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ROVANIEMEN KAUPUNKI, SINETÄN OSAYLEISKAAVA

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Selostus liittyy 27.2.2013 päivättyyn Sinetän osayleiskaavaan.
Yleiskaava-alue koskee Rovaniemen kaupungin Sinetän kylää. Alue on pintaalaltaan noin 709 ha.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 §, MRL 44§) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen. Kaavassa on kuitenkin myös
osoitettava alueet, joilla asemakaavan laatiminen voi olla tarpeen. Osayleiskaavassa esitetään Sinetän kylän kehittämisen periaatteet ja alueelliset ominaisuudet.
Työtä Rovaniemen kaupungissa ohjaavat kaavoituspäällikkö Tarja Outila ja
kaavasuunnittelija Petteri Lampi. Kaavan laadinnasta toimeksiantona vastaa
FCG Finnish Consulting Group Oy. Vastaavana kaavoittajana toimii DI Lauri
Solin YKS-402 sekä DI Kuisma Reinikainen, hortonomi Mari Lampinen sekä
arkkitehti Eva Persson-Puurula.
Sinettä sijaitsee noin 20 kilometriä Rovaniemen keskustasta luoteeseen.
Suunnittelualue käsittää Sinetän kyläalueen lähiympäristöineen rajautuen Ounasjokeen. Alue rajautuu etelässä Heimolan eteläpuolelle, lännessä linjaan
Koivuranta - Mellanjänkä – Lamminvaara – Sinettälampi – Lampikangas Kappeli ja pohjoisessa Männikön tasalle.

Suunnittelualue

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus ja sijainti (Karttakeskus 31.3.2011).

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

1.1

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

6 (122)
P13477

Kaavan tarkoitus
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Sinetän alueen maankäyttöä ohjaava
oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Sinetän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista kaavaa.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategian päivityksessä, jonka Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.8.2012 § 86, Sinettä on kuvattu Rovaniemen tulevaisuuden kyläverkoston palvelukyläksi, jossa alueen elinkeinotoimintaa on kehitettävä ympäröivän palvelualueen keskuskylänä. Alueelle tulee strategiasuunnitelman mukaan laatia tarkempi maankäytön suunnitelma.
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009-2012 on tuotu
esille tarve uuden oikeusvaikutteiden osayleiskaavan laatimiseksi Sinetän alueelle.

Kuva 2. Rovaniemen kaupungin päivitetty alueidenkäytönstrategia suunnitelmassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja keskuskyläksi.
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Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 27.5.2009, että Sinetän kyläalueelle laaditaan oikeusvaikutteista osayleiskaava. Vireilletulo on tuotu esille
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009-2012. Rovaniemen
kaupunki on päättänyt 3.3.2011 valita kaavanlaatijaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n.
Yleiskaavan vireille tulosta tiedotettiin kaupungin infotaululla Osviistassa,
kaupungintalolla, internetsivuilla (www.rovaniemi.fi) sekä Lapin Kansassa
20.4.2011. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.4. –
14.5.2011. OAS:sta ei saatu palautetta. Hankkeesta pidettiin tiedotustilaisuus
ja vuorovaikutteinen maanomistajainfo 27.4.2011 Sinetän kylässä. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.4.2011.
Lähtökohtina käytettäviä selvityksiä ovat:
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajantasaistaminen (Sinetän osayleiskaava – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Petteri Lampi, Rovaniemen
kaupunki. 2009), FCG 12.4.2011, päivitetty 20.5.2011
− Asukas- ja sidosryhmäkysely (FCG Finnish Consulting Group Oy 5.7.2011)
− Luonto- ja maisemaselvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy 20.9.2011)
− Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy
12.9.2011)
− Arkeologinen selvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy 30.8.2011)
− Maaperäselvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy 20.9.2011)
− Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskeva selvitys (FCG Finnish
Consulting Group Oy 30.11.2011)
Kaavaprosessin edetessä laadittavat aineistot:
− Mitoitusaineisto kuiva maa (FCG Finnish Consulting Group Oy 25.4.2012)
− Mitoitusaineisto rantamitoitus (FCG Finnish Consulting Group Oy
25.4.2012)
Luonnosvaiheessa esitetään yleiskaavan keskeiset ratkaisut vaihtoehtoisilla
rakennemalleilla. Tässä vaiheessa alueiden käyttötarkoitus ja alueiden käyttöön kohdistuvat erityiset määräykset tarkentuvat aluevarauskartaksi.
Kaavan rakennemallit sekä selvitysaineisto esitellään Sinetän koululla osallisille 8.12.2011 ja se pidetään nähtävillä 7.12.2011-31.1.2012 välisen ajan.
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 7.5. –1.6.2012 väliseksi ajaksi ja kaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestettiin Sinetässä ke 9.5.2012.
Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävilläolon aikana palautetta 6 lausuntoa ja 25
mielipidettä. Yleiskaavaehdotus laadittiin ottaen huomioon valmisteluaineiston
kuulemisvaiheessa saatu palaute. Tässä yhteydessä kaavakarttaan ja selostukseen sekä liitteisiin tehtiin lukuisia tarkistuksia. Lisäksi vaikutusten arviointia täydennettiin saatujen kannanottojen perusteella.
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Rovaniemen kaupunki käsitteli kaavaehdotuksen teknisessä lautakunnassa
23.10.2012 ja kaupungin valtuustossa 29.10.2012. Kaavaehdotus päätettiin
asettaa nähtäville 7.11.-7.12.2012 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 13.11.2012.
Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläolon aikana palautetta 10 lausuntoa ja
16 muistutusta. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen käytiin läpi saatu palaute. Lapin ELY keskus totesi lausunnossaan, että tarvetta ehdotusvaiheen
viranomaisneuvottelulle ei ole. Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyyn viemistä
tehtiin kaavaan tarvittavat tekniset korjaukset ja täsmennettiin joitain määräysten sanamuotoja selvemmiksi. Tehdyt muutokset katsottiin olevan luonteeltaan teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä. Muutokset jotka koskivat
vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen Rovaniemen kaupungin toimesta. Näin ollen Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaista uudelleen nähtäville asettamista ei tarvita.
Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kaava-aineiston 15.2.2013 § 66, jonka jälkeen Kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan 25.2.2013 § 43. Mahdolliset valitukset yleiskaavan hyväksymispäätöksestä ratkaistaan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Yleiskaava tulee voimaan, kun mahdolliset valitukset on ratkaistu ja kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on kuulutettu.
2.2

Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan
osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön päivitetyssä strategiasuunnitelmassa Sinettä on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on päätetty laatia
osayleiskaavat palvelukylille sekä määritelty asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:
”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto
vuosittain. Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää,
että maanhaltija pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”
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.
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Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti yksityiskohtaisena aluevarauskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Suoraan rakentamista ohjaavassa (MRL 72 §, MRL 44§) yleiskaavassa määritellään pääsääntöisesti rakentamisen ja muun maankäytön periaatteet niin tarkasti ettei asemakaavan laatiminen ole tarpeen. Sinetän osayleiskaavassa rakentamista ohjataan emätilaselvitykseen perustuvalla mitoitustarkastelulla.
Kaavassa on kuitenkin myös osoitettava alueet, joilla asemakaavan laatiminen
voi olla tarpeen. Osayleiskaavassa tulee esittää keskuskylän ominaisuudet ja
kehittämisen periaatteet.
Kaava on vireillä Rovaniemen kaupungin aloitteesta.
2.3

Toteuttaminen
Kaavanprosessin käsittelystä ja hyväksymismenettelyistä vastaa Rovaniemen
kaupunki. Kaavan toteuttamisesta vastaavat alueen maanomistajat ja toimijat.
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Suunnittelualueen kyläkeskusta on rakentunut Ounasjoen ja Sinettälammen
väliselle alueelle ja asutus levittäytynyt pitkin Sinettäjoen ja Ounasjoen rantaalueita. Alueella sijaitsee sekä vanhoja pihapiirejä että uutta asuinaluetta.
Suunnittelualueen läpi johtaa Rovaniemen kaupungin ja Kittilän välinen kantatie 79. Kantatiehen 79 liittyy alueen pohjoispäässä Sinetästä Pelloon johtava
kantatie 83.
3.2

Luonnonympäristö
Luontoselvityksen on laatinut biologi Jari Kärkkäinen Finnish Consulting Group
Oy:stä. Ensimmäinen selvitys laadittiin syksyllä 2009 ja tätä täydennettiin kesällä 2011.
Sinetässä peltoalueet sijoittuvat Kantatien ja Ounasjoen väliselle alueelle.
Kantatietä reunustava metsikkö estää peltojen näkymisen tielle varsin tehokkaasti.
Tärkeitä elementtejä Sinetän kylällä on Sinettälampi ja lammesta Ounasjokeen virtaava Sinettäjoki. Kylän taustalla kohoaa Lamminvaara, jolta on kauniit näkymät ja joka reunustaa Sinetänlammen maisemaa.

Kuva 3. Peltoaukeaa Ounasjoen rannalta.
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Kallio- ja maaperä
Rovaniemen kallioperä kuuluu Keski-Lapin graniittikompleksiin, jolle tyypillisiä
kivilajeja ovat porfyyrinen graniitti ja migmatiitti eli seoskivi (Väänänen ym.
1997). Kulutusta kohtalaisen hyvin kestävinä kivilajeina ne muodostavat ympäristönsä yläpuolelle kohoavan vaara-alueen.
Vaarojen välisillä alueilla, Ounas- ja Sinettäjoen laaksossa ja Sinettäjärven
pohjoisella rannalla on moreenimuodostumiksi luokiteltuja kumpumoreenialueita, joissa pohjamoreenia peittää hiekkainen ja lajittuneita välikerroksia sisältävä pintamoreeni. Yksittäiset kummut ovat 2 - 5 metriä korkeita.
Ounasjoen laaksossa on jokikerrostumia. Ne ovat tasaisia tai loivasti jokeen
viettäviä kenttiä, jotka on raivattu pelloiksi tai jokivarsiniityiksi. Ainekseltaan
ne ovat virtaavan veden kuljettamaa ja kerrostamaa hietaa.
Sinetän selvitysalueella on eloperäisiä kerrostumia varsin laajasti. Pääosa kerrostumista on yli metrin paksuisia ja ne ovat ravinteikkaiksi, saravaltaisiksi
kartoitettuja. Paikoittain pintaturve voi olla rahkavaltaistakin.

3.2.2

Kasvillisuus
Kaava-alue kuuluu Peräpohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Suomen
soiden aluejaossa Rovaseutu kuuluu Pohjanmaan aapasoiden vyöhykkeeseen
ja järvet kuuluvat kasvitieteellisesti uposlehtijärviin.
Metsäkasvillisuus vaihtelee kuivahkosta kankaasta tuoreeseen kankaaseen.
Tuoreiden kankaiden osuus on vähäinen kaava-alueella. Metsät ovat valtaosin
talouskäytössä olevaa mänty- tai mäntysekametsiä. Rehevämpiä metsiä, jopa
lehtomaista metsäkasvillisuutta kasvaa Ounasjoen rannalla ja purojen varsilla.
Alueelle tyypilliset suot ovat suopursun, juolukan ja vaivaiskoivun leimaavia
korpia ja rämeitä. Huomattava osa soista on ojitettu. Soita esiintyy
suunnittelualueella varsin niukasti.

3.2.3

Eläimet
Sinettäjokivarsi ja lähipellot sekä –suot ovat keväällä joutsenien, hanhien, vesilintujen ja kahlaajien levähdys- ja ruokailualuetta. Hirvien tuoreita makuuksia havaittiin muutamin paikoin.
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät sekä luontodirektiivin liitteen II ja IV lajit
Sinetän kaava-alueella on tiedossa viisi laaksoarhon kasvupaikkaa, jotka sijoittuvat Akanniemelle, Ounasjoen ranta-alueen rantametsikköön sekä Kappelinrannantien päässä sijaitsevan tilan rantaan pensoittuneelle entiselle jokivarsiniitylle. Laji on kohteilta todettu 8.8.2002 ja 22.6.2006. Vuoden 2011
kartoituksessa ei todettu uusia kasvupaikkoja.
Vaarantuneesta (VU) rantalipposammalesta (Psilopilum laevigatum) on vanha
kasvupaikkatieto vuodelta 1924. Laji on löydetty 17.7.1924 Sinetän hiekkarannalta Ounasjoen varrelta ja siitä on näyte Kuopion museolla (KUO 8710).
Rantalipposammal viihtyy paljaalla hienojakoisella maalla järvien ja jokien
tulvanalaisilla rannoilla. Se viihtyy avoimella kasvupaikalla ja on hyvin todennäköistä, että kasvupaikka on kasvanut umpeen, koska alueella ei laidunneta.
Sinetän esiintymää ei ole pystytty paikantamaan etsinnöistä huolimatta
Lisäksi alueella kasvaa silmälläpidettävä tulvasammal (Myrinia pulvinata),
jonka kasvupaikka sijoittuu Sahansuulle (Kokko ja Savolainen 2008). Laji on
mainittu luonnonsuojeluasetuksen uhanalaisten lajien listalla.

3.2.5

Kulttuuri-, luonnonmaisema ja luontokohteet
Luonteeltaan kulttuurimaisemakohteita ovat Koivurannan, Haapalehdon ja
Kankaan pelto-alueet. Nämä alueet ovat edustavinta peltomaisemaa selvitysalueella. Ne ovat myös maiseman historian kannalta arvokkaita entisiä niittyalueita, jotka on myöhemmin raivattu pelloiksi.
Sinettäjoen maiseman arvoja lisäävät jokimaisemaan liittyvät vanhat tilat,
mylly ja pellot, vanha sahan (Tarsarannan) tontti sekä jokiuomaan liittyvät
luontoarvot sekä muinaisjäännökset. Suvannon tilan maiseman arvoja ovat
vanha tila peltoineen ja metsälaidun sekä sijainti Ounasjoen varrella
Arvokkaita luontokohteita ovat Ounasjoen Natura-alue, Ounasjokivarsi, Sinetän tulvaniityt, Sahansuun tulvametsä, tulvaniityt ja luhta, Lamminkorpi, Suvannon tilan metsälaidun, Männikön lehto, Akanniemessä pellon reunavyöhyke ja metsäsaareke, Koivurannan reunavyöhykkeet ja ojanotkot, Haavikon pihapiirin koivukujanne ja niitty, Sinettäjoen suistossa kulkeva peltotie ja reunavyöhykkeet sekä Suvannon tilan teiden pientareet.
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Kaavaan on merkitty seuraavat luontoon perustuvat kohteet ja alueet:
Merkintä:

Merkinnän peruste

Vihreä neliö

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät kasvit

MY

Ounasjokivarren ranta-alueen niityt

luo-1

Männikön lehto

luo-2

Suvannon tilan pientareet

luo-3

Suvannon tilan metsälaidun

luo-4

Sahansuun tulvametsä, tulvaniityt ja luhta

luo-5

Sinettäjoen suistossa kulkeva peltotie ja reunavyöhykkeet

luo-6

Sinetän tulvaniityt (Perinnemaisema-kohde)

luo-7

Koivukujanne ja niitty

luo-8

Akanniemen pellon reunavyöhyke ja metsäsaareke

luo-9

Koivurannan reunavyöhykkeet ja ojannotkot

luo-10

Lamminkorpi
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Vesistöt
Pintavesi
Kaava-alue rajautuu itäreunastaan Ounasjokeen, joka kuuluu Kemijoen vesistöön (vesistöaluealue 65). Kaava-alueen keskiosista Ounasjokeen laskee noin
6,5 km pituinen Sinettäjoki, joka saa alkunsa kaava-alueen länsipuolella sijaitsevasta Sinettäjärvestä. Joki virtaa kaava-alueen läpi alueen länsiosassa
sijaitsevan yli 2m syvän Sinettälammen (91,3 mpy) ja kahden kosken kautta
Ounasjokeen.

Kuva 5. Osayleiskaava-alueen vesistöt. (Lähde: OIVA/SYKE 2011, Pohjakartta: MML 2011)
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Pohjavesi
Osayleiskaava-alueella sijaitsee Lamminvaaran pohjavesialue (12699105).
Pohjavesialue on luokiteltu I-luokkaan eli vedenhankintaa varten tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Pohjavesialueen pohjoiskulmassa Sinettäjoen varressa,
Sinettäsalmentiellä sijaitsee kaava-alueen ainoa vedenottamo, josta otetaan
vesi yli 1000 ihmisen vedentarpeeseen. Vedenottamo on tarkoitus sulkea noin
5 vuoden kuluessa, kun suunnittelussa oleva Nuorlammen vedenottamo korvaa vedenottamot Sinetässä ja Songassa.
Kaava-alueella sijaitsevalle vedenottamolle ei ole haettu tai muodostettu Vesilain mukaisia lähi- tai kaukosuojavyöhykkeitä.

Kuva 6. Lamminvaaran pohjavesialue (sininen rajaus).

