylän leima.
Melun kannalta huonoimmat alueet ovat aivan pääteiden varsilla. Melun vähentämiseksi
uudet rakennuspaikat on sijoitettava meluvyöhykkeen taakse. Kaavalla ei ole merkitsevää
vaikutusta liikennemääriin.
7.5

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

7.5.1

Toimiva aluerakenne

Hirvaan kylä on hieman alle 700 asukkaan maaseutukylä, jonka asukasluku on pysynyt
viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes samana. Kylän palvelut ovat myös vähentyneet. Alueella toimii kuitenkin peruskoulun ala-aste sekä päiväkoti. Kauppojen toiminta on
loppunut. Hirvaan kylä tukeutuu keskustan palveluihin ja Muurolaan, jossa on ylempi asteiset koulut ja päivittäistavarakauppa.
Yleiskaavaan on esitetty lähipalvelujen alueita, joille on mahdollista sijoittaa erityyppisiä
toimintoja. Lisäksi alueelle on osoitettu runsaasti virkistystoimintojen alueita. Hirvaalla on
erityisen hyvät edellytykset luonnon moninaiskäyttöön.
7.5.2

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Yleiskaavassa esitetään kevyen liikenteen verkoston lisäämistä Hirvaan kylän alueelle.
Liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla uusi väylä Valajaskoskentien varteen ja
Valtatie 4:n varteen välille Peltolanmutkan alikulku – Jukolanpolku.
Elinympäristöjen toimivuus ja taloudellisuus on huomioitu uusien asuinalueiden sijoittelussa hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Uudet asuinalueet täydentävät
olemassa olevaa kylärakennetta olemassa ole vaan tiestöön tukeutuen. Virkistysalueina
ovat vesi- ja ranta-alueet sekä niiden lähistössä olevat metsäalueet.
Kemijoen tulvauhka on huomioitu. Rantojen rakentamiskorkeuksissa noudatetaan Lapin
ympäristökeskuksen jokikilometreittäin antamia rakentamiskorkeuksia N43 +64,66 –68,36
m. Uudet rakentamisalueet sijoittuvat tulva-alueen yläpuolelle.
Liikenteen aiheuttama meluhaitta on huomioitu. Valtatie 4:n ja Valajaskoskentien varteen
on liikennemelua varten jätetty suojavyöhyke uusille rakennusalueille, joka on kaavassa
merkitty EV -alueena ja meluaaltokuviolla. Muualla suojavyöhyke on esitetty meluaaltokuviolla. Rakennettaessa lähemmäs tien keskilinjaa on rakenteellisin toimenpitein huolehdittava siitä, että melu ei ylitä liike- ja toimistohuoneissa arvoa 45 dB (Laeq) eikä asuin- ja
majoitushuoneissa arvoa 35 dB (Laeq). Melualueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat rakennuspaikat on osoitettu AP-4 merkinnällä. Uusien rakennuspaikkojen sijoittumista melualueelle on mahdollisuuksien mukaan pyritty välttämään.
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7.5.3

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Turpeenniemen vanha pihapiiri, Hirvaan pysäkin ja aseman alue, Metsäopiston kokonaisuus ja Hirvasmylly on merkitty suojeltaviksi.
Yksittäiskohteina on osoitettu mm. kiinteitä muinaisjäännöksiä, arvokkaita rakennuksia/rakennuskokonaisuuksia sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä
alueita.
Luonnonsuojelukohteet, jolla voi sijaita valtakunnallisesti uhanalainen kasviesiintymä, on
osoitettu kohdemerkinnällä kaavakartalla.
7.5.4

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Hirvaan osayleiskaava tukeutuu nykyiseen liikenneverkkoon ja joukkoliikennepalveluihin.
Kevyen liikenteen väylän tarvetta on Valajaskoskentien varteen.
Rakentaminen on osoitettu pääasiassa olevan asutuksen yhteyteen.
Hirvaan osayleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden
kanssa.
7.6

Maakuntakaavan tavoitteiden toteutuminen

Yksi Rovaniemen maakuntakaavan tavoitteista on asutuksen, loma-asutuksen sekä matkailu- ja vapaa-ajan toimintojen tukeminen maaseudun taajamissa ja kyläverkostoissa.
Moni on kiinnostunut palaamaan takaisin kotiseudulle työuran jälkeen. Lisäksi Hirvaalle
halutaan luoda asutun ja elinvoimaisen kylän leima. Kaavaehdotukseen on osoitettu 144
uutta rakennuspaikkaa.
Hirvaan osayleiskaava täyttää maakuntakaavan asettamat tavoitteet;
Kaavassa on hyödynnetty mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita, tieverkkoa ja
teknisen huollon verkostoa, jotta kaavan toteutuminen olisi taloudellista.
Kaksi maatilan peltoaukeaa on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, joilla olisi
toivottavaa pitää alue avoimena raivaamalla pusikoita.
Maakuntakaavan tavoitteissa vapaan ranta-alueen määrä on vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta. Kaava-alueella on yleisesti rakentamisen ja Kemijoen välissä on MY vyöhyke, jolla pyritään säilyttämään rantapuusto jolloin ranta olisi rakentamattoman näköinen joelta päin. Laajimmat rakentamattomat ranta-alueet sijaitsevat kaava-alueen eteläosassa Peterinniemessä ja Hirvasojalla.
Kaavassa on MY-, EV-, VU- ja luo -alueilla voimassa MRL 43.2§:n toimenpiderajoitus;
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128§:ssä tarkoitettua maisematyölupaa.
Arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt on kaavassa huomioitu. Hirvaan metsäopiston ja aseman alueet on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi, jolla rakennuskanta on säilytettävä.
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8