Tulva-alueet
Sinetän kaava-alueella tehtiin elokuussa 2011 tulvariskien alustava arviointi,
jonka tavoitteena oli analysoida tarkastelualueen hydrologiset ominaisuudet
sekä arvioida mahdollisia tulvavahinkoja OYK-alueella. Selvityksen laati M. Sc
Jan Tvrdý Finnish Consulting Group Oy:stä. Rovaniemen kaupunki suoritti
syksyllä 2011 alueella mittauksia, jotka perustuivat Maanmittauslaitoksen
tuottamaan laserkeilausaineistoon ja tämän perusteella määritettiin tulvaraja
alueelle.
Tarkastelualueen hydrologiset ominaisuudet ovat hyvät, mikä auttaa pienentämään tulvavahinkoja OYK-alueella. Laajemmassa perspektiivissä tarkasteltuna kaava ympäröivän alueen laajamittainen metsäkato, soiden käyttötarkoituksen muuttaminen sekä hydrologisille ominaisuuksille haitalliset maatalouskäytännöt voivat lisätä tai muuttaa tulvariskejä OYK-alueella.
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Alustavassa arvioinnissa on esitetty suositukset alueista Ounasjoen tai Sinettäjoen rannoilla, joille ei tulisi kohdistaa rakentamista. Mahdolliset tulviin liittyvät ongelmat ja kohteet tulee huomioida OYK:n laatimisessa ja suunnitella
toimenpiteitä tulvavahinkojen vähentämiseksi tulevaisuudessa. OYK-alueen
tulvariskit liittyvät lähes yksinomaan Ounasjoen tulvimiseen ja Sinettäjoen tai
rakennettujen alueiden hulevesien vaikutus tulvimiseen laajuuteen tai kestoon
ovat hyvin vähäiset.
Alueellisten hulevesien ja tulvahallintamenetelmien toimintavarmuutta voidaan tehostaa jokien suojavyöhykkeiden perustamisella, erillisillä viherpainanteilla ja imeytysojilla sekä esim. vähentämällä katetun pinta-alan määrää
korttelialueilla. Laadultaan puhtaampien kattovesien imeyttäminen on suositeltavaa.
Seuraavat toimet saavat aikaan myönteisiä vaikutuksia:
−
−
−
−
−
−

jokien suojavyöhykkeen perustaminen
tulva-altaat
viherpainanteet ja imeytysojat
imeytyskaivot ja –kaivannot
läpäisevät päällysteet
viherkatot

Seuraavat toimet voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia:
− Kaupunkimainen rakentaminen Ounasjoen sekä Sinettäjoen ranta-alueella
− laaja-alaiset metsäkatoa aiheuttavat toimet (esim. massiiviset hakkuut)
− väärät maatalouskäytännöt
OYK-alueella tehtävillä toimenpiteillä ei ole varsinaista vaikutusta Ounasjoen
tulvan laajuuteen tai kestoon, mutta niillä voidaan vähentää tulvan aiheuttamia haittoja, kuten eroosiota ranta-alueilla. Varsinkin Sinettäjoen jyrkillä rannoilla hulevesiä viivyttävillä ja vähentävillä toimenpiteillä voitaisiin saavuttaa
selviä myönteisiä vaikutuksia.
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Kuva 7. Tulvaraja Sinetän kylän alueella alueella (Rajauksen lähde: Rovaniemen kaupunki)

Ounasjoen Natura-alue (FI 1301318)
Kaava-alueelle sijoittuu kuuluu Ounasjoen Natura-alue (FI 1301318) pintaala on noin 4 730 ha, josta kaava-alueella noin 25 ha.
Ounasjoki valittiin Natura–kohteeksi Euroopan unionin ministerineuvoston
päätöksellä 27.10.1997. Alue muodostuu Ounasjoesta (vesialue) Ounasjärven
Luusuan alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Suojelu kohdistuu
seuraaviin luontotyyppeihin ja lajiin:
−
−
−
−

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (95 %)
Pohjoiset, boreaaliset tulvaniityt (4 %)
Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät* (1 %)
laaksoarho

* = priorisoitu luontotyyppi
Ounasjoen vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja Ounasjoen suistosaarten suojelun toteutuskeinona on rakennuslaki. Laki Ounasjoen erityissuojelusta säädettiin v. 1983. Lupaa voimalaitoksen rakentamiseen Ounasjoessa tai siihen laskevissa sivujoissa ei voi myöntää. Muita rajoituksia tämä laki ei aiheuta.
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Kaavaan on merkitty seuraavat vesistöön/ vesiympäristöön perustuvat kohteet ja alueet:
Merkintä
Natura
N60 +79,78
N60 +79,71

merkinnän peruste
Ounasjoen Natura-alue (FI 1301318)
Tulvakorkeus määrittelyperusteena kerran 100 vuodessa laskettu
tulvakorkeus (HW 1/100). Kosteudelle alttiit rakennusosat on sijoitettava vähintään 0,5 metriä tulvakorkeutta ylemmäksi.

N60 +79,64
N60 +79,57
N60 +79,51
N60 +79,64
N60 + 79,39
( HUOM kaavan eri osissa)
MY
pv-1

Tulvaniityt
Lamminvaaran pohjavesialue I-luokka
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Natura tarveharkinta-arvionti
Natura-arvionti laadittiin kaavan ehdotus vaiheessa 3.10.2012. Arviointi laadittiin asiantuntija-arviona FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä biologi, FM
Jari Kärkkäisen toimesta. Natura arviointi on kokonaisuudessaan kaavan liitteenä 4.
Arvioinnissa on ollut käytettävissä seuraava aineisto:
-

Kokko, M ja Savolainen, S. 2008: Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Ounasjoki, Rovaniemi. Lapin ympäristökeskus.
Ounasjoen Natura-alue (FI1301318), tietolomake (3/1997/päivitetty
5/2002).
FCG Finnish Consulting Group Oy. 2011a: Sinetän osayleiskaava. Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskeva selvitys. Rovaniemen kaupunki.
FCG Finnish Consulting Group Oy 2011b: Sinetän osayleiskaava. Luontoja maisemaselvitys Rovaniemen kaupunki.
Laki Ounasjoen erityissuojelusta 1983. Suomen säädöskokoelma
703/1983.

Natura–arvioinnin lähtökohtana on Natura 2000 –alueiden suojelun turvaamiseksi säädetyt luonnonsuojelulain 65 ja 66 pykälät. Ensimmäinen mainittu
säännös koskee arviointivelvollisuutta (LSL 65 §). Jos hanke tai suunnitelma
todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura-alueen suojelun perustana
olevia luonnonarvoja, on vaikutukset arvioitava asianmukaisella tavalla. Kynnys arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden ja suunnitelmien yhteisvaikutusten vuoksi. Sama koskee myös Natura-alueen ulkopuolella
toteutettavaa hanketta, jos sillä on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Toinen mainittu säännös koskee heikentämiskieltoa (LSL 66 §). Viranomainen
ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseksi taikka hyväksyä tai vahvistaa
suunnitelmaa, jos arviointi ja siitä pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen
lausunto osoittavat hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –
verkostoon.
Natura -arvioinnissa keskitytään suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin
tai lajeihin. Natura -luontoarvot, joita arviointi koskee, ilmenevät Natura 2000
–tietolomakkeista ja ovat joko:
-

SCI-alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai
SCI–alueilla luontodirektiivin liitteen II lajeja tai
SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai
SPA-alueilla lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja

SPA-alueella arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyppeihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin, vaikka ne olisikin mainittu tietolomakkeessa. Vastaavasti SCI–alueilla ei ole merkitystä linnuille aiheutuvalla heikentymisellä
sinänsä.
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät
tai milloin ne merkittävästi heikentyvät. Arvioitaessa häiriön merkittävyyttä
voidaan käyttää lähtökohtana Neuvoston direktiivin 92/43/ETY määrittelemää
luontotyypin ja lajin suotuisan suojelun tasoa.
Vaikutusten suuruutta on arvioitu viisiportaisella asteikolla, joka kuvaa luontotyypin heikentyvän tai häviävän pinta-alan osuutta tai lajin heikentyvän tai
häviävän yksilömäärää suhteessa Natura-alueen luontotyypin pinta-alaan tai
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lajimäärään (taulukko 1). Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna vaikutusten merkittävyyden arviointia alueen luontoarvoille soveltuvien kriteereihin. Vaikutuksen merkittävyys, luokittelu ja niiden kriteerit on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 1. Vaikutusten suuruuden luokittelu ja luokittelun kriteerit.
Erittäin suuri vaikutus
Voimakas
Kohtalainen vaikutus
Lievä vaikutus
Ei vaikutusta

Vaikutus kohdistuu yli 80 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai yli 80 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Vaikutus kohdistuu 50–80 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai 50–80 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Vaikutus kohdistuu yli 10 %, mutta alle 50 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai yli 10 %, mutta alle 50 % Natura-alueella
esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Vaikutus kohdistuu alle 10 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai alle 10 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta
Ei muutoksia tai muutokset kohdistuvat erittäin pieneen osaan (alle
0,5 %) luontotyypistä tai Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin
runsaudesta

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokittelu ja luokittelun kriteerit.
Suuri merkittävyys
Kohtalainen merkittävyys
Vähäinen merkittävyys
Merkityksetön

Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai
johtaa luontotyypin /lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.
Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin
suojelutasoa tai johtaa luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä
aikavälillä
Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin eikä hanke uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.
Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin.

Vaikutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavia luokkia hyväksi käyttäen:
Varma, erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa
ja epätodennäköinen sekä erittäin epätodennäköinen
Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi on arvioitu kaavan toteutumisen vaikutukset Natura –alueen eheyteen. Haitallinen
vaikutus Natura -alueen eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka perusteella todetaan, ovatko kaavan toteutumisesta syntyvät vaikutukset merkittäviä vai
ei. Alueen eheys liittyy alueen suojelutavoitteisiin.
Ounasjoen luonnontilaan vaikuttaviin tekijöihin kuten hyvä veden ja pohjan
laatuun, luontaiseen virtaamaan, joen veden pinnan vuodenaikaiseen korkeusvaihteluun, uoman sekä rantavyöhykkeen rakenteelliseen luonnontilaisuuteen ei kaavalla ole heikentäviä vaikutuksia. Kaavan toteutuminen ei merkittävällä tavalla heikennä Natura-alueen eheyttä (ekologisia olosuhteita) ja suojelutavoitteita.
Tämän perusteella kaavasuunnitelma ei luonnonsuojelulain mukaisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Ounasjoen Natura-alueet on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Koska heikennys ei ole
merkittävä kaavan hyväksymiselle ei ole luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuvaa
estettä.
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Maisema
Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Eeva Eitsi sekä hortonomi
Mari Lampinen Finnish Consulting Group Oy:stä. Ensimmäinen selvitys laadittiin syksyllä 2009 ja tätä täydennettiin kesällä 2011.

3.4.1

Maisemarakenne
Ounasjokivarsi edustaa Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle ominaista maatalousmaisemaa. Tasapainoinen maisema-alue koostuu vapaana virtaavasta
joesta ja sen rantojen tulvaniityistä, viljelyksistä ja perinteisestä asutuksesta.
Maisema-alue käsittää joen alajuoksun Sinetästä Molkokönkäälle. Maisemaa
hallitsee avara jokilaakso, jonka taustalla siintävät vaarat. Tapionkylästä etelään laakso pusertuu jyrkästi kohoavien vaarojen väliin. Sinetässä jokivarren
tulvaniityt, joita aikaisemmin viljeltiin ja käytettiin laidunmaina, ovat pensoittumassa, mutta kulttuurimaiseman peruspiirteet ovat yhä hyvin havaittavissa.
Ounasjokivarsi on luokiteltu yhdeksi arvokkaista maisema-alueista Maisemaaluetyöryhmän mietinnössä. Arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat yleensä
laajoja, moniakin neliökilometrejä kattavia viljelysmaisemia, esimerkiksi jokilaakso-, ranta- tai vaaraviljelyksiä reunametsineen, vesistöineen ja asumuksineen. Ne ovat maakunnallisesti tai paikallisesti omaleimaisia ja antavat kuvan
maakunnan erikoislaadusta, luonnonoloista ja kulttuurihistoriasta. Niiden rajat
ovat suuntaa antavia.

Kuva 8. Ounasjokivarren arvokas maisema-alue Sinetän alueella.
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Historia
Ounasjoen historia alkaa kivikaudelta, Litorinameren ajoilta, noin 5 500 vuotta sitten, jolloin Ounas- ja Kemijoen suistot olivat nykyisen Rovaniemen alapuolella, ns. Kuolasuvannon seudulla. Silloisen Ounasjoen alajuoksun varrelta,
Sinetän Lamminvaarasta, on tavattu 7 000 vuotta vanhan asutuksen jäänteitä. Tiedetään, että alueella on tuolloin elänyt voimakas kyläyhteisö.
Ounas- ja Kemijoen jokilaaksoihin sedimentoituneen hienojakoisen maaaineksen johdosta maanviljely ja asutus keskittyivät jokivarsiin. Ensimmäiset
Rovaniemen alueelle tulleet pysyvät asukkaat asettuivat jo 1000- ja 1100luvuilla Kemijokivarteen.
Kun pohjoisten jokivarsien asuttaminen varsinaisesti alkoi 1400-luvulla, oli
Lapissa rikkaat kalavedet ja hyvät pyyntimaat. 1500-luvun puolivälissä Ounasjokivarsi oli Tapionkylään asti suhteellisen taajaan asuttua. Suunnittelualueen talouselämä lähti liikkeelle eränautintaan perustuvan metsästyksen ja
kalastuksen tuotoista. Vanha Rovaniemen kylä oli kauppakeskuksena ja sijaitsi nykyisen Ylikylän kohdalla.
1700-luvun lopulle saakka erätalous oli karjanhoidon ohella vallitseva elinkeino. Karja liikkui metsissä vapaasti laiduntamassa ja tulvarannoilta niitettiin
heinää talvirehuksi. Ounasjokivarren tulvapensaikkojen ja rantametsien raivaus niitto- ja laidunkäyttöön käynnistyi 1700-luvulla ja voimakkainta raivaus
oli 1800-luvulla. Isojako toteutettiin seudulla vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin jokivarsien rehevät niityt jaettiin kapeiksi palstoiksi.

Kuva 9. Pellot keskittyivät myllyn ja sahan ympäristöön eli Tarsarannan ja
Kuuselan yhteyteen. Tarsaranta näkyy kartalla punaisena. Niityt sijoittuvat
Ounasjoen varrelle ja Sinettäjoen suulle. Kartta 1854-64. J.A.v.Castren.
Huolimatta karjanhoidon ja maanviljelyn nousemisesta Rovaniemen seudulla
pääelinkeinoksi, oli kalastus edelleen huomattavalle osalle jokivarren asukkaista pääelinkeino ja maanviljelijöillekin tuottoisa sivuelinkeino. Lisäksi metsätaloudesta tuli tärkeä elinkeino 1800-luvulla, jolloin Sinettäänkin rakennettiin vesisahat. 1900-luku ennen ensimmäistä maailmansotaa oli todellista
suursavottakautta. Parhaimmillaan Rovaniemen pitäjän metsissä työskenteli
yli 10 000 miestä, mikä ylitti reilusti pitäjän silloisen asukasmäärän.
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Maisemakuva
Alueen eteläosa on viljelymaisemaa, jossa pellot ja asutus reunustavat jokivartta yhtäjaksoisena nauhana. Pohjoista kohti asutus harvenee, tulvalle alttiit alueet supistuvat ja tulvaniityt pienenevät. Meltauksesta pohjoiseen viljely-Ounasjoki muuttuu metsä-Ounasjoeksi.

Kuva 10. Peltoaukeaa Sinetästä.
Maisemakuvallisesti tärkeitä elementtejä ovat avoimet maisematilat. Rantaalueiden, etenkin avoimien kauas näkyvien rantojen, rakentaminen vaatii
huolellista suunnittelua, jotta rantaviiva säilyisi harmonisena kokonaisuutena.
Ounasjokea ympäröivät havumetsäiset vaaramuodostelmat näkyvät maisemakuvassa.
Sinetässä peltoalueet sijoittuvat Kantatien ja Ounasjoen väliselle alueelle.
Kantatietä reunustava metsikkö estää peltojen näkymisen tielle varsin tehokkaasti.
Tärkeitä elementtejä Sinetän kylällä on Sinettälampi ja lammesta Ounasjokeen virtaava Sinettäjoki. Kylän taustalla kohoaa Lamminvaara, jolta on kauniit näkymät.

Kuva 11. Maisema Sinettälammen pohjoispuolelta Lamminvaaralle.
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Kuva 12. Arvokkaat luontokohteet sekä maisema- ja kulttuuriympäristöt. Inventointikartan rasterit ja peitealueet ovat viitteellisiä. Kaavakartassa on tehty ympäristön näkökulmasta maankäyttöä ohjaavat merkinnät ja ratkaisut

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

26 (122)
P13477

Kaavaan on merkitty seuraavat maisemakuvaan perustuvat kohteet ja
alueet:

3.4.4

Merkintä

merkinnän peruste

mapistekatkoviiva

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Ounasjokivarren maisema-alue

skpistekatkoviiva

Pääasiassa rakennetun kulttuurin ominaipiirteiden vahvistamista,
mutta myös maisemallisia elementtejä.

MA-aluevaraus

Maisemallisesti arvokas peltoalue, avoimet peltoalueet

Tiemaisema
Sinetän kyläkeskustaa lähestyttäessä kylän havaitsee nopeusrajoituksen
muuttumisessa ja saavuttaessa koulurakennusten kohdalle. Koulurakennuksetkin sijaitsevat suojapuuston takana. Koulurakennusten kohdalla edessä
havaitsee Sinetän kaupan lipputangot. Muuten kantatien lähiympäristö on
puustoinen, eikä avoimia maisematiloja juurikaan aukea. Ounasjoen läheisyyden havaitsee ainoastaan kaava-alueen alkupäässä, jossa tie kulkee melko lähellä jokea. Näkymää joelle voisi avata.

Kuva 13. Tiemaisemaa kantatien varrelta koulun alueelta pohjoiseen.
Koulurakennusten jälkeen tienvarren maisema muuttuu taajamamaiseksi, Sinetän kauppa, uimaranta sekä matonpesupaikka avautuvat uutena näkymänä. Näistä miellyttävämpi on mukavan näköiseksi rakennettu uimaranta rakennuksineen.
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Kuva 14. Tiemaisemaa, kt 79.

3.5

Rakennettu ympäristö
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen on laatinut FM Jari Heiskanen
Finnish Consulting Group Oy:stä kesällä 2011.

3.5.1

Historia
Alkujaan laajaan Ounasjoenkylään kuuluva Sinettä sai kiinteän asutuksensa
1700-luvun jälkipuoliskolla. Ounasjoenkylän ja Sinetän kyläasutus oli hajaasutusluonteista, talot sijaitsivat harvana ketjuna Ounasjoen ja Sinettäjoen
varrella. Ounasjoenkylän asutus edustaakin näin samaa tyyppiä kuin Pohjanmaan jokilaaksojen nauhakylät. Ounasjoenkylän ja Sinetän haja-asutuksen
lähtökohtana oli viljelykelpoisen, alavamman maaperän keskittyminen hyvin
kapeaksi vyöhykkeeksi vesistöjen ja sitä niitä rajaavien vaarojen väliin.

Kuva 15. Karttaote kihlakunnankartasta. Yleiskartan pohjana olleista pitäjänkartoista yhdistettiin niitä pienentämällä kihlakunnankarttoja, ja näin vuosina
1841–1862 tehtiin eri lääneistä kaikkiaan 50 kihlakunnankarttaa. Peltojen
pienuus ja keskittyminen Kuuselan ja Tarsarannan kohdalla olevien myllyjen
ja sahojen ympäristöön näkyy hyvin. Koivurannan kohdalla oli tällöin asutusta
ja peltoja, mutta kartan vaurion vuoksi ne eivät ole näkyvissä.
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Sinetässä pysyvä maankäyttö alkoi lyhyen Sinettäjoen maisemista, keskittyen
Sinettäjoen ylä- ja alakosken ympäristöön. Laajalta alueelta vetensä saava ja
Ounasjokeen laskeva lyhyt Sinettäjoki oli maakunnallisesti merkittävä koskipaikka. Ensimmäisiä koskivoiman hyödyntäjiä olivat 14 Ounaskosken ja Rovaniemen kylän talonpoikaa, jotka rakensivat yläkoskeen myllyn jo 1750luvulla. Merkittävä oli myös 1780-luvulla alakoskeen koskivoiman ja laajojen
metsäalueiden hyödyntämiseksi perustettu Sinetän vesisaha, joka oli ensimmäinen teollista ja vientitoimintaa edustava sahalaitos Kemijoen vesistössä.
Omaksi kyläksi Sinettä erotettiin Ounasjoenkylästä vuonna 1920, jolloin Sinetän taloluku oli kasvanut kantatalojen jakamisen seurauksena jo 30 taloon.
Kantatilojen ja ensimmäisen myllyn ohella merkittävän osan rakennettua maisemaa muodosti 1780-luvulla perustettu Sinetän vesisaha, jonka palveluksessa oli 1850-luvulla noina 100 henkeä. Saha, savotat ja tukinuitto tarjosivatkin
1800-luvulla keskeisen elinkeinon Ounasjoen varrella, joten varsinainen pellonraivaus alkoi vasta 1800-luvun lopulla, jolloin Sinetän vesisaha muuttui lähinnä kotitarvesahaksi ja tilojen jakaminen oli helpottunut. Vuonna 1903 tehdyissä J. Castrénin Rautatiehanketta käsittelevässä tutkimuksessa Kemi- ja
Ounasjoen varsi näkyy leveänä vyöhykkeenä, jossa tukki- ja rakennuspuuta
on enää vähän, metsää lähinnä kotitarpeiksi.
Tilojen jakaminen helpottui Suomessa 1800-luvun loppupuolella. Tätä ennen
torpat ja mäkituvat kuuluivat kantatilaan. Nämä vuokraluontoiset pientilat oli
mahdollista lunastaa itsenäisiksi Suomen itsenäistymisen jälkeen annetuissa
Lex Kallion nojalla. Samalla syntyi itsenäistyvien vuokratilojen ohella myös
uusia pientiloja. Tilojen perustaminen jatkui aina jälleenrakennuskaudelle ja
viimeiset uudet maatilat perustettiin 1960-luvulla, jolloin elinkeinojen, liikenteen ja kaupungistumisen murros alkoi työntää maatalousmaisemaa syrjään.
3.5.2

Sinetän laajat kulttuuriympäristöt ja keskeiset rakennuskohteet
Sinetässä kulttuuriympäristön historiallisia lähtökohtia ovat topografiaan ja
maaperään liittyvät kokonaisuudet mm. Ounasjoen alavat ranta-alueet, Sinettäjoen kosket ja niihin läheisesti liittyvät elinkeinot, sahat, myllyt, pellot, kantatalot sekä maisemaa sivuavat kaukoliikenteen liikennereitit.
Valituille kohteille ja alueille on annettu arvoluokitus, joka perustuu niiden
kulttuurihistoriallisiin arvoihin, jotka muodostuvat rakennus-, ympäristö- ja
historiallisista arvoista. Kohteiden ja alueiden valinnassa ja luokittelussa painottuvat selvästi Sinetän historialliset kiintopisteet.
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Luokka I: Erityisen merkittävät kohteet, suuri paikallinen arvo
Luokka II: Merkittävät kohteet
Luokka III: Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet
A: Suvannon kulttuuriympäristö (ei luok.)
1. Suvannon kantatalo (I)
B: Vanha kyläkeskusta (III)
2. Sinetän kansakoulu (I)
3. Remsun kauppa (I)
C. Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö (III)
4. Uulan mylly (I)
5. Lampinen, pientalo (II)
6. Simola, pientalo (III)
7. Nissilän osatalo (I)
D. Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö (III)
8. Tarsarannan kantatalo (II)
9. Syväjärven (Möllärin) tilakeskus (I)
E. Kantatien ja kyläkeskuksen sotien jälkeinen kulttuuriympäristö (ei luok.)
10. Sinetän kappeli (I)
11. Sinetän koulu ja palvelukeskus (II)
F. Vanhan Kittiläntien ja Ounasjoen asutus- ja viljelymaisema (III)
12. Kivalon pientila (III)
13. Alatalon pientila (III)
14. Haavikon tila (II)
G. Koivurannan kantatalon asutus- ja viljelymaisema (I)
15. Koivurannan kantatalo (I)
16. Heimolan osatalo (I)

Kuva 16. Sinetän keskeiset ja laajemmat kulttuuriympäristökokonaisuudet.
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Sahoja, myllyjä ja kantatiloja 1750-1880
Sinetän asutushistoria liittyy keskeisesti Sinettäjoen koskiin ja Ounasjokeen,
joiden rannoille perustettiin Sinetän alueen ensimmäiset myllyt, sahat ja talot
jo 1700-luvun loppupuolella. Asutus oli pitkään haja-asutusluonteista ja aina
1920-luvulle Ounasjoenkylään kuuluneessa Sinetässä oli kaava-alueella 1800luvun lopulla vain viisi taloa, Suvanto, Tarsanranta, Kuusela, Syväranta ja
Koivuranta, jotka sijoittuivat harvaksi ketjuksi Ounasjoen ja Sinetänjoen koskien varrelle. Viljelyyn kelpaavia alueita olivat lähinnä kapea vyöhyke vesistöjen alavilla ranta-alueilla ja vaarojen alarinteillä. Merkittävän kokonaisuuden
muodosti lähinnä Sinetän alakoskeen perustettu Sinetän vesisaha (1782), joka edusti ensimmäistä teollista, vientiin tähtäävää toimintaa Kemijoen alueella. Ensimmäinen mylly perustettiin Sinettäjoen yläkoskeen 1750-luvulla. Sinettäjoen sahat ja myllyt toimivat aina 1950-luvulle, jonka jälkeen yhteiskunnan, liikenteen ja elinkeinojen murros siirsi painopisteen pois maataloudesta
ja sen sivuelinkeinoista.
Kohteita: Tarsarannan ja Sinetän vesisahan jäänteet, Uulan mylly, Nissilä,
Suvanto, Koivuranta, Syväranta.
Aluekokonaisuudet: Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö, Sinettäjoen
alakosken kulttuuriympäristö.

3.5.2.2

Maatalouden laajeneminen ja kyläkeskustan synty 1880-1960
Sinetän maatalouden ja kyläkehityksen keskeinen vaihe sijoittuu 1800- luvun
loppupuolelle ja 1900-luvun alkupuolelle, jolloin rakennettiin Kittilän ja Pellon
maantiet. Sinenetän keskusta muodostui em. maanteiden risteykseen, johon
keskittyivät ajankuvaan kiinteästi kuuluvat koulut, seuraintalot ja kaupparakennukset. Kantatilojen jakaminen helpottui, jolloin tilojen lukumäärä ja pellonraivaus lisääntyi. Sinetän sahat ja myllyt toimivat yhä, joskin palvellen yhä
enemmän paikallista tarvetta. Pientilojen ohella kantatalojen, sahojen ja myllyjen yhteyteen sekä maanteiden varsille syntyi tällä kaudella pienasutusta ja
käsityöläisten mökkejä. Kyläkeskustan julkisia rakennuksia lukuun ottamatta
asutus
säilyi
viljelyskelpoisen
maaperän
kapeuden
vuoksi
hajaasutusluonteisena. Itsenäistymisen jälkeen Suomen koneistuva maatalous saa
elinkeinona lisäaikaa sotien ja jälleenrakennuksen seurauksena. Sinetässä jälleenrakennuskauden asutus sijoittuu edelleen haja-asutusluonteisesti laajalle
alueelle. Viimeiset uudet maatilat perustetaan tällöin.
Kohteita: Vanha kansakoulu, Remsun kauppa, Haavisto, Lampinen, Heimola.
Aluekokonaisuudet: Sinetän vanha kyläkeskusta, Koivurannan asutus- ja
viljelymaisema, Vanhan Kittiläntien asutus- ja viljelymaisema.
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Kyläkeskusvaihe 1960Jälleenrakennuskauden jälkeen elinkeinoissa ja rakentamisessa tapahtuu selkeä muutos. Maatalous ja perinteiset elinkeinot menettävät merkitystään. Sinetän kyläkeskus alkaa muodostua 1970-luvulla uudistetun Kittiläntien varrelle. Sinetän keskusta siirtyy Lamminvaaran rinteeseen, johon keskittyvät omakotialueen ohella koulu ja terveyspalvelut, jotka edustavat jo uutta, teollisempaa rakentamista. Muut kyläkeskuksen palvelut, kauppa, huoltamo, ravintola ja kappeli keskittyvät harvaksi nauhaksi maantien varrelle. Materiaalisen
uudistumisen ohella uusia rakennustyyppejä edustavat matalat rivi- ja omakotitalot, jotka keskittyvät pääosin omiksi kokonaisuuksiksi uuden kantatien
ja yhdyskuntatekniikan linjojen varrelle.
Kohteet: Sinetän kappeli, Sinetän kyläkeskus.
Aluekokonaisuudet: Kantatien ja kyläkeskuksen kulttuuriympäristö.

Kuva 17. Uulan mylly.
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Kaavaan on merkitty seuraavat rakennettuun kulttuuriympäristöön
perustuvat kohteet ja alueet:
Merkintä
sk-1

merkinnän peruste
Sinetän vanha kyläkeskusta, kylänraitti.
Entisen Kittiläntien ja kylän raitin muodostaneen tien linjauksen
kulttuurihistorialliset arvot keskittyvät lähinnä maiseman muotoja
seuraavaan kapeaan tielinjaan ja risteykseen.
Arvot lähinnä historiallisia.

sk-2

Sinettäjoen yläkosken kulttuuriympäristö
Kulttuuriympäristön luonne: Sahojen, myllyjen, maatalouden ja
asutuksen jäänteitä Sinettäjoen yläkosken ympäristössä. Sahat,
myllyt ja kapeat viljelymaisemat määrittivät kulttuurimaiseman
rakentumista aina 1750-luvulta 1950-luvulle.
Saha-, mylly- ja maataloustoiminnan päättymisen jälkeen Yläkosken kulttuuriympäristön pellot ja ranta ovat pääosin metsittyneet. Alueella on vanhinta kerrostumaa edustavien Uulan myllyn,
Nissilän ja Lampisen lisäksi muutamia 1900-luvun alkupuolella
rakennettuja asuinrakennuksia sekä jälleenrakennuskauden
asuinrakennuksia ja tiloja. Kyläkeskuksen kaudella alueelle on
rakennettu yksittäisiä omakotitaloja.

sk-3

Sinettäjoen alakosken kulttuuriympäristö
Maatalouden kulttuuriympäristö, Syvärannan tilakeskus, Ounasjoen ja Sinettäjoen rantapellot sekä Tarsanrannan pihapiirin, vesisahan ja myllyn jäänteet.
Alakosken kulttuuriympäristö edustaa Sinetän vanhinta kulttuuriympäristöä. Alue asutettiin jo 1750-luvulla ja vesisaha perustettiin 1780-luvulla. Sinettäjoen ympäristö kuului pääosin Tarsanrannan tilaan, ainoastaan eteläkulma kuului Syväjärven kantatalolle ja itäkulmalla olevat Ounasjoen rantaniityt Korkalon kylän
kauko-omistuksiin.
Luonnosvaiheessa saatettiin tiedoksi, että kyseisellä alueella sijaitsee myös juoksuhaudan osa sekä puolustuspoteroita.

mapistekatkoviiva
ja MAaluevaraukset

Sr/1

Vanhan kittiläntien ja Ounasjoen varren asutus- ja viljelymaisema. Sisältää kohteet:
−
−
−

Kivalon pientila
Alatalon pientila
Haavikon tilakeskus

Suvannon tilakeskus
Kantatalo, 1800-luvun paritupa Ounasjoen varren viljelymaiseman yhteydessä.
Sinetän ja Ounasjoen asutushistoria. Suvanto on Sinetän vanhoja
maatiloja. Rakennetusta kokonaisuudesta lähinnä säilyneet paritupa ja sen koristeellinen kuisti edustavat perinteistä talonpoikaista asuinrakentamista 1800-luvulla. Pihapiiriin liittyy kartoittamattomia jäänteitä Suvannon käytöstä saksalaisten sairaalana
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toisen maailmansodan aikana. Päärakennuksella on rantapeltojen
metsittymisestä huolimatta edelleen maisemallinen asema peltojen ympäröimällä kumpareella.
Suvanto ja sen pellot ovat osa valtakunnallista Ounasjoki –
nimistä valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Sr/2

Sinetän vanha kansakoulu (sis. alueeseen sk-1)
Koulu rakennettiin kouluhallituksen tyyppipiirustuksilla nro:10,
jotka olivat laatineet arkkitehtitoimisto Borg, Siren ja Åberg. Koulu valmistui 1927 ja edustaa aikakauden arkkitehtuuria edustava
kansakoulu liittyy yleisen kansanopetuksen historiaan ja leviämiseen itsenäisyyden alkupuolella. Keskeisten maanteiden risteykseen sijoitettu koulu osoittaa Sinetän 1900-luvun alkupuolen
keskustan.
Koulu oli saksalaisten käytössä vuosina 1941-42. Uuden koulun
rakentamisen jälkeen vanha koulu oli erityiskouluna ja nuorisotilana, nykyään rakennus on asuinkäytössä.

Sr/4

Uulan mylly (sis. alueeseen sk-2)
Sinettäjoen yläkoskeen rakennettu kaksikerroksinen, pitkänurkkainen ja vuoraamaton myllyrakennus on 1800-luvun puolelta.
Myllyn lähiympäristöön liittyy joen niemekkeen halki kaivetut kanavat ja sulkurakenteita sekä höyrykone. Toisen aikakerrostuman, 1900-luvun lopun museoajan, miljööseen liittyvät myllyn
pihapiiriin kuuluvat kaksi hirsirakennusta, jotka ovat siirretty paikalle 2000-luvulla. Pihapiirissä säilytetään joen alajuoksulla sijainneen Sinetän vesisahan (1782-1896) koneiston puu- ja metalliosien jäänteitä. Myllyrakennus on kuulunut 1960-luvulta kotiseutuyhdistys Totolle, joka on kehittänyt paikkaa myllymuseoksi,
johon kuuluvat kaksi siirrettyä rakennusta.
Uulan mylly edustaa ainoana säilyneenä rakennuksena Sinettäjoen ylä- ja alakosken pitkäaikaista mylly- ja sahahistoriaa.

Sr/5

Lampinen (sis. alueeseen sk-2)
Vanha palsta- ja pientilan pihapiiri. 1800-luvun asuinrakennus ja
pihaa rajaavat talousrakennukset edustavat Sinetän saha- ja
maatalousyhdyskuntaan liittynyttä asutusta.

Sr/6

Simola (sis. alueeseen sk-2)

Sr/7

Nissilän tilakeskus (sis. alueeseen sk-2)
Muu ympäristö sk-2 merkinnän alaisuudessa
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Syväjärvi (sis. alueeseen sk-3)

Sinetän kappeli ja hautausmaa (EH-alue)
Sinetän 1960- ja 1980-luvun kerrostumat sisältävät hautausmaa
ja kappeli viestivät Sinetän pitkästä ja keskeisestä asemasta pitäjän asutushistoriassa. Rakennuksella on keskeinen merkitys paikan identiteetin luojana. Rakennuksessa yhdistyvät 1960-luvun
uudistunut arkkitehtuuri ja materiaalit sekä 1980-luvun laajennuksen jatkuvuus ja aikakaudelle tyypilliset historialliset lainat.
Kappeli ja sen laajennus kuuluvat Sinetän kyläkeskuskauden keskeisiin rakennuksiin.

Sr/15

Koivuranta ns. Aapintalo
Kantatalon pihapiiri, asuin- ja talousrakennuksia 1800-luvulta.

Sr/16

Heimola
Koivurannan osatalo, vauraan talonpoikaistilan pihapiiri, asuin- ja
talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.
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Muinaisjäännökset
Sinetän kaava-alueella tehtiin toukokuussa 2011 kahden päivän mittainen arkeologinen inventointi, jonka aikana tarkastettiin tunnetut muinaisjäännöskohteet sekä pyrittiin etsimään ennestään tuntemattomia muinaisjäännöskohteita. Selvityksen laati arkeologi Kalle Luoto, FCG. Selvitysalueen muinaisjäännöskohteet selvitettiin arkistotutkimuksella ja maastokäynneillä, minkä
jälkeen selvitystyön tulokset piirrettiin kartoille ja kirjoitettiin lyhyeksi raportiksi. Rovaniemen Sinetän muinaisjäännöskohteiden inventointitiedot olivat
alueen osayleiskaavan laatimisen alkaessa noin 20 vuotta vanhoja. Tehdyn
selvityksen tarkoituksena oli tarkastaa tunnetut muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet sekä antaa suositus niiden nykyisestä suojeluarvosta sekä pyrittiin
paikantamaan ennestään tuntemattomia muinaisjäännöskohteita.
Esitöiden yhteydessä selvitettiin alueelta tunnetut muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet. Esiselvityksen perustana käytettiin Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä. Rekisterin tietoja täydennettiin kenttätöiden yhteydessä tutustumalla Lapin maakuntamuseon tietoihin yhdessä arkeologi Hannu Kotivuoren
kanssa. Hannu Kotivuori piti tärkeänä tunnettujen muinaisjäännös- ja irtolöytökohteiden tarkastamista maastossa. Aiempien selvitysten selvittämiseksi
käytettiin myös Museoviraston ja Kansallisarkiston digitaalisia aineistoja.
Uusia esihistoriallisia kohteita ei löydetty, mutta inventoinnin tuloksena esitetään uudeksi muinaisjäännöskohteeksi Sinetän sahan aluetta Ounasjoen ja
Sinetänjoen risteyspaikan länsipuolella. Esihistoriallisten kohteiden osalta
kohderajausta voitiin tarkentaa muutamissa kohdissa.
Taulukko. Kaava-alueen muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet (taulukon sivussa kaavakartan numerointi).