TOTEUTTAMINEN

Kaksi kolmasosaa uusista omakotitalojen rakennuspaikoista ovat yksityisten omistuksessa. Rakennuspaikat tullaan pääosin varaamaan oman perheen tai suvun käyttöön tulevaisuudessa, joten kaavan toteutuminen on maanomistajien asia. Kaavan toteutuminen yksityisten mailla on ollut hitaampaa kuin kaupungin omistamilla mailla.
Kaupunki tulee luovuttamaan omistamansa tontit haettaviksi sen jälkeen, kun rakentamisen edellytykset ovat kunnossa.
Yleiskaavateiden rakentaminen on lain mukaan yksityisten asia. Kaupunki on kuitenkin
avustanut yleiskaavateiden rakentamisessa ja niiden kunnossa- ja puhtaanapidossa.
Sähköhuollon rakentamisesta vastaa Rovakaira Oy ja telepalvelujen rakentamisesta Sonera.
Yleiskaavaa saa kyläalueella ja rantavyöhykkeellä käyttää rakennusluvan myöntämisen
perustana enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen AP, AP-1, AP-2,
AP-4, AM ja RA-alueilla (MRL 44§ ja 72§).
Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä rakennusluvan perusteena kyläalueella on voimassa enintään 10 vuotta siitä alkaen, kun yleiskaava on saanut lainvoiman
(MRL 44§).
Yleiskaavaan on kyläalueelle ja rantavyöhykkeelle merkitty uusien ja olemassa olevien
rakennuspaikkojen lukumäärä tiloittain.
Uuden tiestön sijainti on yleiskaavassa osoitettu ohjeellisena.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä ympäristön rakennuskantaan siten, että pellot pyritään säilyttämään vapaana rakentamiselta. Rakennusten sopeutumiseen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

73

Hirvaan osayleiskaavan oikeusvaikutukset vaihtelevat kaavamääräyksistä johtuen. Seuraavassa taulukossa on kuvattu rakennushankkeen luvan myöntämisen periaatteet. Kaavoituksen valmistumisen jälkeen lainsäädännössä voi tapahtua muutoksia, mikä on otettava lupia myönnettäessä huomioon.
Osa-alue
1. MRL 44 §:n mukainen
kyläalue
2.

MRL 44 §:n mukainen
kyläalue

3. MRL 72 §:n mukainen
ranta-alue/ -vyöhyke
4. MRL 72 §:n mukainen
ranta-alue/ -vyöhyke

5. MRL 72 §:n mukainen
ranta-alue/ -vyöhyke

6. Suunnittelutarvealue ja
asemakaavoitettava
alue

Hankkeen kuvaus
Hanke yleiskaavan mukainen
ja rakennuspaikka yleiskaavan
mukainen
Hanke yleiskaavan vastainen/
rakennuspaikka yleiskaavan
vastainen

Hanke yleiskaavan mukainen
ja rakennuspaikka yleiskaavan
mukainen
Hanke ei kaavan mukaiselle
rakennuspaikalle ( MRL 43.2
§)

Hanke kaavan mukaiselle rakennuspaikalle. Lisäksi hanke
poikkeaa muusta kaavassa
annetusta määräyksestä.

Hanke yleiskaavan mukainen

Lupamenettely
Rakennuslupa/ toimivalta
kaupunki
Poikkeaminen yleiskaavan
mukaisesta rakennuspaikasta:
poikkeamispäätös (MRL 171
§) / toimivalta kaupunki
Rakennuslupa lainvoimaisen
poikkeamispäätöksen perusteella/ toimivalta kaupunki
Rakennuslupa/ toimivalta
kaupunki
Poikkeaminen yleiskaavan
mukaisesta rakennuspaikasta:
poikkeamispäätös (MRL 171
§) / toimivalta ELY-keskus
Rakennuslupa lainvoimaisen
poikkeamispäätöksen perusteella/ toimivalta kaupunki
Poikkeaminen yleiskaavamääräyksestä: poikkeamispäätös
(MRL 171 §) / toimivalta kaupunki
Rakennuslupa lainvoimaisen
poikkeamispäätöksen perusteella/ toimivalta kaupunki
Kuivalla maalla suunnittelutarveratkaisu (MRL 16 §, MRL
137 §) joko erillisenä päätöksenä tai erillisenä pykälänä
käsiteltynä rakennusluvan yhteydessä/ toimivalta kaupunki
Rantavyöhykkeellä/-alueella:
poikkeamispäätös (MRL 171
§) / toimivalta ELY-keskus.
Rakennuslupa ja lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu/
toimivalta kaupunki/ Elykeskus
Kielteinen suunnittelutarveratkaisu: Asemakaavan laatiminen. Rakennuslupa asemakaavan perusteella
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7. Suunnittelutarvealue ja
asemakaavoitettava
alue

Hanke yleiskaavan vastainen

Poikkeaminen yleiskaavamääräyksestä: poikkeamispäätös
(MRL 171 §) / toimivalta kaupunki
Kuivalla maalla: suunnittelutarveratkaisu (MRL 16 §, MRL
137 §) joko erillisenä päätöksenä tai erillisenä pykälänä
käsiteltynä rakennusluvan yhteydessä/ toimivalta kaupunki.
Rantavyöhykkeellä/-alueella:
poikkeamispäätös (MRL 171
§) / toimivalta ELY-keskus.
Lainvoimanen poikkeamipäätös, rakennuslupa ja lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu/ toimivalta kaupunki/ ELYkeskus
Kielteinen suunnittelutarveratkaisu: Asemakaavan laatiminen. Rakennuslupa asemakaavan
perusteella.

Huom! Mikäli toimivalta jakaantuu sekä kaupungille että ELY-keskukselle, voi ELY-keskus
omaa päätöstä tehdessään ratkaista myös kaupungin toimivaltaan kuuluvan asian, mikäli
ELY:n kanta on kaupungin kannan mukainen.
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LÄHTEET:
Valtioneuvoston hyväksymä inventointi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä RKY
Lapin seutukaavaliiton julkaisu n:o 122, A/1992
Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus,1997
Ympäristöministeriö/Kyläkaavoitus, Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa
Ympäristöministeriö/Ympäristöopas 120, rantojen maankäytön suunnittelu
LUONTOKOHTEET Rovaniemen maalaiskunnassa
Rovaniemen maalaiskunnan luontokohteet julkaisu
Lapin maakuntasuunnitelma, Lapin liitto
Museoviraston julkaisu Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt
Museoviraston ylläpitämä kulttuuriympäristön rekisteriportaali
Lapin ympäristökeskuksen uhanalaisarkisto
Yhdistyneen Rovaniemen alueiden käytön strategiatyö
Suomen kartasto. Geologia Simonen, A. 1990
Suomen ympäristökeskus, arvokkaat kallioalueet
Rovaniemen maakuntakaava, Lapin liitto
Luonto- ja maisemaselvitys (SEITAP Oy)
Meluselvitys (RAMBOLL Oy)
Kemijoki Oy
Fingrid Oyj
Katri Issakainen, Hirvaan kylähistoria

Rovaniemellä 26.1.2010 (10.5.2010, 10.10.2010, 15.2.2011)

Jorma Korva
vs. Kaavoituspäällikkö

Petteri Lampi
Kaavasuunittelija
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ROVANIEMI

Pöytäkirja

Hirvaan osayleiskaava
1. viranomaisneuvottelu
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26§).
Aika

5.12.2007 klo 10.30 - 11.30

Paikka

Rovaniemen kaupungin kokoushuone 1, Hallituskatu 7

Läsnä

Antti Pihkala
Pekka Herva
Riitta Lönnström
Hannu Kotivuori
Paavo Pulkkinen
Olli Peuraniemi
Rauno Ylipaavalniemi
Leila Alaraudanjoki
Viljo Keskitalo
Timo Hätönen
Petteri Lampi

Lapin ympäristökeskus
Lapin ympäristökeskus
Lapin liitto
Lapin maakuntamuseo
Napapiirin Vesi Oy
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki

1. Kokouksen avaus
Viljo Keskitalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, muistion hyväksyminen, varmentaminen ja jakelu
Viljo Keskitalo toimi kokouksen puheenjohtajana ja Petteri Lampi sihteerinä. Pöytäkirjan
varmentaa Lapin ympäristökeskuksen puolesta Antti Pihkala.
3. Kokouksen lainmukaisuus (MRL 66.2 §, MRA 18 §, 26 §), läsnäolijat
Todettiin kokous lainvoimaiseksi ja kirjattiin läsnäolijat.
Neuvotteluaineisto:
- uusi asialistamalli otettiin käyttöön
4. Maankäytöllinen tilanne:
4.1 Maakuntakaava:
ympäristöministeriö vahvistanut 2.11.2001
suunnittelualue on kyläaluetta (AT 345) sekä kaavassa on huomioitu myös kyläalueen ohjeellinen laajentumisalue.
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4.2 Yleiskaava:
Hirvaan yleiskaava
hyväksytty 29.3.1983
laajennus 21.3.1995, Peterinniemen alue
laajennus 14.6.1999, Tuomirinteen alue
oikeusvaikutukseton kaava
4.3 Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.
4.4 Kaavojen toteutuminen
Hirvaan yleiskaava-alueella kaikki kaupungilla jaettavana olleet tontit on rakennettu.
Kesällä 2008 on tarkoitus rakentaa Petäjävedenpulun alue.
Yksityisten maille on viimevuosina rakennettu eniten Häkinvaarantien ja Iisakinperäntien
varsille kaavoittamattomalle alueelle.

4.5 Vireillä olevat suunnitelmat ja hankkeet
Rovaniemen alueiden käytön strategia suunnitelmassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueena, jolla on tiivistettävä rakennetta ja kehitettävä elinkeinoja ja jolle tulisi laatia
osayleiskaavoja.
Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hanke päättyy maaliskuussa 2008 ja inventoinnin tiedot
ovat tällöin käytettävissä kaavoituksen apuna.
Maakuntakaavan osauudistus
Maakuntaohjelma 2007-2010
Paavo Pulkkinen totesi teknisen huollon perusselvityskartasta, että esitetty viemärin toiminta-alueen rajaus tulee korjata siten, että viemärin kulkiessa valtatien tai rautatien reunalla toiminta-alue ei uloitu tien toiselle puolen.
Leila Alaraudanjoki totesi, että koulun palvelurakenteet ovat olemassa hyvät Alakemijoen
alueella (Hirvaalla ja Muurolassa) ja suunniteltu kaavahanke tukee näiden rakenteiden
säilymistä.
Riitta Lönnström totesi, että valtatie 4:n suunniteltu uusi linjaus välillä Koivu – Rovaniemi
tuskin toteutuu lähivuosina, joten kaavassa on käsiteltävä VT 4 nykyisen tielinjauksen mukaisesti.
Suunnitteilla oleva moottorikelkkayhteys Hirvaalta Alakorkaloon viralliselle kelkkareitille
huomioidaan kaavan laadinnan yhteydessä.
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5. Suunnittelutehtävän määrittely ja kaavan kannalta keskeiset tavoitteet
5.1. kaava-alueen rajaus ja kaavan vaikutusalue
Kaava-alueen rajaus on osoitettu kartalla. Viranomaisille toimitetussa kartassa osa rantaa
oli rajautunut tulostusvirheen vuoksi yleiskaava-alueen ulkopuolelle. Kaava-alue sisältää
rannan kokonaisuudessaan.
Vanha rautatieaseman alue otettava myös kaavaan mukaan
Kaavan vaikutusalue on laajempi kuin kaava-alueen rajaus
Kaavaa laadittaessa esitettyjen selvitysten lisäksi huomioitavia seikkoja:
Palvelurakenne ja niiden saatavuus selvitettävä riittävän laajasti
Maisemallisesti riittävän laaja tarkastelu
Kalliovaaran alue on merkittävä virkistysalue
Hannu Kotivuori on inventoinut Kalliovaaran alueen
Kevyen liikenteen verkostot sekä liittymät valtatiehen
Tiehallinnon oltava mukana
5.2 vireillä olevat suunnitelmat ja hankkeet
Vireillä oleva kaavamuutos koulun lähellä
tekninen lautakunta 30.10.2007 päätti, että muutosta ei viedä eteenpäin, vaan asia käsitellään koko kaavan yhteydessä
Metsäopiston alue
Kaupunginhallitus 24.9.2007, metsäopiston alue tarkastellaan yleiskaavalla
5.3 kunnan tavoitteet
Kunnan eri osa-alueiden kehittäminen
kuntien yhdistämisen asettamien tavoitteiden mukaisesti
Alueiden käytön strategia suunnitelman mukaisesti
Tonttituotannon suhde palveluihin, elinympäristön laatu, virkistys- ja vesialueiden käyttö,
katu- ja liikenneverkko ja kaupunkikuva sekä tekninen huolto ja lähialueen infran huomioiminen.
Edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

6. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet suunnittelualueella
Suunnittelualuetta koskevat tavoitteet otetaan huomioon kaavaa laadittaessa
toimiva aluerakenne
aluerakenteen tasapainoinen kehitys hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista.
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu,
yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa
pyritään vähentämään liikennetarvetta
tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin
kiinnitetään huomiota jo rakennettuun ympäristöön
terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ehkäisi
perusteltu väestönkehitysarvio
ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa
kulttuuri- ja luonnosperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
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edistetään kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä
turvataan luontoarvoiltaa arvokkaat ranta-alueet
huomioidaan pohja- ja pintavesien suojelutarve
toimivat yhteysverkot ja energianhuolto
kiinnitetään huomiota liikennetarpeen vähentämiseen ja liikenneturvallisuuteen
Moottorikelkkailu huomioitava.
Antti Pihkala jätti kirjallisen esityksen, johon oli merkitty huomioitavat VAT:eet tarkemmin.
Riitta Lönnström huomautti, että vireillä olevassa VAT-tarkistuksessa korostuvat mm. ilmastonmuutosta koskevat VAT:eet.

7. Tutkittavat vaihtoehdot; ratkaisumallit; viranomaisten kannanotot
Esitelty selvitysten määrä on laaja ja kattaa pääosin kaavan tietotarpeen. Kaavatyössä
tulisi Ympäristökeskuksen mielestä tutkia ja voida verrata kolmea erilaista mitoitusvaihtoehtoa:
Nykytilassa pysyminen
Uusia rakennuspaikkoja rajoitetusti yleiskaavalla
Asemakaavoituksen mahdollistama suurempi rakennuspaikkalisäys.
Näiden vaikutukset tulisi selvittää lopullisen kaavaehdotuksen valinnan ja laadinnan pohjaksi.

8. Perusselvitysten ja tietopohjan hankkiminen ja riittävyys; viranomaisten kannanotot
Laaditaan emätilaselvitys. Tutkitaan rakennusoikeuden tasapuolinen jakautuminen emätilaperiaatteen mukaan ja osoitetaan sekä havainnollistetaan tarkasteltavien vaihtoehtojen
mukaiset mitoituksen vaihtoehdot.
Ympäristökeskuksen LKYT-hankkeen yhteydessä kerätyt inventointitiedot arvotuksineen
ovat kaavaa laadittaessa käytettävissä. Asiasta voi tiedustella tarkemmin projektipäällikkö
Tiina Elolta.
Tulvakoroista kerätään tiedot ja laaditaan selkeät esitykset
Luonto- ja maisemaselvitykset tehdään kesäkaudella. Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten (Metsäopisto) kanssa selvitetään.
Muinaisjäännöksistä on kerättynä olemassa tietoa maalaiskunnan ajoilta. Tiedot päivitetään kesällä 2008 yhteistyössä Hannu Kotivuoren kanssa.
Tiehallinnon osuus
tien luokituksen, ajoneuvotiheyden ja nopeuksien pohjalta liikennemeluvyöhykkeiden määrittäminen
liittymäasiat ja liikenneturvallisuus, vrt yhteistyö Tiehallinnon kanssa avainasemassa

9. Suunniteltu osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely; OAS
9.1 Kaavoituksen ohjelmointi ja prosessiaikataulu
kaavoituspäätös 30.10.2007
vireilletulo kuulutettu 5.11.2007
vireille 12.11.2007
kaavakokous kylällä 27.11.2007
Luonnosvaiheen kuuleminen kesällä 2008
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Todettiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tämän viranomaisneuvottelun perusteella, sekä kaavoitusprosessin aikana tarpeen mukaan.

10. Viranomaisyhteistyö kaavaprosessin aikana
ilmoitus vireille tulosta
ensimmäinen viranomaisneuvottelu 5.12.2007
2. viranomaisneuvottelun tarve ja ajankohta ratkaistaan myöhemmin.