189.
663.
191.
664.
192.
193.
+1.
+2.

Taulukon selityksiä:
* = uudet kohteet
MJ = muinaisjäännös

i = irtolöytökohde, ei kiinteä muinaisjäännös
() = sijainti epävarma
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Väestö, yhdyskuntarakenne, työpaikat ja palvelut
Väestömäärä ja kehitys
Rovaniemellä asui vuoden 2010 lopussa 60 090 asukasta ja Sinetän alueella
1068 asukasta. Väestökehitys on ollut Rovaniemen seudulla nousevaa, kun
muualla Lapin maakunnassa viime vuosikymmeninä väestönkehitys on ollut
laskeva.
Taulukko. Väestömäärä ja väestökehitys 1995-2010 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Sinettä
Lapin maakunta

Asukasluku 31.12.
1995*
2000*
57 045
57 253
1 059
201 411 191 768

Muutos 1995-2010
2005
57 835
1 110
185 800

2010
60 090
1 068
183 465

3 045
9
-17 946

4,8 %
0,8 %
-8,9 %

*Kuntaliitos 1.1.2006
Rovaniemi ja Rovaniemen mlk

Taulukko. Väestön ikärakenne 2010 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Sinettä
Lapin maakunta

Väestön ikärakenne 2010
0-9 v
10-14 v
11,3 %
5,6 %
11,1 %
7,4 %
6,9 %
9,4 %

15-64 v
68,0 %
64,6 %
65,8 %

65- v
15,1 %
16,9 %
17,9 %

Sinetän väestöstä oli vuonna 2010 alle 9-vuotiaita 11,1 %, 10-14-vuotiaita
7,4 %, 15-64-vuotiaita 64,6 % ja yli 65-vuotiaita 16,9 %. Alle 10-vuotiaiden
lapsien määrä perheissä on Rovaniemellä sekä Sinetässä suurempi kuin Lapin
maakunnassa keskimäärin.
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Kuva 18. Väestön muutos tilastoalueittan (lähde: Rovaniemen alueiden käytön strategia)
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Rovaniemen väestömäärä lisääntyy noin 7150 asukkaalla vuosina 2010-2030. Rovaniemen väestömäärä on
noin 67 245 asukasta vuonna 2030. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan alle 15-vuotiaiden määrä tulee hieman kasvamaan ja 15-29-vuotiaiden
määrä vähenee. Suurimmat muutokset ovat kuitenkin ikäryhmissä 50-64vuotiaat, joiden määrä tulee vähenemään. Yli 65-vuotiaiden määrä reippaasti
lisääntyy siten että yli 80-vuotiaiden osuus on selvästi tuplaantunut Rovaniemellä nykytilanteesta.
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Yhdyskuntarakenne
Rovaniemen yli 60 000 asukkaasta vain reilu 10 000 asuu yli 20 km etäisyydellä kuntakeskuksesta. Sinettä on yhdessä Muurolan kanssa isoimmista kylätaajamista.
Vuonna 2008 Rovaniemen kaupungin väestöstä lähes 21 000 (35%) asui 2.5
km etäisyydellä kaupungin keskustasta, 5 km etäisyydellä noin 43 500 (73 %)
ja 10 km 50 200 (85 %). Näillä alueilla myös väestön kehitys on ollut 2000–
luvulla positiivista. Vyöhykkeellä 10-20 km väestön kasvu on ollut enää 12
asukasta ja seuraavalla (20-30 km) jo selvästi negatiivinen (-95). (Lähde:
Rovaniemen vaihemaakuntakaava).
Ympäristökylien asutus on keskittynyt järvien ympärille sekä Ounas- ja Kemijokien rantaan. Asukasluvultaan suurimmat kylät ovat Muurola, Sinettä, Hirvas ja Vanttauskoski (Lähde: Rovaniemen kaupunki).
Valtaosa asuinrakennuksista on pientaloja, Sinetässä on muutama kerros- ja
rivitalo.

Kuva 19. Näkymä Kujalantien rakennusryhmään.
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Elinkeinot ja yritystoiminta
Työvoima, työpaikkaomavaraisuus ja työllisyystilanne
Työllisten määrä Rovaniemellä oli vuonna 2009 yhteensä noin 24 450 henkeä.
Valtaosa eli noin 82 % työllisistä sai toimeentulonsa palvelualoilla. Palveluiden
osuus työllisistä oli noin 10 % suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja
palvelut. Tällä hetkellä vahvimmat alat ovat työpaikkojen osalta kauppa ja
palvelut, teollisuus sekä matkailu. Nousevia toimialoja ovat luovat alat sekä
kylmä- ja talviteknologia.
Taulukko. Rovaniemen elinkeinorakenne vuonna 2008 (Tilastokeskus).

Rovaniemi
Lapin maakunta
Koko maa

Elinkeinorakenne 2008
Alkutuotanto Jalostus
2,5 %
14,8 %
5,5 %
20,4 %
3,7 %
23,9 %

Palvelut
81,9 %
72,9 %
71,6 %

Tuntematon
0,9 %
1,3 %
0,8 %

Työlliset
yhteensä
24 447
69 860
2 288 774

Taulukko. Rovaniemen työpaikkamäärän kehitys toimialoittain vuosina 19952009 (Tilastokeskus).
Työpaikkamäärä toimialoittain Muutos 1995 - 2005
1995*
2000*
2009
%
Maa- ja metsätalous
740
-400
-39,6 %
1010
610
Kaivostoiminta ja louhinta
13
27
60
45,1 %
73
Teollisuus
1480
1515
1205 -275
-18,6 %
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
3
0,6 %
516
523
519
Rakentaminen
1046
1358
1569
523
25,0 %
Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta
2055
30,3 %
2674
3074
4729
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.
1842
25,5 %
1563
2374
811
Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim.
2913
1730 -515
-22,9 %
2245
Yhteiskunnalliset palvelut
18,4 %
8803
9750 11373 2570
Toimiala tuntematon
344
297 -147
-33,1 %
444
Yhteensä
19 794 22 086 24 479 4685
16,1 %
Rovaniemen kaupunki

*Kuntaliitos 1.1.2006
Rovaniemi ja Rovaniemen mlk

Rovaniemen työpaikkamäärä on lisääntynyt 4685 työpaikalla vuodelta 1995
vuoteen 2009 mennessä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten lisääntyivät työpaikat yhteiskunnallisissa palveluissa ja kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan palveluissa. Selkeästi ovat maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rahoitus ja vakuutustoiminnan paikat vähentyneet.
Vuonna 2009 Rovaniemen työpaikkojen määrä oli 24 479 ja alueella asuvien
työllisten määrä 24 447, joten työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työllinen
työvoima) oli 100,1 %.
Vuonna 2009 keskimääräinen työttömyysaste oli Rovaniemellä 14,0 %. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin keskimäärin 4211 henkilöä (Lapin TE-keskus
2009).
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Elinkeinot
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja
palvelut.
Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelmassa asetettiin vuoteen 2016 asti
seuraavia tavoitteita:
- työpaikkojen kasvu ylittää kaupunkien keskiarvon
- 3-4 kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää yritysinventointia
- sijoittuminen elinkeinojen kehittämisessä kolmen parhaan joukkoon
- sijoittuminen maankäytössä ja kaavoituksessa kahdeksan parhaan joukkoon
Rovaniemen tavoitteena on olla yritysystävällinen kaupunki siten, että kaikessa elinkeinoelämään vaikuttavassa toiminnassa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset.
Rovaniemellä oli yhteensä 3123 toimipaikkaa vuonna 2008 (Lapin liitto). Toimipaikkojen henkilöstömäärä oli yhteensä 12 620 ja liikevaihto 2 201 milj.
euroa. Sekä toimipaikkojen, henkilöstön että liikevaihdon määrä on nousevaa
2008 vuoteen asti, jolloin kehitykset kääntyivät laskuun.
Taulukko. Toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto Rovaniemen seutukunnassa vuonna 2008 toimialoittain (Tilastokeskus).
Rovaniemen
seutukunta
2008
Koko talous
Teollisuus
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Hotellit
Ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys
Kasvuyritykset
Luovat alat
Kylmä- ja talviteknologia

Toimipaikat
kpl

Liikevaihto
milj. €

Henkilöstö
htv

3 471
223
403
595

2 283
351
339
742

13 244
1 422
1 789
2 288

179

82

743

14
71

36
30

210
232

77
79
30

449
27
185

1 670
89
481
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Matkailu
Rovaniemen matkailustrategia on laadittu vuosille 2007 – 2016. Matkailustrategiaan kirjatut kehittämishankkeet ovat pääsääntöisesti käynnistyneet ja
ovat edelleen ajankohtaisia. Matkailun ympärivuotisuuden vahvistamiseksi
jatketaan toimenpiteiden toteutusta. Toimenpiteitä ovat:
-

Asiakastarpeiden selvittäminen ja asiakassegmentoinnin määrittely
Kesämatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen, mihin liittyvät vesistöjen
virkistyskäytön kehittäminen, Ounasvaara II-kehittämisohjelman hankkeiden toteuttaminen myös kesän osalta sekä retkeilyreittien kehittäminen
Kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen
Tapahtumatarjonnan kasvattaminen
Hyvinvointimatkailupalvelujen rakentaminen
Talvimatkailun edelleen kehittäminen sisältäen joulutuotteen, Ounasvaaran sekä moottorikelkkailureitistöt
Majoituskapasiteetin rakentaminen
Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
Rovaniemen sisäisen logistiikan kehittäminen
Toimialan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen

Yöpymisten määrä Rovaniemellä on pienempi kuin muualla Lapissa. 2000luvulla seudun vuosittainen yöpymismäärä on ollut noin 450 000 yöpymistä /
vuosi. Yöpymisen keskihinta oli vuonna 2009 Rovaniemellä noin 40 euroa /
yö.
Taulukko. Kotimaisten ja ulkomaalaisten yöpymisten määrä Rovaniemellä
vuosina 2008 ja 2009 (Lähde: Tilastokeskus).

Vuosina 2006-2010 ulkomaisten matkailijoiden osuus kaikista matkailijoista
on ollut Rovaniemellä keskimäärin hieman yli puolet. Merkittävimmät ulkomaalaisryhmät Rovaniemellä ovat venäläiset, saksalaiset ja englantilaiset.
Venäläisten määrä on viime vuosina kasvanut.
Majoitus- ja ravitsemistoimiala työpaikkamäärä on Rovaniemellä lisääntynyt
yli 2000 työpaikalla vuodesta 1995 vuoteen 2009. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityskanta oli vuonna 2008 146 yritystä.
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Palvelut
Julkiset palvelut
Pääosa julkisista palveluista keskittyy Rovaniemen keskustan alueelle. Sinetässä toimii hammashoitola, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja
terveydenhoitajan avovastaanotto. Lisäksi Sinetässä on Kyläkirjasto, Sinetän
kappeli ja VPK-Vapaapalokunta.
Rovaniemellä toimii 24 peruskoulua, valtion ylläpitämä Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja yksityinen Rovaniemen Steinerkoulu. Neljän lukion lisäksi toimii musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto. Lisäksi Rovaniemellä
toimii ainoa sairaalaopetusyksikkö Lapin läänissä, Rovaniemen sairaalakoulu.
Rovaniemellä ammatillisesta opetuksesta vastaa Lapin Ammattiopisto sekä
Lapin Urheiluopisto. Korkeakouluopetusta tarjoaa Lapin yliopisto sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
Sinetässä toimii Päiväkoti Kullero, jossa toimii koko- ja osapäivähoito sekä
esiopetus. Sinetän koulussa on luokka-asteet 1-9. Alakoululla oppilaita on
noin 120 ja yläkoululla noin 200. Koulun tiloissa toimii lisäksi iltapäiväkerho
sekä nuorisotila Zillari.

Kuva 20. Sinetän koulu
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Kaupan palveluverkko
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Rovaniemellä oli vuoden 2008
lopussa 297 vähittäiskauppaa.
Sinetässä toimii päivittäistavarakauppa, jossa on lisäksi asiamiesposti.

Kuva 21. Sinetän palvelut (tilanne 11.11.2011)

3.7

Yhdyskuntatekniikka
Vesihuolto
Rovaniemen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna
2007 Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen. Suunnitelman tavoitteena on selvittää kaupunkikeskuksen ja hajaasutusalueen kylien vesihuollon mahdollisuudet pohjaksi toteutussuunnitelmille.
Kaupungin liikelaitoksena toimii Napapiirin Vesi, joka vastaa toimintaalueellaan vedenhankinnasta ja –jakelusta, jätevesien keräilystä, käsittelystä
ja poisjohtamisesta sekä hulevesien keräilystä ja poisjohtamisesta.
Vesilaitoksen toiminta-alue ulottuu haja-asutus- ja osayleiskaava-alueilla sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle rakennetuista runko- ja jakeluvesijohtolinjoista. Viemärilaitoksen toiminta-alue ulottuu sivusuunnassa 100 m:n etäisyydelle rakennetuista runkolinjoista, jos liittymä voidaan rakentaa viettoviemä-
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rinä. Haja-asutusalueiden asukkaista 99% on liittynyt vesijohtoverkkoon.
Viemäriverkostoon on liittynyt noin 10% haja-asutusalueen asukkaista.
Vesihuolto Lamminvaaran pohjavesialueella (12699105)
Pohjavesialueen pohjoiskulmassa Sinettäjoen varressa, Sinettäsalmentiellä sijaitsee kaava-alueen ainoa vedenottamo, josta otetaan vesi yli 1000 ihmisen
vedentarpeeseen. Vedenottamo on tarkoitus sulkea noin 5 vuoden kuluessa,
kun suunnittelussa oleva Nuorlammen vedenottamo korvaa vedenottamot Sinetässä ja Songassa.
Kaava-alueella sijaitsevalle vedenottamolle ei ole haettu tai muodostettu Vesilain mukaisia lähi- tai kaukosuojavyöhykkeitä.
Sinetän jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1995 kaksilinjaiseksi,
mutta käytössä ja kalustettuna on vain toinen linjoista. Laitos on tyypiltään
jälkisaostuksella varustettu biologinen puhdistamo. Käsitellyt jätevedet olivat
vuonna 2008 keskimäärin 135 m3/d, virtaamavaihtelu on ollut 132-86m3/d.
Puhdistamolle jätevedet tulevat Sinetästä ja Tapionkylästä. Viemäriverkoston
piirissä on yli 200 taloutta ja noin 800 henkilöä. Vuosien 2003-06 velvoitetarkkailun tulosten mukaan Sinetän jätevedenpuhdistamon vaikutukset purkuvesistöön ovat olleet vähäiset. Jätevedet johdetaan jälkiselkeytyksen ja
purkuviemärin kautta purkuputkella Ounasjokeen.

Kuva 22. Sinetän jätevedenpuhdistamo
Vireillä olevat lähitulevaisuuden (3.10.2012 tilanne) hankkeet:
− Pohtimolampi-Sinettä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto
Siirtoviemärin valmistuttua Pohtimolammen jätevedet puhdistetaan Sinetän jätevedenpuhdistamossa. Yhdysvesijohto rakennetaan varmistamaan
Pohtimolammen, Lehtojärven ja Sinetän alueen vedenjakelua. Lisäksi rakennetaan kaksi jätevedenpumppaamoa ylivuotosäiliöineen.
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− Sinettä-Rovaniemi siirtoviemäri ja yhdysvesijohto. Siirtoviemärin rakentamisen jälkeen Sinetän jätevedenpuhdistamo muutetaan jätevedenpumppaamoksi. Hanke mahdollistaa Sinetän jätevedenpuhdistamon lakkauttamisen ja Sinettä - Rovaniemi välin haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien johtamisen Rovaniemen jätevedenpuhdistamoon.

Kuva 23. Nykyiset verkostot. Jätevesiviemäri (keltainen) ja vesijohto (sininen).

Jätehuolto
Rovaniemen kaupungin alue kuuluu kokonaisuudessaan järjestetyn jätteenkeräyksen alueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien yhdyskuntajätettä
tuottavien kiinteistöjen on liityttävä jätteenkeräykseen. Rovaniemen kaupunki
on tehnyt palvelusopimuksen kuntaomisteisen jäteyhtiön Napapiirin Residuum
Oy:n kanssa, joka hoitaa omistajakuntiensa jätelain mukaiset jätehuollon tehtävät.
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Johdot ja muuntamot
Rovakaira Oy toimitti kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä tiedoksi
alueen 20 kV verkostokartan kaava-alueelta.

Kuva 24. Nykyiset verkostot. 20 kV verkostokartta

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

3.8

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

47 (122)
P13477

Liikenne
Vuonna 1863 aloitettiin Rovaniemi-Kittilä tielinjan avaus, mutta vasta vuonna
1887 tie oli valmis Sinettään saakka. Höyrylaivaliikenne alkoi Ounasjoella
vuonna 1910. Laivaliikenne Sinettään tyrehtyi kuitenkin jo vuonna 1934.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2011-2015 ei ole
merkittäviä investointihankkeita Sinetän alueelle.