Rovaniemellä 17.12.2007

Antti Pihkala
Arkkitehti
Lapin ympäristökeskus

Petteri Lampi
Kaavasuunnittelija
Rovaniemen kaupunki
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PÖYTÄKIRJA 24.5.2010
2. VIRANOMAISNEUVOTTELU
HIRVAAN OSAYLEISKAAVA
Aika:

24.5.2010 klo 13:00–15:00

Paikka:

Lapin ELY-keskus, L-vastuualueen kokoustila n:o 3, 3. kerros

Läsnä:
Timo Jokelainen
Hannu Raasakka
Ykä Karjalainen
Ulla Alapeteri
Hannu Kotivuori
Jorma Korva
Olli Peuraniemi
Petteri Lampi

Lapin ELY-keskus/Y
Lapin ELY-keskus/Y
Lapin ELY-keskus/Y
Lapin ELY-keskus/L
Lapin maakuntamuseo
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki

1. Kokouksen avaus:
Timo Jokelainen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta,
Puheenjohtajaksi valittiin Timo Jokelainen, sihteeriksi Petteri
Lampi ja muistion varmentajaksi Timo Jokelainen.
3. muistion hyväksyminen, varmentaminen sekä jakelu:
Sovittiin myös, että alustava muistio, ennen varmennusta kierrätetään sähköpostitse kaikilla neuvotteluun osallistuneilla kommentoivana määräaikaan mennessä.
Varmennettu muistio toimitetaan sähköisessä muodossa kokoukseen kutsutuille sekä läsnäolijoille.
4. Kokouksen lainmukaisuus ja asialista, läsnäolijat:
Todettiin kokous lailliseksi ja hyväksyttiin käsiteltävä asialista. Todettiin läsnäolijat.
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5. Kaavaehdotuksen esittely
Petteri Lampi esitteli osayleiskaavan vaiheet, tavoitteet, laaditut
selvitykset, mitoitusperusteet ja osayleiskaavaehdotuksen sisällön.
Teknisen lautakunnan päätöksellä 30.10.2007 kaavamuutos on
saatettu vireille.
- aloituskokous kylällä 27.11.2007
- 1. viranomaisneuvottelu 5.12.2007
- perusselvitysvaihe v. 2008
- luonnosvaiheen kuuleminen 25.3.-7.4.2009
- kaavakokous kylällä 31.3.2009
- kaavakokous 9.9.2009 Roi kpi- ympäristökeskus
- kaavoitustyöryhmän kokous 22.9.2009
- tekninen lautakunta 15.12.2009
- kaupunginhallitus 11.1.2010
- julkisesti nähtävillä 29.1.-1.3.2010
- kaavakokous kylällä 2.2.2010
- 2. viranomaisneuvottelu 24.5.2010
Yleiskaavan lähtökohtana ja mitoituksen perustana on ollut laatia
MRL:n 44 §:n mukaisen kyläyleiskaavan ja 72 §:n mukaisen rantayleiskaavan yhdistelmä. Tämä vyöhykejako rantavyöhykkeeseen ja kyläalueeseen eli ns. kuivan maan alueeseen on kaavakartalla osoitettu kan-viivalla sekä at-alue rajauksena.
6. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden huomioiminen
-

-

kaava-asiasta ovat jättäneet lausunnon Lapin
ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin maakuntamuseo,
Museovirasto, Napapiirin Vesi OY, Rovakaira Oy,
Fingrid Oyj, Kemijoki Oy ja ympäristölautakunta
lausunnoista ja niiden vastineista on laadittu muistio 10.5.2010
ks. kohta 8

7. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja niiden huomioiminen
-

kaava-asiasta on jätetty 16 muistutusta
muistutuksista ja niiden vastineista on laadittu
muistio 10.5.2010
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8. Viranomaisten kannanotot, tarvittavat muutokset
Todettiin asiasta mm.seuraavaa:
Lapin maakuntamuseo:
Kalliovaaran alueen liittäminen kaava-alueeseen tuli hieman yllätyksenä, sillä alun perin kaavaa varten tehdyt selvitykset koskivat kaava-aluetta, jossa kalliovaara ei ollut mukana. Näin ollen Kalliovaaran alueen selvitystyö muinaismuistokohteiden
osalta on vielä puutteellinen ja keskeneräinen. Vuoden 2000
maastokäynti ei ollut varsinainen kohteiden inventointi, vaan
lähinnä tarkastelu käynti.
Maa-ainesten ottoalue Kalliovaaran luoteisreunalla ei sinänsä
ole ongelma, sillä tältä kohtaa ei todettu jälkiä muinaismuistolain perusteella suojeltavista kohteista. Maa-ainesten ottoaluetta on kylläkin sen jälkeen hieman laajennettu. Ongelmallisempi
on sitä vastoin ottoalueelle johtava tieyhteys. Esitetyn tieyhteyden kohdalla ja reunoilla on vuonna 2000 todetun kivikautiseen
asutukseen liittyviä löydöksiä ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Nämä kohteet eivät ole muinaismuistorekisterissä, mutta on hyvä, että ne on kaava-kartalla esitetty. Kaikilla kohteilla
on kuitenkin tietty laajuus ja niiden ympäristö tulee huomioida
varaamalla riittävä tila niiden ympärille.
Esitti arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvien jatkotoimien/selvitysten osalta yhteydenottoa Museovirastoon.
Lapin ELY-keskus:
Liikennejärjestelyjen osalta kaavasta ei ole huomautettavaa
Tulva-asiat on tutkittu ja huomioitu riittävästi
Emätilaselvitys on riittävä
luontoselvitysten osalta yleisperiaate on riittävästi selvitetty,
Kalliovaaran osalta ehkä voisi tarkentaa
Osayleiskaava ei nyt esitetyssä muodossa täytä MRL:n 44 §
asettamia kyläyleiskaavan edellytyksiä
o tavoitteena on helpottaa pienimuotoista asuinrakentamista kylien yhteyteen
o määräys voi koskea vain kyläaluetta, jolla ei ole merkittävää rakentamisen painetta
o rakentamisen tulee niin määrältään, laadultaan kuin mittakaavaltaankin olla kyläasutuksen tyyppistä
Liikennemelualueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat rakennuspaikat on syytä käydä läpi
o kaavassa on oltava sellainen ratkaisu, että esitetyt rakennuspaikat ovat varmasti turvallisia ja terveellisiä
asuinpaikkoja
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9. Kaavaprosessin jatkotyö
Todettiin että:
Rovaniemen kaupunki ja Lapin maakuntamuseo selvittävät yhteistyössä Kalliovaaran alueen selvitystarpeet ja tarvittavat toimenpiteet ja etsivät yleiskaavaan ratkaisun maa-ainesten ottoalueen tielinjauksen osalta.
Rovaniemen kaupunki päättää sisäisesti, miten kaavaratkaisu
muutetaan sellaiseksi, että se täyttää MRL:n 44 §:n edellytykset.
Liikennemelun osalta kaavaehdotus vielä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset.
Osayleiskaavaehdotukseen tehtävät muutokset edellyttävät, että kaavaehdotus asetetaan uudestaan julkisesti nähtäville.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