Kuva 25. Lapin päätieverkko
Suunnittelualueen läpi luode-kaakko –suunnassa kulkee kantatie 79 Rovaniemi-Muonio. Kantatiehen 79 liittyy suunnittelualueen pohjoisosassa kantatie 83
Pello-Sinettä. Alueen muita yleisiä teitä on yhdystie 19865 Sinettä-Viiri.
Kantatie 79 muodostaa merkittävän yhteyden Rovaniemen suunnasta TunturiLapin alueelle. Etenkin hiihtosesongin aikana kantatien liikennemäärät kasvavat huomattavasti. Kantatie 83 välittää poikittaisliikennettä Sinetän ja Tornionjokilaakson välillä. Pellossa on myös rajanylityspaikka Ruotsiin.
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Ajoneuvoliikenne, liikennemäärät ja –ennusteet

Kuva 26. Liikennemäärät

Joukkoliikenne
Kantatien 79 (Rovaniemi-Muonio) sekä kantatien 83 (Rovaniemi-Pello) suuntaisesti kulkee pitkän matkan linja-autoliikennettä. Rovaniemeltä Kittilän
suuntaan ajetaan kolmesta neljään vuoroa maanantaista sunnuntaihin, lisäksi
arkipäivisin yksi vuoro ja yksi vuoro viikonloppuisin. Näiden lisäksi ajetaan
hiihtosesongin aikana yksi vuoro ja yksi vuoro kouluvuoden aikana. Sinetän ja
Pellon välillä ajetaan kolme vuoroa maanantaista perjantaihin, joiden lisäksi
sunnuntaisin yksi vuoro.
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Kevyt liikenne
Kantatien 79 varrella on kevyen liikenteen väylä Kivikujan liittymästä Sinetän
kappeliin asti (n. 3,8 km) kantatien etelä/länsipuolella. Kantatien 83 varrella
ei ole kevyen liikenteen väylää.
Moottorikelkkareitistö
Moottorikelkkaura ylittää kantatien 79 n. 500 m kantatien 83 liittymästä pohjoiseen. Ura yhdistää Ounasjoen Rovaniemi-Pohtimolampi –reittiin.

Kuva 27. Vasemmalla Kevyen liikenteen väylät. Oikealla Moottorikelkkaurat.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Maaperä
Maaperän pilaantuneisuuden riskikohteiden kartoituksessa on tarkasteltu kiinteistöjä tai alueita, joilla on ollut tai nykyinen toiminta on voinut aiheuttaa
maaperän tai pilaantumista. Tarkasteltujen kohdekiinteistöjen toiminnot ovat
yleisesti sellaisia, jotka nähdään mahdollisesti maaperän pilaantumista aiheuttaviksi.
Varsinaista tutkimustietoa kohdekiinteistöjen maaperän pilaantuneisuudesta
ei ole. Kaava-alueella ei ole tehty tämän selvityksen yhteydessä maaperätutkimuksia.
Riskikohteet sijoittuvat kaava-alueen keskiosan pohjoispuolelle. Eteläosassa
on pääasiasiassa asutusta ja ko. alueella sijainneet tarkastellut kohteet eivät
olleet riskitoimintoja.

Kuva 28. Maaperän pilaantuneisuuden riskikohteiden sijainnit.
Alueella on useita kyläkauppoja, joissa on jaettu polttoainetta. Varsinaista
huolto- ja korjaamotoimintaa ei ole ollut. Näissä ei entistä toimintaa ole enää
nähtävissä ja riskit maaperälle arvioidaan vähäisiksi.
Suurin maaperään kohdistuva riski kohdistuu entiseen kaatopaikan alueella
(kohde 3) sekä kohtalainen riski nykyiseen huoltoaseman (kohde 10) sekä
nykyiseen saha-alueen (kohde 4) maaperään. Huoltoasematoiminta on yleisesti riski maaperälle. Maaperän mahdollista pilaantumista pienet piha-alueen
päällystevauriot edesauttavat.
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Päällystämättömän saha-alueen maaperässä voi taas esiintyä puunsuojaaineita, jotka pilaavat maaperää.
Kaatopaikan osalta esitetään tutkimustoimenpiteitä jätteen ja maaperän laadun tarkentamiseksi sekä jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi.
Taulukko. Riskikohteiden kuvaus.
Kohde

Kuvaus

Riskiarvio

Entinen kaatopaikka

Suljettu 70-80-lukujen vaihteessa. Jätteet on peitetty maalla. Aluetta ei ole
tutkittu eikä kaatopaikkaa ole suljettu käynnin perusteella nykyisten vaatimusten mukaan. Alueella ei ole pohjaveden tarkkailuputkia tai suotovesikaivoja tai tehtyjä ojituksia. Kohde on ELY-keskuksen tietojärjestelmässä. Alue erottuu puuston rajautumisena sekä heinän ja horsman kasvualustana, muutoin mäntymetsän ympäröimä. Alue on noin 40-50 x 30 m suuruinen. Täyttö on noin 1-1,5 m ympäröivästä maastosta. Paikalla voi olla
myös pieni suppa, jolloin syvyyttä voi olla enemmän. Koordinaatit E 66 39
13 N 25 26 24.

Suuri riski maaperän pilaantumiselle.

Sinetän Saha

Sahaustoiminta on ollut käynnissä vuosina 1991-2004. Toimijana on ollut
Sinetän Saha ja Höylä ky, omistajana Kauko Palojärvi. Nykyiset rakennukset paikallaan. Nykyisin yhdessä tilassa sähkölämmitys (50 m2 lämmin varasto). Alueella ei ole vesijohtoja eikä viemäreitä. Alue toimii varastoalueena rakennusyrittäjällä, Lapin Laaturakenne Oy. Sahan alue vuokralla varastotilana. Kaupungin maapohja. Saha on yrittäjän omistuksessa. Alueella
vielä pienimuotoista sahaustoimintaa, todennäköisesti omaan käyttöön.
Taapelikenttä on tyhjä. Piha sorapintainen, tai vanhaa metsänpohjaa. Alue
on puomitettu ja lukossa. Tontin pohjoispuolella kulkee moottorikelkkareitti
Länsireunalla puolenkymmentä romuautoa varastoituna sekä rakennustarvikkeita ja kalustoa. Tehty murskekenttää autoille ja romuille. Alueella saunalautta, vene, mökki, työmaakoppi, maa- ja asfalttikasoja n. 10-20 kuorma-autollista. Alueen maaperää ei ole tutkittu.

Saha-alue kohtuullinen
riski
maaperälle.

Polttoaineen
jakeluasema,
Seo Vauhtivesi

Rakennettu Ktm:n mukaiset suojarakenteet. Toimiva huoltoasema. Pieni
kahvilaosa ja pieniterassi. Kaasun ja mullan ym. kesätavaran myyntiä. Huoltoasemalla lisäksi Autoasi-korjaamo. Katoksessa, jakelukentällä kaksi mittaria be+D. Erillisenä, eteläreunassa raskaan liikenteen D ja PÖ-Mittari. Jakelukenttä routii osittain suojarakenteen (massanvaihtoalueelta) reunoilta.
Sade-vesiviemäröinti ja erotin on pihan lounaisnurkalla, rengasvaraston alla.
Varastopiha, n 50 m2 rakennuksen takana, suhteellisen siististi. Akut, muutama lavalla odottamassa poisvientiä. Suhteellisen siisti huoltoasema. Pihan
asfaltti muutoin ehjä pieniä halkeamia pois lukien. Maaperää ei ole tutkittu.

Kohtalainen riski
maaperälle.

Kuva 29. Entinen kaatopaikka-alue. Alue on pensoittunut ja täytetty. Täytön
reunoilla näkyy jätettä.
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Kuva 30. Sinetän Sahan saha-alueen kenttää. Taustalla rakennukset.

Kuva 31. Seo Vauhtivesi
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Kantatiet ja tiemelu
Nykyisen tiemelun aiheuttamaa tiemelua kantateillä 79 ja 83 on arvioitu melu.com –melunlaskentaohjelman avulla. Ohjelmassa äänitaso 55 dB määriteltiin ekvivalentti- eli keskimääräisenä tasona klo 7-22 väliselle ajalle.
Lähtöarvoina laskennassa käytettiin seuraavia arvoja:
Liikennemäärä

1418-3353 ajon/vrk, joista raskaita ajon. 4-6 %

Nopeusrajoitus

60-100 km/h

Tien pituuskaltevuus 0-2 %
Tien korkeus

0-1,5 m

Kuulijan korkeus

2,0 m

Oheiseen karttaan on piirretty eo. perusteella laskettu melun ekvivalentti äänitaso 55 dB.

Kuva 32. 55 dBA:n melualueen rajaus kantateillä 79 ja 83.
Erilaiset tulevaisuuden skenaariot huomioiden, esim. kaivostoiminnan lisääntyminen tullee aiheuttamaan raskaan liikenteen lisääntymistä sekä työperäistä liikennettä. Tästä huolimatta liikenteen ja etenkin raskaan liikenteen määrä
tuskin kolmin- tai nelinkertaistuu. Lapin ELY-keskuksen Antero Erkinjuntin
mukaan liikenteen vuosittainen kasvuprosentti kantatiellä on 2-3 %. ELYkeskuksessa ei ole tehty Sinetän kohdalla tarkempia arvioita kaivostoiminnan
mahdollisesti aiheuttamista raskaan liikenteen kasvuprosenteista. Erkinjuntin
arvion mukaan raskaan liikenteen osuus voisi kasvaa nykyisestä 6-7 %:sta
10-11 %:iin.

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

54 (122)
P13477

Melu.com –melunlaskentaohjelmalla laskettiin kahden esimerkkitapauksen arvioita siitä, miten raskaan liikenteen määrän kasvu vaikuttaa melualueen laajuuteen. Esimerkeissä raskaan liikenteen oletettiin kaksinkertaistuvan, kolminkertaistuvan ja nelikertaistuvan.
Esimerkissä 1 on laskettu melualue myös ennustetilanteen v. 2020 mukaisena.

Esimerkki 1:
KVL
Raskaan liikenteen osuus
Nopeusrajoitus
Tien pituuskaltevuus
Tien korkeusasema

3353 ajon/vrk
6%
80 km/h
1%
1m

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 80 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
Jos raskaan liikenteen osuus kasvaa 12 %:iin, melualueen raja 55 dB ulottuu
92 m:n etäisyydelle tien keskilinjasta.
Jos raskaan liikenteen osuus kasvaa 18 %:iin, melualueen raja 55 dB ulottuu
104 m:n etäisyydelle tien keskilinjasta.
Jos raskaan liikenteen osuus kasvaa 24 %:iin, melualueen raja 55 dB ulottuu
115 m:n etäisyydelle tien keskilinjasta.
Ennustetilanne vuonna 2020:
KVL
Raskaan liikenteen osuus
Nopeusrajoitus
Tien pituuskaltevuus
Tien korkeusasema

4005 ajon/vrk
10 %
80 km/h
1%
1m

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 94 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
Esimerkki 2:
KVL
Raskaan liikenteen osuus
Nopeusrajoitus
Tien pituuskaltevuus
Tien korkeusasema

1424 ajon/vrk
7%
80 km/h
1%
0,5 m

Edellä olevilla arvoilla melualueen raja 55 dB ulottuu 45 m:n etäisyydelle tien
keskilinjasta.
Jos raskaan liikenteen osuus kasvaa 14 %:iin, melualueen raja 55 dB ulottuu
53 m:n etäisyydelle tien keskilinjasta.
Jos raskaan liikenteen osuus kasvaa 21 %:iin, melualueen raja 55 dB ulottuu
60 m:n etäisyydelle tien keskilinjasta.
Jos raskaan liikenteen osuus kasvaa 28 %:iin, melualueen raja 55 dB ulottuu
66 m:n etäisyydelle tien keskilinjasta.
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Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Rovaniemen kaupungilla on Sinetän alueella omistuksessaan maa-alueita.

Kuva 33. Maanomistus: violetti kaupungin omistuksessa, vuokratut alueet
turkoosi, yksityis-/ muu omistus valkoinen

3.11

Suunnittelutilanne

3.11.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Vuonna 2008 valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkistettiin ja tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Ympäristöministeriön laatiman oppaan mukaan yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole suoraan kohdennetty maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien yleiskaavojen (lähinnä rantayleiskaavat) laaja-alaisiin, muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan rakentamista ohjaaviin
ratkaisuihin.
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Sinetän osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.2 ”Toimiva aluerakenne” erityistavoitteet:
− Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä,
palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristö-arvojen säilymistä.
Sinetän osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.3 ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”, erityistavoitteet:
− Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
− Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskunta-rakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat
toimenpiteet.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
− Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten
mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät
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riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.
− Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa
on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
Sinetän osayleiskaavaa koskevat seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö virkistyskäyttö ja luonnonvarat”, erityistavoitteet:
− Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
− Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on
suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
− Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
− Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset
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Maakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen kaupunki ja
Ranuan kunta. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä
26.5.2010. Kaava-alue sijoittuu Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan
alueille. Kaava on laadittu voimassa olevaa Rovaniemen maakuntakaavaa
täydentävänä vaihemaakuntakaavana, joka kumoaa voimassa olevaa kaavaa
Rovaniemen ja Ranuan alueilla vain niiltä osin, kuin muutoksia esitetään.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava ei ulotu Sinetän osayleiskaavan alueelle.

Kuva 34. Rovaniemen maakuntakaava. Likimääräinen osayleiskaava-alueen
rajaus sinisellä (Lapin liitto 28.3.2011)
Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset:
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen
ohjearvoista.
Maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet alueella on turvattava. Lisäksi on
selvitettävä, millä ehdoilla suojelualueelta tai muulta rajoituksia omaavalta
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alueelta mahdollisesti löytyvän geologisen varannon hyödyntäminen on mahdollista.
Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liittyvien toimintojen edellytykset
on turvattava.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin
niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden
huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.
Vesistöjen veden laatu, hydrologinen tila, eliöstö ja maisema tai muut ominaisuudet on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina.
Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen
tai muu siihen kajoaminen kielletty. Lupaa haetaan ympäristökeskukselta,
jonka on kuultava asiassa Museovirastoa.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet
ja rakennetut kulttuuriympäristöt.
Rovaniemen maakuntakaavassa esitetyt merkinnät kaava-alueella:
Merkintä: AT 363
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.
Alueen nimi: SINETTÄ
Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee Rovaniemen mlk:ssa kaupungista noin 20 km
luoteeseen. Vuonna 1998 kylän asukasluku oli 623..
Varausperuste: Keskuskylä
Merkintä: SL 4326
Alueen nimi: OUNASJOKI
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi
tarkoitettuja alueita sekä virastojen ja laitosten päätöksellä perustettuja erikoismetsiä. Alueelle voidaan rakentaa suojeluarvot säilyttävä retkeilyreitistö
ja niihin liittyvät rakenteet hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 27.6.1996) mukaisilla vanhojen metsien suojelualueilla on sallittua luontaistalouteen ja virkistykseen liittyvät toiminnot.
Sijainti ja kuvaus: Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen
suiston saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla Ounasjoen erityissuojelusta (703/83). Ounasjoen pituus välillä Ounasjärven luusua Kemijoki on noin 300 km ja joen keskileveys noin 150 m. Ounasjoki on suurin
kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista kokonaan rakentamattomista
joista. Ounasjokivarsi on maisemaltaan vaihteleva, Könkään ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi Molkokankaan ja Sinetän välillä on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston saaret muodostavat laajimman tulvaniittyalueen.
Varausperuste: Natura, VNp 20.8.98
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Merkintä: sp
Kuvaus: Pohjavesien suojelualue
Merkintä: at
Kyläalue ja sen ohjeellinen laajentumisalue
Merkintä: kr
Kuvaus: Moottorikelkkailureitti
Merkintä: kt
Kuvaus: Kantatie
Merkintä: am
Kuvaus: arvokas maisema-alue
3.11.3

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

3.11.4

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja.

3.11.5

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset
Alueella ei ole rakennuskieltoa pois lukien ranta-alueet (MRL 72 §) ja suunnittelutarvealueilla (MRL 137 §).

3.11.6

Muut hankkeet
Suunnittelualueeseen sisältyy kunnanvaltuuston 17.9.1990 hyväksymä suunnitelma Sinetän alueelle sekä tämän muutos 19.12.1994. Suunnitelmaa ei
alistettu vahvistettavaksi, joten sillä ei MRL:n mukaisen kaavan oikeusvaikutuksia.
Suunnittelualue käsittää länsi-, etelä- ja pohjoisosiltaan yleiskaavatonta aluetta.
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Kuva 35. Sinetän oikeusvaikutukseton yleiskaava ja uuden kaava-alueen rajaus. (Rovaniemen kaupunki 28.3.2011)
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategia. Työn hyväksyi Rovaniemen
kaupunginvaltuusto 27.8.2012 §86. Konsulttina toimii Airix ympäristö Oy.
Rovaniemen kaupunki käynnistää 5/2011 matkailustrategian päivityksen.
Rovaniemen kaupungin elinkeino-ohjelma on hyväksytty kaupungin valtuustossa ja sitä toteutetaan parhaillaan.
Käynnissä olevia vesihuoltohankkeita ovat Pohtimolampi-Sinettä siirtoviemäri
ja yhdysvesijohto sekä Sinettä-Korkalovaara.
Rovaniemen on ottamassa käyttöön erillisen yritysvaikutusten arvioinnin osana kaavoitusprosessia. Sinetän osayleiskaavan tekovaiheessa yritysvaikutusten arviointiprosessin toteutustapa on ollut suunnitteluvaiheessa, joten sitä ei
tässä kaavoitusprosessissa sellaisenaan ehditty käyttää.
Sinetän osayleiskaavassa yritysvaikutusten arviointi on suoritettu osallistumis- ja kuulemismenettelyn kautta erikseen järjestetyissä kaavailloissa sekä
asukas- ja sidosryhmäkyselyin.
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Kaavoitustyö on käynnistetty Rovaniemen kaupungin esityksestä. Tekninen
lautakunta on päättänyt 27.5.2009 kokouksessaan, että Sinetän kyläalueelle
laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
4.2

Osayleiskaavan tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan
osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Sinettä on
osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on määritelty asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:
”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto
vuosittain. Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää,
että maanhaltija pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”
Suunnittelussa huomioidaan kantateiden aiheuttama liikennemelu sekä Ounasjoen aiheuttama tulvauhka.

4.2.1

Rovaniemen kaupungin asettamat tavoitteet
Rovaniemen kaupunki on kylien kaupunki. Kaavoituksen tavoitteena on kylien
elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan
osa-alueilla.
Kaupungin 14.6.2010 hyväksymässä kaavoitusohjelmassa on määritelty asuntotuotannon tavoitteet seuraavasti:
”Kaupungin tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto
vuosittain. Yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen jakaminen edellyttää,
että maanhaltija pääsääntöisesti vastaa infran toteuttamisesta.”
Suunnittelussa huomioidaan kantateiden aiheuttama liikennemelu sekä Ounasjoen aiheuttama tulvauhka.
Rovaniemen kaupungin alueidenkäyttöstrategiassa Sinettä on kuvattu Rovaniemen tulevaisuuden kyläverkoston palvelukyläksi, jossa alueen elinkeinotoimintaa on kehitettävä ympäröivän palvelualueen keskuskylänä. Alueelle tulee strategiasuunnitelman mukaan laatia tarkempi maankäytön suunnitelma.
Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuosille 2009 – 2012 on tuotu
esille tarve uuden oikeusvaikutteiden osayleiskaavan laatimiseksi Sinetän alueelle.
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Kuva 36. Rovaniemen kaupungin päivitetty alueidenkäytönstrategia suunnitelmassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja keskuskyläksi.