Muistion vakuudeksi Rovaniemellä 26.5.2010

Timo Jokelainen
alueidenkäyttöpäällikkö
Lapin ELY- keskus

Petteri Lampi
kaavasuunnittelija
Rovaniemen kaupunki
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MUISTIO 10.2.2011
3. VIRANOMAISNEUVOTTELU
HIRVAAN OSAYLEISKAAVA
Aika:

10.2.2011 klo 9:00–10:00

Paikka:

Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone 1 Murmansk, 1. kerros

Läsnä:
Timo Jokelainen
Hannu Raasakka
Jorma Leskinen
Riitta Lönnström
Hannu Kotivuori
Anneli Mäkinen
Juha-Pekka Holm
Hannu Niemelä
Jorma Korva
Olli Peuraniemi
Jonna Vinberg
Petteri Lampi

Lapin ELY-keskus/Y
Lapin ELY-keskus/Y
Lapin ELY-keskus/L
Lapin Liitto
Lapin maakuntamuseo
Rovaniemen Energia Oy
Rovakaira Oy
Napapiirin Vesi
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki

11. Kokouksen avaus:
Jorma Korva toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
12. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta,
Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Korva ja sihteeriksi Petteri Lampi.
13. muistion hyväksyminen, varmentaminen sekä jakelu:
Muistion varmentaa ja hyväksyy Jorma Korva ja Hannu Raasakka.
Varmennettu muistio toimitetaan sähköisessä muodossa kokoukseen kutsutuille.

14. Kokouksen lainmukaisuus ja asialista, läsnäolijat:
Todettiin kokous lailliseksi ja hyväksyttiin käsiteltävä asialista. Todettiin läsnäolijat.
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15. Kaavaehdotuksen esittely
Petteri Lampi esitteli osayleiskaavan viimeisimmät vaiheet, uudet
mitoitusperusteet ja osayleiskaavaehdotuksen sisällön.
Kaupungin hallituksen päätöksellä 25.10.2010 osayleiskaavaehdotus asetettiin uudelleen julkisesti nähtäville.
- julkisesti nähtävillä 11.11.-10.12.2010
- 2. viranomaisneuvottelu 10.2.2011
Yleiskaava-alueelle laadittiin selkeämpi vyöhykejako ja rakennuspaikkojen jakamisen perustaksi laadittuja mitoitusperusteita tarkennettiin. Tavoitteena on ollut laatia MRL:n 44 §:n mukaisen kyläyleiskaavan ja 72 §:n mukaisen rantayleiskaavan yhdistelmä.
Tämä vyöhykejako rantavyöhykkeeseen ja kyläalueeseen eli ns.
kuivan maan alueeseen sekä suunnittelutarvealueeseen on kaavakartalla osoitettu kan-viivalla sekä at-alue ja st-alue rajauksena.

16. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden huomioiminen
-

-

kaava-asiasta ovat jättäneet lausunnon Lapin
ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin maakuntamuseo,
Museovirasto, Liikennevirasto, Napapiirin Vesi ,
Fingrid Oyj, Hirvaan kyläyhdistys ry ja ympäristölautakunta
lausunnoista ja niiden vastineista on laadittu erillinen muistio
ks. kohta 8

17. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset ja niiden huomioiminen
-

kaava-asiasta on jätetty 15 muistutusta
muistutuksista ja niiden vastineista on laadittu erillinen muistio
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18. Viranomaisten kannanotot, tarvittavat muutokset
Todettiin asiasta mm.seuraavaa:
Lapin ELY-keskus:
Mitoituksellisesti aika paljon rakennuspaikkoja, mikä kaavallisesti mahdollistaisi merkittävääkin rakentamista ja rakentamispainetta alueelle.
Suunnittelutarvealueet ja asemakaavoitettavat alueet tulisi erottaa toisistaan. Toivottavaa olisi, että asemakaavoitettavaksi
osoitettu alue myös toteutettaisiin asemakaavalla ja osoitettaisiin kaavassa pelkästään asemakaavoitettavana alueena. Ei
mielellään myönnettäisi suunnittelutarveratkaisuja näille alueille, sillä ne voivat vaikeuttaa asemakaavan toteutumista.
Lähtökohta on, että melualueelle ei pitäisi osoittaa uutta rakentamista. Onko tarkoituksenmukaista osoittaa yleiskaavassa
alueita rakentamiseen, jos ei ole varmoja edellytyksiä rakennusluvan myöntämiseen.
Valtatie 4 on kansallisesti merkittävä pääväylä, joiden läheisyyteen ei tulisi osoittaa uutta maankäyttöä. Yleiskaavalla ei varsinaisesti lisätä uusien liittymien määrää valtatielle, mutta kaava
ehkä korostaa sitä olemassa olevaa ristiriitaa valtatien luokituksen aiheuttamien tavoitteiden ja perinteisesti valtatien varteen
nauhamaisesti sijoittuneen asutuksen välillä.
AP-3 aluetta koskevan kaavamääräyksen muutos oli perusteltua.
Lapin maakuntamuseo:
Lapin maakuntamuseo toi esille selkeän kantansa, että Kalliovaaraan osoitetun maa-ainesten ottoalueen tieyhteyttä ei voi
siirtää maanomistajan esittämään paikkaan, vaan sen tulee
kiertää kohteen nro 8 yläpuolelta.
Lapin liitto
Hirvaan kylä on Rovaniemen maakuntakaavassa osoitettu keskuskyläksi. Mitoituksen osalta selostuksessa olisi hyvä arvioida
kuinka paljon rakentamista voidaan osoittaa asemakaavoitettavaksi osoitetulle alueelle, jotta saadaan käsitys alueen rakentamisen kokonaismitoituksesta.
Napapiirin Vesi
Valajaskoskentien varren uuden asemakaavoitettavaksi osoitetun alueen vesi- ja viemärihuollon toteuttamiselle ei ole vielä
varattu määrärahoja, joten tällä hetkellä sen toteuttaminen ei
ole mahdollista.
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19. Kaavaprosessin jatkotyö
Todettiin että:
Kaavaprosessin jatkon suhteen tavoitteena on ollut saada Hirvaan osayleiskaava kaupungin valtuuston käsittelyyn maaliskuussa 2011.

20. Kaavan toteutumisen seuranta

kautta.
luvan

Kaavan toteutumista seurataan myönnettyjen rakennuslupien
Kaavaselostuksen sivuilla 73-74 on kuvattu rakennushankkeen
myöntämisen periaatteet yleiskaavan eri osa-alueilla.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:00.

Muistion vakuudeksi Rovaniemellä 14.2.2011

Jorma Korva
vs. kaavoituspäällikkö
Rovaniemen kaupunki

Petteri Lampi
kaavasuunnittelija
Rovaniemen kaupunki

Hannu Raasakka
alueidenkäyttöinsinööri
Lapin ELY- keskus
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Rovaniemen
kaupunki
Hirvaan osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelupalvelut 2009
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SUUNNITTELUALUE:
Rovaniemen kaupungin Hirvaan kylä sijaitsee n. 14 kilometriä keskustasta etelään valtatie
4:n varrella. Kyläalue liittyy pääosiltaan Valtatie 4:ään sekä pohjoisosiltaan Valajaskoskentiehen (933).
SIJAINTIKARTTA

Suunnittelualue sijaitsee n. 12-18 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta.
VOIMASSA OLEVA YLEISKAAVA
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Edellisellä sivulla olevassa kartassa on esitetty Hirvaan voimassa oleva yleiskaavatilanne.
Suunnittelualueeseen sisältyy kunnanvaltuuston 29.3.1983 hyväksymä Hirvaan yleiskaava
ja tämän laajennus 21.3.1995. Suunnittelualue käsittää etelä- ja pohjoisosiltaan yleiskaavatonta aluetta.

MIKSI KAAVOITUKSEEN ON RYHDYTTY?
Uusi Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osa-alueilla. Kaupunki tarvitsee rakentajille luovutettavia pientalotontteja vuosittain 150-200 kappaletta eri
puolilta kaupunkia. Kaavoitukseen on osin ryhdytty kaupungin tonttitarjonnan turvaamiseksi kaavoitusyksikön aloitteesta.
Hirvaan alueelle on pitkään ollut kysyntää uusista pientalotonteista.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Voimassa oleva yleiskaava ei ole nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen kaava, eikä sitä näin ollen ole voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana.
Hirvaan koulun oppilasmäärä on ollut viime vuosina aleneva, kyläläiset, kyläyhdistys ja
valtuutetut ovat esittäneet huolestumisensa tästä kehityksestä. Kaupungilla ei ole viime
vuosina ollut riittävästi tarjota rakennuspaikkoja Hirvaan alueelta.
Yleiskaavoitus on usein käyttökelpoisin välinen maaseudun maankäytön suunnitteluun.
Rakentamista ohjaavan kyläyleiskaavan laatiminen on tullut mahdolliseksi 1.1.2009 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä. Oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava voidaan laatia alueelle, jossa on kylämäistä asutusta ja jossa ei ole merkittävää rakentamisen painetta. Tällaisella alueella rakennuslupa voidaan myöntää suoraan
yleiskaavan perusteella samaan tapaan kuin rakennuslupa voidaan myöntää rantarakentamiseen oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan perusteella.
Rovaniemen maalaiskunnan kaavoitusohjelmassa 2005 oli Hirvaan yleiskaavan uudistaminen. Tavoitteena oli laatia Hirvaan alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perustana. Asian eteneminen keskeytyi kuntaliitoksen myötä.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.9.2007 Hirvaan metsäopiston kiinteistön
myyntiä koskevassa pykälässä 442, että myyntiä ei tässä vaiheessa toteuteta vaan asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi yleiskaavan laatimisen kautta. Metsäopiston alue
sisältyy suunnitteilla olevan kaava-alueen rajaukseen.
Hirvaan alueella on runsaasti kaupungin omistamia maa-alueita.
Suunnittelussa huomioidaan valtatien aiheuttama liikennemelu sekä Kemijoen aiheuttama
tulvauhka.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Lisäksi yleiskaavaa
laadittaessa on otettava huomioon muut maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä säädetyt
sisältövaatimukset.
Rovaniemen maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty kyläalueeksi (AT). Liite
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Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategia suunnitelmassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi.