4.2.2

Viranomaisten asettamat tavoitteet
Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.4.2011. Viranomaiset kiinnittivät huomiota seuraaviin asioihin.
Lapin ELY-keskus
-

Jokivarren rakennuspaineen vuoksi kaava-alueen rajausta pohdittava

-

rakentamispaineista huolimatta tulee pohjautua perusteltuun väestönkehitysarvioon

-

rakennemalleista toivottiin eri mitoituksella laadittuja luonnoksia

-

huomioitava valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä alueen tulvauhka

-

huomioitava vireillä oleva vesihuoltohanke sekä alueen pohjavesialue

-

jätevesien käsittelyyn kiinnitettävä huomiota, koska Ounasjoen vesialue
kuuluu Natura-alueeseen

-

Rantaviivan tuntuman kasvillisuus vaatii lisäselvityksiä
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Lapin liitto
-

OAS:aan lisättävä koko maakuntakaavaa koskevat yleismääräykset sekä
AT- ja SL-alueiden tarkat kuvaukset ja määräykset

-

Lapin maakuntasuunnitelmassa 2030 esitetty väestöennuste on optimistisempi kuin Tilastokeskuksella

Lapin maakuntamuseo
-

arkeologisten inventointikohteiden suojeluarvo tarkistettava

Paliskuntain yhdistys
-

OAS:aan lisättävä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset

-

esitettiin neuvottelun pitämistä yhdistyksen kanssa

-

Poro-GIS kaavoituksen avuksi

4.2.3

Asukkaat ja sidosryhmät

4.2.3.1

Asukas- ja sidosryhmäkyselyt
Osayleiskaavan laatimisen tueksi toteutettiin kaksi kyselyä touko-kesäkuussa
2011: Sinetän asukkaille ja muille Sinetässä maata omistaville suunnattu kysely sekä sidosryhmäkysely.
Asukaskysely toteutettiin paperilomakkeella, joka postitettiin yhteensä 435
täysi-ikäiselle Sinetän asukkaalle ja maanomistajalle. Lomakkeita postitettiin
yksi kutakin kotitaloutta kohti. Sinetän asukkaiden osoitetiedot poimittiin väestötietojärjestelmästä, muiden maanomistajien yhteystiedoista vastasi Rovaniemen kaupunki. Vastauksia saatiin yhteensä 146 kpl, eli vastausaktiivisuus oli 34 %.
Asukaskyselyyn vastanneiden taustatiedot:
− Vastaajien joukossa oli tasapuolisesti naisia ja miehiä, ja lähes puolet
vastanneista oli iältään vähintään 55-vuotiaita
− Vajaa puolet vastanneista ilmoitti ammattiasemakseen työntekijä tai
toimihenkilö, kolmannes oli eläkeläisiä
− Valtaosa vastanneista asui omakotitalossa ja yli 80 prosenttia vastanneista asui Sinetässä pysyvästi. Heistä yli puolet oli asunut kylässä
yli 15 vuotta
− Kaikki, jotka ilmoittivat olevansa Sinetän loma-asukkaita, olivat olleet
loma-asukkaina vähintään 15 vuotta
− Kaksi kolmesta ilmoitti omistavansa maata Sinetässä
− Ainoastaan 34 vastaajaa ilmoitti rakennuspaikkojensa määrän, joita
oli useimmin 1-2

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

65 (122)
P13477

Asukaskyselyn tulokset:
− Valtaosa vastanneista oli tyytyväisiä siihen, miten Sinettä on saavutettavissa henkilöautolla, mutta vain neljännes oli sitä mieltä, että
bussilla Sinettä on saavutettavissa erittäin hyvin tai melko hyvin
− Tulosten mukaan sinettäläiset opiskelevat tai käyvät työssä useimmin
Rovaniemen keskustassa tai muualla Rovaniemellä
− Alle kouluikäiset lapset ovat useimmin päivähoidossa Sinetässä tai
lapsia hoidetaan kotona. Kouluikäisistä lapsista valtaosa käy koulua
Sinetässä.
− Ostoksista ruokaostokset hoidetaan pääasiassa Sinetässä, kun muut
ostokset ja asioinnit (pankki, apteekki) hoidetaan Rovaniemen keskustassa tai muualla Rovaniemellä
− Yleisimmät toiveet maankäytölle oman maan osalta ovat maan säilyminen
omassa
käytössä,
kaavoittaminen
asuinrakentamiseen/tonttimaaksi, tulevien sukupolvien rakennusmahdollisuudet sekä
metsänkasvatus ja myynti
− Kiinteistöjen lisärakentamisen yleisimpiä suunnitelmia olivat pienimuotoinen rakentaminen (autotalli, sauna jne.), omakotitalo/lomaasunto tai myynti
− Täydennysrakentamiselle sopivina paikkoina pidettiin Kappelin ympäristöä, Koivurannan suoraa, koulun ympäristöä, nykyisten palvelujen
yhteyttä, Pekkalan ympäristöä, Pellontien vartta, Pimiänrannantien
seutua, Sinetänrinteen aluetta, Sinetänsalmen vartta sekä yleisesti
vesistöjen lähialueita
− Sinetän kehittämisen laadullisina tavoitteina mainittiin maaseutumaisuus, väljä asuminen, luonnonarvot, ulkoilualueet, jokivarsien hyödyntäminen, eri ikäryhmien tarpeet, palvelujen lisääminen ja nykyisten säilyttäminen, liikennejärjestelyt sekä kylän historialliset saha- ja
myllyalueet
Sidosryhmäkysely toteutettiin verkkolomakkeella, johon vastaajat saivat linkin
sähköpostitse. Vastaajiksi Rovaniemen kaupunki oli valinnut 14 yhdistysten ja
järjestöjen sekä yritysten edustajaa. Vastauksia saatiin vain neljä (vastausaktiivisuus 29 %), joten kyselyn tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Vastaajista kolme oli miehiä ja yksi nainen. Puolet edusti yhdistyksiä tai järjestöjä
ja puolet yrityksiä.
Sidosryhmäkyselyn tulokset:
− Sinetän saavutettavuudessa sidosryhmien vastaukset vastasivat
asukkaiden vastauksia: Sinettä on paremmin saavutettavissa henkilöautolla kuin bussilla
− Päivittäistavarakaupat sekä koulu- ja päivähoitopalvelut ovat parhaiten saavutettavissa Sinetästä katsottuna, erikoistavarakaupat ja vanhusten palvelut sen sijaan koettiin kohtalaisesti tai huonosti saavutettaviksi
− Sinetän tärkeimpinä kehityskohteina pidettiin asuntorakentamista ja
liikennejärjestelyjä
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− Täydennysrakentamiselle sopivimpina paikkoina pidettiin liike- ja palvelurakennusten osalta koulu-huoltoasema-akselia, kylän keskustaa
sekä liikekeskusaluetta. Asuntorakentamiseen parhaina paikkoina pidettiin alueita koulusta länteen päin, nykyisen asutuksen yhteyttä sekä joki- ja järvimaisemallisia alueita.
− Muita toiveita ja tarpeita maankäytölle olivat ranta-alueiden kaavoitus, sähköistys ja isommat rakennusoikeudet, sekä riittävät tilat tai
varaukset yhdyskuntatekniikalle
− Sinetän kylän kehittämisen esteinä pidettiin etäisyyttä sekä väestömäärää, vahvuutena taas kouluja, luontoa, lyhyttä etäisyyttä keskustan palveluihin sekä väljyyttä. Laadullisina tavoitteina kehittämiselle
mainittiin luonnonarvot, siisteys ja viihtyisyys sekä eri-ikäisten tarpeet.
4.2.3.2

Asukastilaisuus
Sinetän koululla järjestettiin asukastilaisuus 27.4.2011. Tilaisuuteen osallistui
yhteensä 58 Sinetän asukasta. Tilaisuudessa esiteltiin yleiskaavahanketta ja
kartoitettiin asukkaiden toiveita ja mielipiteitä ryhmätöiden kautta. Asukkaat
muodostivat yhteensä 7 ryhmää, jotka merkitsivät kartalle tärkeinä pitämiään
kohteita ja alueita. Lisäksi ryhmät laativat nelikenttäarvion Sinetän vahvuuksista, heikkouksista, uhista sekä mahdollisuuksista.

Kuva 37. Asukastilaisuudessa ilmi tulleet kehitysalueet.
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Kuva 38. Asukastilaisuus 27.4.2011
Taulukko. Asukastilaisuudessa esiin tulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
Vahvuudet
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

sijainti
keskustan läheisyys
hyvät liikenneyhteydet
hyvät palvelut
vesistöt
historia
jokinäkymät, luonto ja ympäristö
koulu
kauppa ym. palvelut, esim. terveydenhuolto
veneilymahdollisuudet
rantamaisema, maaseutumaisema
rakennusmaata on
turvallinen ja hyvä kasvuympäristö

Heikkoudet
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pankkipalvelujen puute
kaavan puute
uimarannan huono sijainti
sivuteitten päällystys ja valaistus
puuttuu
harva julkinen liikenne
kaukana keskustasta
yhteisöllisyyden puute
nukkumalähiö
torin puute
yksipuolinen elinkeinorakenne
venesatama puuttuu
lasten leikki- ja pelipaikkoja puuttuu
jokimaisema pensaiden peitossa
liian voimakas liikenne
nuorisolle vähän mahdollisuuksia

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

4.2.4

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

Mahdollisuudet

Uhat

− pururata
− luontopolku
− pyrkiä ja kehittyä Rovaniemen kylien ykköseksi
− pienyrittäminen (esim. puu, nahka)
− kaava lisää mahdollisuuksia
− kaavalla mahdollisuus taajamaksi
− lapsiperheiden muutto
− lisää pienteollisuustontteja
− väestörakenne (nuoria)
− rakennushalukkuutta on
− jokien vapaa-ajankäyttö
− palvelukylä
− maallemuutto
− pyörätie kaupunkiin
− kylätoiminta, vanha koulu
− mylly, laavu, uimaranta
− internet, etätyö

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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työpaikkojen vähyys
joukkoliikenteen väheneminen
väestön ikääntyminen
päättäjien negatiivinen asenne Sinetän kehittämiseksi
eristäytyminen
tonttien saatavuus
palvelujen väheneminen
kaavoituksessa huomioitava liikennejärjestelyt
päiväkoti jää pieneksi
ei vapaita rakennuspaikkoja
Kylien Rovaniemi unohtuu
peruspalvelut (vanhus-, hammasym.)
maaltamuutto
nukkumalähiöksi muuttuminen
taantuva kehitys
liian täyteen rakentaminen

Alueidenkäytön valtakunnalliset tavoitteet
Sinetän osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:
− Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla
edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.
− Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.
− Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja
muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia
ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.
Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
− Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaaraalueille.
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− Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen
veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
− Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
− Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
− Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
− Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve
ja käyttötarpeet.

4.2.5

Maakuntakaava
Kaavaratkaisut tulevat maakuntakaavoitusta.

4.2.6

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

4.2.7

Asemakaavat
Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja
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RAKENNEMALLIT
Kaavatyö pohjautuu olemassa olevan selvitysaineiston käyttöön, tehtyihin
selvityksiin sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Rakennemalleja
työstettäessä on huomioitu Rovaniemen kaupungin asumiseen liittyvät tavoitteet, Sinetän kyläsuunnitelma sekä asukas ja sidosryhmäkysely, kesällä 2011
laaditut selvitykset tausta-aineistoineen, sekä 27.4.2011 järjestetty asukasilta.

Kuva 39. Nykyinen rakenne
Yleiset kehittämismahdollisuudet
Alueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot ovat olennainen osa alueen identiteettiä. Niiden säilyminen ja hyödyntäminen on tärkeää Sinetän kylän imagon,
perinteiden ja vetovoimaisuuden kannalta. Samoin virkistys- ja ulkoilualueiden ja -reittien kehittäminen ja säilyttäminen on merkittävä vetovoimatekijä
niin nykyisille asukkaille, kuin tuleville.
Uusien kaupallisten palveluiden tarpeelle tuskin syntyy laskennallisia tai tilastollisia perusteita tämän kaavan elinkaaren aikana. Kylän elinvoimaisuuden ja
vetovoimaisuuden kannalta on kuitenkin erittäin tärkeätä ylläpitää ja tukea
paikallisten palveluntarjoajien toimintaa. Sinetän läpi ajaa varsinkin talvella
paljon hiihtokauden sesonkiaikoina ns. vaihtopäivinä autoilijoita, joten kaupallisten ja muiden palvelujen yhdeksi kehittämismahdollisuudeksi muodostuu
ohikulkuliikenteen pysäyttämiseen.
Kylän rakenteen, hallinnan ja kehittämisen kannalta liikenteen sujuminen Kittiläntiellä sekä liikenneturvallisuus, ovat keskeisiä haasteita. Liikenneturvalli-
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suus korostuu etenkin Kittiläntien Ounasjoen puolelta kylän palvelujen luo
saavuttaessa. Kylän sisäistä liikennettä voidaan ohjailla kevyen liikenteen
väyläverkostoa kehittämällä ja vahvistamalla, mutta uusien verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen on riippuvainen Rovaniemen kaupungin suunnitelmien priorisoinnista sekä todellisesta käyttötarpeesta ja alueen kehittymisestä.
Taajamakuva
Valtatien sekä asuinalueiden ympäristön laatu ja viihtyisyys ovat olennainen
osa alueen houkuttelevuutta. Valtatien varren ilmettä voidaan kohentaa ympäristön hoidon keinoin sekä ohjeistamalla tien varrelle tapahtuva uudisrakentaminen rakennustapaohjein ja sovituin periaatteiden. Paikoitusalueiden ja
keskeisten rakennusten edustan viimeistelty ilme jäsentävää tiemaisemaa ja
ovat ympäristöä jäsentäviä tekijöitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskeisiin risteyksiin, joista sekä kyläläisiä, että ohikulkijoita halutaan ohjata palvelujen ääreen.
Liikerakennusten rakennustyyli ja sijoittelu ei muodosta ympäristölle yhdenmukaista ilmettä. Rakennusten sijainti ja suunta tontilla vaihtelee ja pihaalueen käyttö erilaiseen esim. varastointiin ja esittelyyn, vaikuttaa epäyhtenäisen taajamakuvan muodostumiseen.
Taajamakuvan parantamiskeinoja tulisi pohtia alueen imagon kohentamiseksi.
Keskeisessä asemassa on huolittelemattomina hahmottuvien tielle avautuvien
pysäköinti alueiden käsittely.
Asuinalueilla on niin ikään nähtävissä erilaisia rakennustyylejä. Erityisesti uusille asuinalueille voidaan määritellä rakennustapaohjeet, jolloin aluekokonaisuuksista muodostuu ilmeeltään yhtenäisiä ja jäsentyneitä. Ohjeistuksen lisäksi erityistä huomiota olisi hyvä kiinnittää alueiden päämäärätietoiseen toteuttamiseen. Tällä tavalla saadaan vahvistettua kylämäistä rakennetta ja
luotua alueelle jäsentynyt ympäristö. Tällä tavalla voidaan tehostaa yhdyskuntatekniikan taloudellista käyttöä ja luoda toimivia alueverkostoja, jotka tehostavat palveluiden käyttöä ja mahdollistaa esimerkiksi kevyen liikenteen
järjestelmien parantamista.
Liikenne
Kittiläntie ja Pellontie ovat keskeisiä liikenneväyliä, joiden toimivuus tulee turvata sekä paikallisliikenteen että ohikulkuliikenteen kannalta. Alueella tulee
muodostaa turvalliset kevyen liikenteen yhteydet palvelujen luo ja koulukeskukseen. Liikennejärjestelyjä voi pohtia myös autoilun kannalta mm. liittymien kehittämisen näkökulmasta esimerkiksi kiertoliittymin.

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.2.2013

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

72 (122)
P13477

Kuva 40. Ajatuksia alueen nykytilan suhteen
Mitoitus
Rovaniemen kaupunki on asettanut itselleen tavoitteen, jonka mukaan sen tulee mahdollistaa 110 pientalotontin tonttivaranto vuodessa. Lisäksi tavoitteena on turvata kaavoituksella 345 kerrostaloasunnon tuotanto vuosittain. Tästä
tavoitteesta noin 80 % on tarkoitus toteuttaa noin 5 kilometrin säteellä Rovaniemen keskustasta ja loput 20 % jakautuvat eri kylien alueelle.
Maakuntakaavassa ja Rovaniemen kaupungin kaavoituskatsauksessa Rovaniemen kaupungin teoreettiseksi tonttimaan tarpeen lisääntymiseksi vuoteen
2025 mennessä on asetettu 330 hehtaaria.
Edellä mainitulla jakautumissuhteella 80 % -20 % rakennusmaan tarpeesta
noin 66 ha jakaantuu eri kylien kesken.
Rakennemalleissa käytetyt mitoitusarvot on määritetty siten, että Sinetän
alue tulee vastaamaan Rovaniemen kaupungin pientalotonttien varantotarpeesta noin 5-10 %. Kaavan elinkaareksi on laskettu noin 15 vuotta.
Näin ollen vuosittainen rakentamisen määrä on noin 6-11 tonttia, joka
15 vuoden ajanjaksolla on noin 85-170 uutta rakennuspaikkaa.
Tonttimaan tarve näillä rakennuspaikkatarpeilla on määritetty siten, että keskimääräinen tonttikoko on noin 3 500 k-m2. Näin ollen uuden rakennusalan pinta-ala tarve on noin 30-60 hehtaaria.
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Väestö
Rakennemalleissa väestön lisääntyminen on arvioitu siten, että uuden talouden koko 3 henkilöä. Rovaniemellä keskiarvo talouden koosta on 1,8 hlö:ä
ja Rovaniemen keskusta-alueella 1,3 hlö:ä. Syy keskiarvoa suurempaan talouskokoon on se, että alueelle muodostuva uusi rakenne on omakotirakentamista ja potentiaalisina muuttajina pidetään lapsiperheitä. Näin ollen Sinetän
väestömäärä kasvaisi uusien asukkaiden myötä suoraviivaisesti laskien 255510 hlö:ä kaavan elinkaaren aikana. Laskelmat ovat suoraviivaisia ja teoreettisia.