MITÄ ALUEELLE SUUNNITELLAAN
Alueelle suunnitellaan pientalovaltaisia asuinalueita sekä palvelujen alueita.
tarkastellaan olemassa olevien ja uusien pientalojen liittyminen valtatie 4:ään.
suunnitellaan uusien asuinalueiden liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikan rakentaminen
otetaan kaavassa huomioon olevat rasitteet ja tonttien rajaukset.

MITEN TYÖ TEHDÄÄN
Kyläläiset ovat mukana vuorovaikutteisessa kaavoituksessa. Asukkaat valitsevat keskuudestaan kaavoituksen avuksi kylää edustavan suunnittelutyöryhmän. Työryhmä on mukana vain perusselvitysten ja tavoitteiden laadinnassa. Suunnittelutyöryhmä ja kylätoimikunta
ovat avustamassa perusselvitysten laatimisessa mm. luonnon ympäristöstä, rakennetusta-
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ja kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja kyläkuvasta, liikenne- ja yhdyskuntatekniikasta,
maanomistusoloista, väestöstä, työpaikoista ja palveluista.
Varsinaisen kaavan laadinnan suorittaa kaupungin kaavoitusyksikkö. Osayleiskaavasta
laaditaan oikeusvaikutteinen suoraan rakennuslupaan oikeuttava kaava.
Kaava-alueelta on laadittava emätilaselvitys sekä tilakohtainen mitoituslaskelma. Mitoituslaskelmassa lasketaan nk. muunnettu rantaviiva, jonka mukaan emätilojen ranta-alueelle
jaetaan rakennusoikeutta. Tavoitteena on rakennusoikeuden tasapuolinen jakaminen
maanomistajien kesken (mitoituslaskelma ja karttaliite).
Maisemaselvityksessä ja luonnon ympäristöä kuvaavassa karttaesityksessä kuvataan mm.
vallitseva maaston ja maiseman tila, maisemallisesti merkittävät kohteet ja maiseman häiriötekijät.
Nykyistä maankäyttöä kuvaavaan karttaan lisätään maanomistajille tehdyn kyselyn mukaiset toivotut tontit. Karttaan merkitään myös kiinteät muinaisjäännökset ja vesi-huolto ja
muu tekninen huolto.
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Yleiskaavatyössä arvioidaan koko suunnitteluprosessin ajan kaavaratkaisun vaikutuksia:
ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonarvoihin
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen
kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
Kyläyleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon alueidenkäytön
suunnittelulle asetetut tavoitteet sekä yleiskaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ranta-alueita kaavoitettaessa on tarvittaessa otettava huomioon myös loma-asutuksen suunnittelulle asetetut vaatimukset.
LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT JA MITEN KAAVAN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?
0. Yleiskaavaa ei laadita / vain olemassa olevat rakennuspaikat.
1. Laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava rajauskartan mukaiselle alueelle.
Yleiskaavan vaikutuksia arvioidaan viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnoilla
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Osalliset, alustavan tarkastelun perusteella;
Kaava-alueen ja sen ympäristön maanomistajat, asukkaat ym. osalliset, joiden toimialaa
kaavoitus koskee.
Hallintokunnat: tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, perusturvalautakunta ja koulutuslautakunta.
Viranomaiset: Lapin ympäristökeskus, Lapin liitto, Lapin tiepiiri, museovirasto, Lapin maakuntamuseo ja Lapin pelastuslaitos.
Muut: Napapiirin Vesi, Rovaniemen Energia, Rovakaira Oy, Kemijoki Oy.
Järjestöt ja muut:
Hirvaan kyläyhdistys
Hirvaan martat ry
Alueella toimivat metsästys- ja kalastusseurat/yhdistykset
Muut alueella toimivat yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
AIKATAULU
Kaavamuutos aloitetaan vuoden 2007 aikana ja tavoitteena on saada se valmiiksi vuoden
2009 aikana
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Työn käynnistäminen (MRL 62§ JA 63§)
Osayleiskaavan tulee vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 30.10.2007 §164.
Yleiskaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Lapin kansassa 6.11.2007 sekä kirjeellä
osallisille. Kaavamuutokseen liittyviin asiakirjoihin sekä osallistumis ja arviointisuunnitelmaan on mahdollisuus tutustua kaavoitusyksikössä 12.11.2007 lähtien sekä kaupungin
internetsivuilla osoitteella: www.rovaniemi.fi/kaavatori. Osallistumis ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus
yleiskaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Luonnosvaihe (MRA 30§)
Yleiskaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 25.3.-7.4.2009 Rovaniemen kaupungin
palvelupiste Osviitassa, Rovakatu 2 sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella Lapin Kansassa
24.3.2009. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä.
Ehdotusvaihe (MRL 65§ JA MRA 27§)
Teknisen lautakunnan/kaupunginhallituksen päätöksellä yleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin palvelupiste Osviitan ilmoitustaululle. Nähtävillä olo
ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä vieraspaikkakuntalaisille maanomistajille. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä
olon aikana on mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia.
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Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitus käsittelee mahdolliset muistutukset ja lausunnot
ja hyväksyy yleiskaavan muutosehdotuksen ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
LISÄTIETOJA KAAVA-ASIASSA
Rovaniemen kaupunki kaavoitus, puhelin 322 378 tai vaihde 3221.
Sähköposti:etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki
kaavoitus

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija

31.10.2007 (20.3.2009)
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