Tilastollisesti mitoitusarvot eivät ole perusteltavissa. Kaava on kuitenkin
syytä laatia tilastollisia mitoitusarvoja korkeammilla tavoitteilla, koska:
−

Kaavan uudet rakennusoikeudet tullaan osoittamaan maanomistajakohtaisesti. Näin ollen aktiivisen tonttipolitiikan harjoittaminen ei ole mahdollista vaan toteuttaminen ja myyminen tapahtuu maanomistajan toimesta.
Kaava ei tule toteutumaan kokonaismääräisesti.

−

Sinetän kylä on määritetty palvelukyläksi, jonka palvelut ovat suhteessa
kylän väkilukuun tarvetta suuremmat. Kylä on aktiivisen kehittämisen
kohde. Tilastollinen kasvuennuste ei huomioi aktiivista kehittämistä.
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Tehomalli vastaa Rovaniemen kaupungin tonttivarannon tarpeesta vuoteen
2025 noin 10 %. Tämä tarkoittaa noin 170 uuden rakennuspaikan muodostumista ja väkiluvun kasvua noin 500 henkilöllä. Rakennemallin keskeisin tavoite on luoda kehityspolku kohti ”kaupunkimaisempaa” rakennetta. Tämä
tarkoittaa sitä, että alueet jäsentyvät selvästi ja kyläkuva muodostuu yhtenäiseksi nykyisten alueiden osalta. Tämän kaavan myötä kylästä ei muodostu
selvää ”kaupunginosaa”, mutta tehokkaan mallin käyttö johtaa seuraavassa
vaiheessa noin 2025  siihen, että Sinetästä voidaan kehittää oma kaupunginosa Rovaniemen kaupunkiin.

Kuva 41. Tehomalli
Rakennemallin toteutuminen edellyttää vahvaa tahtoa toteuttaa kaavan mahdollistamat rakennuspaikat sekä määrätietoista toteuttamista. Joiltain osin
voinee nousta esiin tarve järjestellä aluetta asemakaavoituksen keinoin.
Jotta alue toteutuu, maanomistajien harjoittaman aktiivisen tontinmyynnin lisäksi tarvitaan toimia, joilla vahvistetaan alueen kytkeytymistä Rovaniemen.
Pellon sekä Kittilän suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisten yhteyksien tehostamista.
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Kyläkeskuksen alue on tässä rakennemallissa keskeisen kehittämisen kohteena. Tiiveimmän uudisrakentamisen alueiksi malleissa on osoitettu Saunakangas koulun ja K-kaupan läheinen alue noin 500 metrin säteellä, sekä Parkkikangas ja Veikkolan alue. Näille alueille sijoitettaisiin 3/5 osaa uudesta rakenteesta.
Muilta osin uusi rakenne säilyy pääosin ennallaan ja uusi rakenne noin 2/5
muodostuisi maltillisesti olemassa olevan rakenteen läheisyyteen. Kappelin ja
Sinetänrinteentien välillä.

5.1.2

Ekomalli
Tehomalli vastaa Rovaniemen kaupungin tonttivarannon tarpeesta vuoteen
2025 noin 5 %. Tämä tarkoittaa noin 85 uuden rakennuspaikan muodostumista ja väkiluvun kasvua noin 250 henkilöllä. Rakennemallin keskeisin tavoite
toteuttaa Sinetän kyläsuunnitelmassa kirjattu ekologisuuden tavoite ja edistää
kestään kehityksen toteutumista.
Malli edellyttää joiltain osin radikaaleja muutoksia nykyiseen toimintaan mm.
tuulivoimalan ja paikallisten uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehityksen osalta. Mallin toteutuminen edellyttää vahvaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista hankkeen toteuttamiseen.

Kuva 42. Ekomalli
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Rakennemallissa uusi rakenne tullaan keskittämään kyläkeskustan koulun ja
K-kaupan ympäristöön sekä olemassa olevan rakenteen vahvistamiseen, Sinetän rinteentien ympäristössä. Toinen rakentamiseen varattu alue muodostuu Pikkukylän ja Veikkolan väliselle alueelle. Muilta osin uutta rakennetta ei
juurikaan muodostu.
Ekotehokkaan asumisen perustana on Sinetän mittakaavassa varsin tiiviit
omakotitalotontit sekä mahdollisesti rivitaloalueet. Energiantuotanto korvataan paikallisella tuulivoimalla, jonka teoreettinen tuotto on noin 4 429 MWh/
vuosi (tuotanto 100 m korkeudella lähde www.tuuliatlas .fi). 1,0 MW tuulivoimala tuottaa noin 300 ei-sähkölämmitteisen asunnon sähkökulutusta (napakorkeus 70 metriä, roottori 62 metriä).
Tiivis rakenne mahdollistaa tehokkaan paikallisen verkoston rakentamisen ja
vähentää näin ollen sekä invenstointikuluja että ylläpitokuluja. Palveluiden läheinen sijoittuminen mahdollistaa autottoman liikkumisen. Toisaalta liikenteen
suurimmat päästöt syntyvät työmatka ja vapaa-ajan liikkumisessa, joten liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta tulee tukea paikallisen yritys ja liiketoiminnan harjoittamismahdollisuuksia sekä joukkoliikenteen tai kimppakyytijärjestelmän kehittämistä työmatkustajille.
Alueen rakentamista varten tulee laatia rakennustapaohjeet, jotka edesauttavat matalaenergia-, passiivi-, nollaenergia-, energianeutraalien ja energiapositiivisten talojen malliratkaisuja. Rakennusten rungoissa, lämpöeristeissä ja
julkisivuissa tulee käyttää uusiutuvia ja hiilidioksidia sitovia materiaaleja, kuten esim. puupohjaisia materiaaleja.
Jätteiden kierrätys ja kompostointi tulee järjestää tehokkaasti ja hallitusti.
Paikallisen tuulivoimalan lisäksi uusien ja vanhojen rakennusten lämpöenergian tuottolähteenä voidaan käyttää maalämpöä sekä puupellettejä tms.. Palveluiden, koulun sekä urheilukeskuksen lämpöenergian lähteenä voidaan käyttää paikallista biokaasuvoimalaa (polttoaineena esim. biojätteet, jätevedenpuhdistamon liete, sekä lanta maatiloilta).
Vesien ja ympäristönsuojeluun kiinnitetään huomiota mm. vesialueiden suojavyöhykkeisiin ja sadevesien hallintajärjestelmiin. Sadevedet voidaan erilaisin
menetelmin käyttää tehokkaasti hyväksi esim. kastelussa ja pesuvetenä.
Ekomalli luo Sinetän kylään paljon työpaikkoja, mutta toteutuakseen se edellyttää myös suuria invenstointeja alkuvaiheessa. Työmatkaliikenteen vähentämiseksi alue tarvitsee modernin tietoliikenneverkon.
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Kylämalli
Tehomalli vastaa Rovaniemen kaupungin tonttivarannon tarpeesta vuoteen
2025 noin 7,5 %. Tämä tarkoittaa noin 130 uuden rakennuspaikan muodostumista ja väkiluvun kasvua noin 390 henkilöllä. Rakennemallin runkona on
ajatus, jossa nykyisen kaltaisen rakenteen yhteyteen rakennetaan uusia rakennuksia kiinteistökohtaisen mitoituksen mahdollistama määrä. Osalla aluetta mitoitustehokkuus on hieman suurempi, kuin muualla alueella.

Kuva 43. Kylämalli
Kylämallissa kyläkeskustan koulun ja K-kaupan ympäristö muodostaa mitoitukseltaan tehokkaamman alueen, kuin muu alue. Muilla alueilla käytetään
hieman pienempiä mitoituskertoimia.
Mallissa korostuu uuden rakenteen sijoittaminen olemassa olevan rakenteen
yhteyteen sekä maanomistajien myyntiin vapauttavien tonttien saanti.
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Rakennemallien vaikutusten arviointi
Yhdyskunta:

Yhdyskuntarakenne

Tehomalli

Ekomalli

Kylämalli

Yhdyskuntarakenne tiivistyy
ja mahdollistaa olemassa
olevien verkostojen tehokkaan
hyödyntämisen
ja
mahdolliset laajennukset.

Yhdyskuntarakenne tiivistyy
huomattavasti uuden rakenteen osalta. Tämä rakenne
mahdollistaa
tehokkaiden
verkostojen luomisen.

Olemassa oleva rakenne täydentyy maltillisesti.

Alueen rakenne jäsentyy,
mikä mahdollistaa tehokkaan ympäristönhoidon ja
jatkosuunnittelun
tulevaisuudessa.

Olemassa olevien rakennuspaikkojen osalta vaikutukset
rakenteeseen eivät ole merkittäviä, vaan nykyisenkaltainen rakenne säilyy.

Olemassa oleva verkosto voi
joiltain osin vaatia parannusta, mutta uusien verkostojen
tarvetta tuskin syntyy.

Mallin toteuttaminen edellyttää maanomistajilta aktiivista tonttien luovuttamista myyntiin.

Tonttivarannon
vapautuminen on kiinni maanomistajien
omasta aktiivisuudesta.

Eri osa-alueiden rakentumiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta alue ei muodostu
jäsentymättömäksi
”talo siellä –toinen täällä”
alueeksi, jolloin tehokkaan
mallin edellyttämät infrarakenteet eivät ole tehokkaassa käytössä.

Yhdyskuntatalous

Saavuttaakseen yhdyskuntataloudellisesti
edullisen
ratkaisun edellyttää, että
tavoitteiden
toteutuminen
on lähellä mitoitushuippua.
Mikäli alue toteutuu vain
osittain tai ”ei hallitusti” on
riskinä tehoton ja kallis
alue.

Tehokkuus ei kasva siinä
määrin, että syntyisi vahvan
identiteetin omaavia alueita.
Tiiveimmät
rakennusalueet
tulevat muodostumaan muutaman rakennuspaikan kokonaisuuksista.

Edellyttää huomattavia investointeja
alkuvaiheessa.
Menojen ja tulojen tasaantuminen edellyttää alueen
toteutumista lähes kokonaisuudessaan.
Toteutuneena yhdyskuntataloudellisesti hyvä.

Kustannukset sekä menot,
että tulot kohdistuvat pääasiassa yksittäisiin maanomistajiin, koska tonttien
muodostus ja myyminen on
heidän vastuulla. Uusien tai
olemassa olevien verkostojen
rakentamis- ja parannushankkeet aiheuttavat kustannuksia.
Olemassa olevan verkoston
käytön tehostaminen on yhdyskuntataloudellisesti hyvä
ratkaisu.
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Palvelut:

Lähipalvelut
Kauppa
Erikoistavarat

Tehomalli

Ekomalli

Kylämalli

Nykyinen
palvelurakenne
riittää
myös
kaavan toteuduttua.

Nykyinen palvelurakenne riittää myös kaavan toteuduttua.

Nykyinen palvelurakenne riittää myös kaavan toteuduttua.

Lisääntynyt
väestömäärä luo mahdollisuuksia
paikallisille
toimijoille ja yrittäjille.

Rakenteen edellyttämät rakenteelliset muutokset synnyttävät paljon paikallisia
palveluja ja työmahdollisuuksia.

Lisääntynyt väestömäärä ei
juurikaan synnytä lisä mahdollisuuksia paikallisille toimijoille ja yrittäjille.

Nykyinen
palvelurakenne
riittää
myös
kaavan toteuduttua.

Nykyinen palvelurakenne riittää myös kaavan toteuduttua.

Nykyinen palvelurakenne riittää myös kaavan toteuduttua.

Ei synnytä tarpeellista
väestöpohjaa erikoistavarakaupan
syntymiselle.

Ei synnytä tarpeellista väestöpohjaa
erikoistavarakaupan syntymiselle.

Ei synnytä tarpeellista väestöpohjaa
erikoistavarakaupan syntymiselle.
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Elinkeinot:

Elinkeinorakenne
Työllisyys
Yrityselämä

Tehomalli

Ekomalli

Kylämalli

Elinkeinorakenteessa tuskin
tapahtuu mittavia muutoksia nykyiseen verrattuna.

Uusiutuvien energialähteiden
rakentaminen,
tuottaminen
ja ylläpito luo alueelle erittäin
paljon uutta elinkeinorakennetta ja työpaikkoja.

Ei merkittävää vaikutusta.

Ei synnytä alueelle juurikaan uusia työpaikkoja

Uusiutuvien energialähteiden
rakentaminen,
tuottaminen
ja ylläpito luo alueelle erittäin
paljon uutta elinkeinorakennetta ja työpaikkoja.

Ei merkittävää vaikutusta.

Väkimäärän
lisääntyessä
alueelle syntynee joitain
uusia yrityksiä.

Mahdollistaa ja luo uusia yrityksiä.

Väkimäärän lisääntyessä alueelle syntynee joitain uusia
yrityksiä.

Luonnollisesti lisääntyneen
väestön mukana alueelle
syntyy paikallisia yrityksiä,
joiden liiketoiminta kohdistuu jossain määrin Sinetän
kylään ja ympäristöön.

Ekologisen
elämänmuodon
valinneet toimijat voivat löytää toistensa kautta synergiahyötyjä, joka voi luoda
positiivisen kierteen ja kehittää yritystoiminnan muotoja
eteenpäin.
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Virkistys:

Virkistysalueet
Ulkoilureitit

Tehomalli

Ekomalli

Kylämalli

Jäsentää aluerakennetta ja
lisääntyneen väestön myötä
käyttöaste nousee, mikä
mahdollistaa
paremman
ylläpidon.

Alueen kehittymisen ja elintavan kautta toiminta ja virkistysalueet tulevat korostumaan.

Ei vaikutusta nykyiseen.

Paine reittien kehittämiselle
kasvaa.

Alueen luonteesta johtuen
reitistöjen
kehittämistarve
kasvaa.

Nykyinen
riittävä.

Tehomalli

Ekomalli

Kylämalli

Työpaikka ja vapaa-ajan
liikenne Rovaniemen suuntaan tulee kasvamaan.

Työpaikka ja vapaa-ajan liikenne Rovaniemen suuntaan
tulee kasvamaan.

Työpaikka ja vapaa-ajan liikenne Rovaniemen suuntaan
tulee kasvamaan.

Yksityisautoilun vähentämiseksi tulee tehostaa julkisen liikenteen toimivuutta.

Alueen luonteesta johtuen,
paine julkisen liikenteen tehostamiseksi tullee kasvamaan.

Tiiviimmiltä alueilta olisi
hyvä luoda toimiva kevyen
liikenteen verkosto Sinetän
kylän sisällä palveluiden ja
koulun saavuttamiseksi.

Laajassa mittakaavassa väestönkasvu ei ole peruste
luoda uutta verkostoa.

reittiverkosto

on

Liikenne:

Autoliikenne
Kevyen liikenteen väylät

Laajassa mittakaavassa väestönkasvu ei riittäne perusteeksi luoda uutta verkostoa.

Nykyinen verkosto riittänee.
Kasvava väestöpohja ei todennäköisesti yksistään riitä
perusteeksi rakentaa uusia
kevyen liikenteen verkostoja.
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Luonto ja maisema:

Maisema
Luonto
5.3

Tehomalli

Ekomalli

Kylämalli

Kylän keskusta-alue muodostuu selväksi kokonaisuudeksi ja maisemallisia
ominaispiirteitä voidaan korostaa ja suojata.

Maisemalliset
vaikutukset
ovat mittavia, kun alueelle
rakennetaan tuulivoimala ja
paikallista energiaa tuottavia
rakennelmia.

Täydennysrakentaminen tulee toteuttaa siten, että maisemallisesti herkillä alueilla
vaikutukset maisemaan eivät
muodostu ongelmaksi.

Täydennysrakentaminen
tulee toteuttaa siten, että
maisemallisesti herkillä alueilla vaikutukset maisemaan eivät muodostu ongelmaksi.

Uusi asuinrakenne ei oleellisesti muuta maisemaa.

Uusien alueiden luontainen
tila muuttuu radikaalisti.

Rakentamis- ja käyttöönotto
muuttaa luonnontilaa joiltain
osin radikaalisti, mutta laajassa skaalassa malli on
luontoa ja kestävää kehitystä
edistävä.

Malli mahdollistaa jäsentää
selvästi eri alueiden käyttötarkoituksen, joten luonnontilaisia ja luonnon kannalta arvokkaista alueita
voidaan säilyttää koskemattomana.

Täydennysrakentaminen tulee toteuttaa siten, että maisemallisesti herkillä alueilla
vaikutukset maisemaan eivät
muodostu ongelmaksi.
Ei vaikutusta kokonaisuuteen. Luonnollisesti uudet
rakennuspaikat
muuttavat
niiltä kohdin luonnontilaa radikaalisti.

Rakennemallien vuorovaikutus ja jatkokehitys
Rakennemallit asetettiin nähtäville 7.12.2011 - 31.1.2012 väliseksi ajaksi. Sinetän koululla järjestettiin asukastilaisuus 8.12.2011. Tilaisuuteen osallistui
yhteensä 31 Sinetän asukasta. Tilaisuudessa esiteltiin rakennemallit ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä niiden hyvistä ja huonoista puolista sekä pohdittiin jatkosuunnittelun periaatteita. Asukkaan muodostivat kolme ryhmää,
jotka kiersivät kaikki kolme rakennemallia ja arvioivat niiden suunnitteluperiaatteita nelikenttäjaolla.
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Taulukko. Asukastilaisuudessa esiin tulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat TEHO-malli
Vahvuudet
−
−
−
−
−
−
−
−

maasto mahdollistaa hyvät näkymät
asukasluku kasvaa
energiatehokkuus
tähtää tulevaisuuteen
vähentää tulevaisuuden kaavoitustarvetta
asukasluvun kasvu
ei laatikkotaloja pellolle
Pellontien risteyksessä tilaa palveluille

Heikkoudet
−
−
−
−
−

rakennusjärjestysrajoitukset
maaseutumaisuuden katoaminen
virkistyksen puute tiiviiltä alueelta
rajaus liian pieni etelässä
rantarakentaminen puuttuu mallista
− ulkoilumahdollisuudet ”keskustassa”

Mahdollisuudet

Uhat

− kiertoliittymä Pellontien risteykseen
− valmista kunnallistekniikkaa
− korkea rakennustehokkuus
− tonttivalikoiman laajuus
− asukasluvun kasvu
− nostaa kylä esille

−
−
−
−
−
−
−

kyläkuvan muuttuminen
asemakaavoitus
tonttikoon pieneneminen
päiväkodin puute
kelkkailun huomioiminen
liian tiivis keskeltä
sosiaalinen rakenne

Taulukko. Asukastilaisuudessa esiin tulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat EKO-malli
Vahvuudet
−
−
−
−
−
−

Eko-väylät
Rantojen lähivirkistys kaikille avoin
Pitää olla vapaaehtoista
pp-tie mallialue
Tukee eko-elämäntapa
Joen käytön lisääminen ja monipuolistaminen - matkailumahdollisuus

Heikkoudet
−
−
−
−

Tiivis rakentaminen keskitetysti > vaara ettei vetovoima säily
Hidastaa rakentamista
Ihmiset eivät halua panostaa ekorakentamiseen
Tuulivoimalamahdollisuus
häiritsee
joutsenia

Mahdollisuudet

Uhat

−
−
−
−
−

−
−
−
−

Ryhmäpuutarha-alueet
Liikenneympyrä Pellontien risteykseen
Maalämpö
Kelluvia rakennuksia jokeen
Luontopolkuja

Taantuma
Toteuttavuus
Päiväkodin riittävyys
Energiaratkaisujen epävarmuustekijät
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Taulukko. Asukastilaisuudessa esiin tulleet vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat KYLÄ-malli
Vahvuudet
−
−
−
−
−

maaseutumaisuus säilyy
luonnolliset laajentumisalueet
palveluiden läheisyys
mikään ei muutu
tontti 3500-5000m2

Heikkoudet
−
−
−
−
−
−
−

teollisuustontteja
liian pieni mitoitus
tiivistämisalue väärällä paikalla 
vanha koulukangas
toiseksi huonoin malli
kylän rajaus tiestön ja infran mukaan
liian pieni mitoitus
Sinettään tulijat haluavat väljyyttä

Mahdollisuudet

Uhat

− luonto tavoitettavissa
− asuntojen/rakennuspaikkojen monikäyttöisyys
− erityyppiset tonttiratkaisut

−
−
−
−

päiväkodin riittävyys
koulun tilojen riittävyys
muodostuuko kylä
jää toteutumatta, jos kaupunki ei
rakenna infraa

Rakennemallien nähtävilläolon aikana saatiin kirjallista palautetta 9 kpl. Palautteissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin:
−
−
−
−

palvelujen säilyminen
suuret tonttikoot
Suunnitellut ulkoilureitit säilyttävä kaavassa
esitettiin kaava-alueen laajentamista siten, että tilan 17:186 Kittiläntien
itäpuolella sijaitseva maa-alue otetaan mukaan
− esitettiin muutamalle yksityisten omistuksessa oleville tiloille lisää rakennuspaikkoja
− esitetään Sinetän ja Tapionkylän kevyen liikenteen väylien yhdistämistä.
Rakennemalleissa otettiin kantaa/ esitettiin seuraavia konkreettisia asioita:
− Tehomalli koettiin sopimattomaksi. Sinetän alueesta ei haluta Rovaniemen
kaupunginosaa.
− Ekomallissa on alueelle sopivia piirteitä, mutta mm. asutuksen keskittäminen ei sovi Sinettään. Ekologinen asuminen ja elämäntapa puhuttelee ihmisiä myönteisellä tavalla.
− Kylämallissa edetään maltillisesti, alueen nykyistä kehitystä, kulttuuria ja
luontoa parhaiten kunnioittaen.
− Kannatettiin kylä- ja ekomallien yhdistelmää siten, ettei liian lähelle Ounasja Sinettäjokea eikä perinnealueille rakenneta liian tiheästi.
− Kyläkeskus- sekä täydennettävää aluetta voisi laajentaa myös etelään
”Koivurannan perän” suuntaan sekä Pellontien ja Kittiläntien varteen kohti
Tapionkylää.
− Sinettäjoen Jokisuun alue venesatamaksi.
− Vanhan koulun tontille paikka vanhainkodille tai palveluasunnoille, jolloin
koulu voisi toimia yhteisön kokoontumispaikkana.
− Ulkoilureittiehdotus yhdistää lähikylät jokivarren pituiseksi reitistöksi.
− Nykyistä huoltamoasemaa on tarkoitus laajentaa.
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KAAVAN VALMISTELUAINEISTO
Rakennemalleista saadun palautteen perusteella päädyttiin siihen, että tehomalli hieman pienennetyllä mitoitusarvolla otetaan jatkosuunnitteluin pohjaksi.
Kaavaluonnos laadittiin siten, että rakentamista tutkittiin kolmella erilaisella
vyöhykkeellä, tiiviillä, tiivistettävällä ja haja-alueella. Näiden pohjalta luotiin
mitoitusperusteet, jotka on esitelty kaavaselostuksen liitteessä 3.
Kaavaluonnokseen nämä erilaiset asumisen vyöhykkeet merkittiin asemakaavoitettavaksi alueeksi, pientalovaltaiseksi alueeksi ja erillispientalovaltaiseksi
alueeksi.

Kuva 46. Kaavaluonnos 25.4.2012
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OSAYLEISKAAVAEHDOTUS
Luonnosvaiheesta saatuihin palautteisiin jätettiin vastineet lausuntojen osalta
11.9.2012 ja mielipiteiden osalta 28.9.2012. Näiden palautteiden, työn aikana
havaittujen korjaus- sekä täydennystarpeiden sekä neuvottelujen pohjalta
saatujen ratkaisujen pohjalta laadittiin kaavaehdotus. Rovaniemen kaupunki
päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 7.11. – 7.12.2012 väliseksi ajaksi.
Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät muutokset luonnokseen verrattuna olivat:
− Merkittiin kevyen liikenteen yhteystarvemerkinnät kantatien laitaan kaavaalueen pohjois- ja etelä-rajoille saakka,
− Merkittiin Sinetän vanha koulu PL-alueeksi
− Lisättiin veneenlaskupaikka Ounasjoelle Sinettäjokisuuhun
− Lisättiin ohjeellinen moottorikelkkareitin yhteystarve.
− Lisättiin luonnosvaiheessa puuttunut matkailualue RM-alueeksi sekä osoitettiin Uulan myllyn alue RM-alueeksi,
− Asemakaavoitettavan alueen rajausta tarkistettiin hieman Veikkolan ja
huoltoaseman ympäristössä,
− Kahden kiinteistön osalta päätettiin poiketa mitoituksesta Koivurannan suoralla,
− Rantamitoitusalueen rajausta tarkistettiin hieman Tarsanrannan alueella ja
Alatalon alueella Sinettäjoen eteläpuolella
− Kaavamääräysten täsmennyksiä:
− M-, MT- ja MA-alueiden kaavamääräyksiä täydennettiin MRL 43.2 §:n
mukaisella rakentamisrajoituksella.
− MY-alueen määräystä täydennettiin virkistysreitistöjen ja rakenteiden
osalta
− Sr-kohdemerkinnän määräyksestä poistettiin viittaus viranomaisten lausunnon antamisesta
− Tarkistettiin RM-merkinnän kaavamääräystä rakennusoikeuden osalta siten, että merkittäväksi tekijäksi määritettiin joko kiinteistön pinta-ala tai
ylärajaksi 500 k-m2 olemassa olevien rakennusten lisäksi.
− Virkistysaluereitistöjen termistöä muutettiin siten, että kaavaehdotuksessa käytetään termiä ohjeellinen ulkoilureitti jne.
− Pohjavesialueen kaavamääräystä muutettiin, koska Vesilaki on muuttunut. sisältö kaavamääräyksessä säilyi ennallaan.
− Lisättiin kaavamääräyksiin yhdyskuntarakenteen laajentumissuunta
merkintä
− Lisättiin kaavamääräyksiin kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä
Keskeisimpien muutoksien lisäksi kaavaehdotuksen karttaan luonnokseen verrattuna on tehty lukuisia pieniä tarkistuksia mm. rakennuskorttelien rajausten
osalta ja tarkennettujen tietojen perusteella muuttuneen mitoituksen vuoksi
sekä rakennusten käyttötarkoituksen perusteella.
Kaavakartan lisäksi myös kaavaselostusta on täydennetty luonnokseen verrattuna. Kaavan ehdotusvaiheessa laadittiin myös Natura-arviointi (Liite 4).
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Kuva 47. Kaavaehdotus 5.10.2012
Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 13.11.2012 Sinetän koululla.
Kaavaehdotuksesta saatiin palautetta 10 lausuntoa ja 16 muistutusta. Lapin
ELY keskus totesi lausunnossaan, että tarvetta ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelulle ei ole.
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OSAYLEISKAAVA
Ehdotusvaiheessa saadut palautteet ja niihin annetut vastineet laadittiin
tammikuussa 2013. Hyväksymiskäsittelyyn toimitettava aineisto on jätetty
Rovaniemen kaupungille 31.1.2013.

Kuva 48. Osayleiskaava 31.1.2013
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Hyväksymiskäsittelyä ennen kaavaan tehtiin seuraavia teknisiä tarkistuksia ja
vähäisiä korjauksia:
− Alueiden käyttötarkoituksen rajauksia tarkistettiin useassa kohteessa
− Muutettiin ns. Posliinimontun kohdalla kaavavaraus vastaamaan nykyistä tilannetta poistamalla EO alue ja muuttamalla se M-alueeksi,
− Merkittiin Lapin Laaturakenne OY:n kiinteistön alueelle teollisuusalue,
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia,
− Tarkistettiin rakentamisalueen ja muiden aluerajausten rajoja,
− Siirrettiin laskennallisia rakennusoikeuksia maanomistajien esityksestä
omalla alueella,
− Sinettälammen rantaan merkittiin veneenlaskupaikka ja virkistys-/ matkailukohde
− Kaavamääräysten täsmennyksiä:
− Tulvakorkeuden kaavamääräykseen lisättiin otsikko
− Muinaismuistokohteen määräykseen täsmennettiin, että lausuntoa pyydetään Museovirastolta
− Lisättiin kaavamääräys TY-teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
− Lisättiin kaavamääräys AO-2 pohjavesialueella sijaitsevien uusien rakennuspaikkojen alueelle
− Täsmennettiin AP, AO ja AO-1 määräysten sanamuotoa täsmällisemmäksi yksi- ja kaksiasuntoisen rakennuspaikan rakennusoikeuden osalta, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta
Tehdyt muutokset katsottiin olevan luonteeltaan teknisluonteisia korjauksia ja
täsmennyksiä. Muutokset jotka koskivat vain yksityistä etua ja niitä osallisia,
joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen Rovaniemen kaupungin toimesta.
Näin ollen Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaista uudelleen nähtäville asettamista ei tarvita.
8.1

Mitoitus
Kaavassa on tutkittu loma-asuntorakentamisen ja vakituisen asumisen mahdollisuudet Sinetän osayleiskaavan alueella lukuun ottamatta asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella
on ratkaistu MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve kyläalueella sekä MRL 72
§:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella. Tämän lisäksi yleiskaava ohjaa
alueiden käytön suunnittelua asemakaavoituksen kautta.
Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritetty siten, että kaavan elinkaari
on noin 20 vuotta. Rovaniemen asettaman tavoitteen mukaisesti kaupunki
pyrkii luovuttamaan vuosittain noin 8-10 tonttia. Näin ollen tavoitteeksi on
asetettu noin 160-200 uutta rakennuspaikkaa:
− Asemakaavoitettava alue noin 80 tonttia
− Mitoituksen kautta kiinteistökohtaiset rakennusoikeudet
− tiiviimmät alueet: noin 50 kpl
− haja-alueet: 50 kpl
− Ranta-alueet: noin 20 kpl
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Kuivan maan mitoitus
Sinetän osayleiskaavan kuivan maan mitoitustarkastelu koskee niitä kaavaalueita, jotka eivät kuulu ranta-alueeseen tai asemakaavoitettavaksi tarkoitettuihin alueisiin. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu
MRL 44 §:ssä säädetty suunnittelutarve kyläalueella, johon ei kohdistu merkittävää rakennuspaineita. Osoitetut rakentamisalueet ja paikat on merkitty
kaavaan. Lähtökohtaisesti rakentaminen on pyritty ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan, jätevesiviemärin toiminta-alueelle ja tiestön tuntumaan
niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi. Varsin keskeinen
rooli on myös vesistön, tulva-alueiden, melu-alueiden, maaston, maiseman ja
luonnon ominaispiirteiden huomioimisessa. Tulva-alueille tai melu-alueille ei
ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena kuivan maan alueiden osalta on maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu on toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia mitoitus menetelmiä kaava-alueen kuivan maan alueella. Kuivan maan alueet on
tutkittu niiltä osin, missä on katsottu olevan tarpeen MRL 44 § mukainen
suunnittelutarve.
Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 - syksy
2011. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut
kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.
Kiinteistökohtaisen rakennusoikeuden perustana on kiinteistön pinta-ala. Mitoituslaskelmissa kiinteistöstä on huomioitu pinta-ala niiltä osin, kun kiinteistö
sijaitsee ranta-alueen ja asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella.
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Kuivan maan alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa, joka on esitetty liitteessä 3e. Vyöhykejaossa kuivan maan alueet on kaavaan liittyvän rakennemallityön avulla jaoteltu tiiviin rakentamisen, hajarakentamisen sekä asemakaavoitettavaksi tarkoitettuihin alueisiin.
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
− Tiiviin rakentamisen alueiksi on kaavassa osoitettu Kappelin, Pimiänrannan,
Veikkolan, Pikkukylän, Kankaan, Alatalon, Hannalan ja Heimolan alueet
Tiiviin rakentamisen alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala
Alle 1 ha
1-2 ha
2-3 ha
3-4 ha
4-6 ha
6-8 ha
8-10 ha
10-15 ha
15-20 ha
20-25 ha
+10 ha

Rakennusoikeus
0 rakennuspaikkaa
1 rakennuspaikkaa
2 rakennuspaikkaa
3 rakennuspaikkaa
4 rakennuspaikkaa
5 rakennuspaikkaa
6 rakennuspaikkaa
7 rakennuspaikkaa
8 rakennuspaikkaa
9 rakennuspaikkaa
+1 rakennuspaikka

− Hajarakentamisen alueiksi on osoitettu muut asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden ulkopuoliset alueet
Hajarakentamisen alueella käytetään seuraavia kiinteistökohtaisia mitoitusnormeja:
Kiinteistön pinta-ala
Alle 3 ha
3-6 ha
6-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-40 ha
40-50 ha
50-60 ha
60-70 ha
70-80 ha
+10 ha

Rakennusoikeus
0 rakennuspaikkaa
1 rakennuspaikkaa
2 rakennuspaikkaa
3 rakennuspaikkaa
4 rakennuspaikkaa
5 rakennuspaikkaa
6 rakennuspaikkaa
7 rakennuspaikkaa
8 rakennuspaikkaa
9 rakennuspaikkaa
+1 rakennuspaikka

− Asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi alueeksi on osoitettu keskeinen kyläalue.
− Kaava-alueen asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle. Rakennusoikeus niissä olemassa määrittyy tulevan kaavoituksen mukaisesti.
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Emätilaselvityksen, tilojen pinta-alojen ja vyöhykejaon mukaisten mitoitusnormien lopputuloksena saadaan tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat
tuottavat ns. laskennallisen rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa osoitettavien uusien rakentamis-mahdollisuuksien kokonaismäärän, joka sijoitetaan kaavaan, ellei muita esteitä ole.
Uusien laskennallisten rakennuspaikkojen kokonaismäärän sijoittamiseen vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole osoitettu
uusia rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin lohkokiinteistölle
muodostuisi. Rakennusoikeuden osoittaminen emätilakohtaisen laskelman
avulla on käytäntö, millä pyritään ratkaisemaan tasavertaisuusperiaatteiden
toteutuminen.
Kyläalueilla rakentamista ohjaavista yleiskaavoista on säädetty maankäyttö ja
rakennuslain 44 §:ssä. Kaavassa esitetyt ratkaisut on laadittu vastamaan tätä
säädöstä. MRL 44 §:n mukaisesti rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentin estämättä
myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Määräys voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella Yleiskaavan määräys sen
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään
10 vuotta kerrallaan.
Maisemallisesti, luontoarvoiltaan tai muuten kulutuskestävyydeltään herkiltä
alueilta, melu-alueilta sekä tulva-alueilta on pyritty siirtämään rakennusoikeus
kaava-alueella saman maanomistajan omistuksessa oleville rakentamista paremmin sietäville alueille. Rakennusoikeuksia ei ole siirretty kuivan maan alueelta ranta-alueelle tai asemakaavoitettavaksi tarkoitetulle alueelle.
Mikäli mitoituslaskelmissa päädytään jonkun kiinteistön osalta selkeästi kiinteistön kannalta epäedulliseen lopputulokseen suhteessa emätilan muihin lohkotiloihin nähden, voidaan soveltaa ns. kohtuullisuusperiaatetta eli poiketa
mitoituksesta, vaikka laskennallinen menetelmä ei tuottaisikaan uusia rakennusoikeuksia. Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan ja perustellaan tapauskohtaisesti
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Kuivan maan mitoituksen tulokset
Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti rakennuspaikkoina. Uudet rakennusoikeudet on pyritty sijoittamaan yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla.
Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä tilanteesta kaavan toteuduttua kuivan maan alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AO + AP
RA
Muut
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AO + AP
RA
Ranta-alueelta kuivan maan
alueelle siirretyt rakennuspaikat (AO + AP)
Yht.
Kaavan toteuduttua

98
2
2
102
80
0
13

93
195

Uusia rakennuspaikkoja
42
tiivin rakentamisen alueella
Uusia rakennuspaikkoja
51
hajarakentamisen alueella
Kuivan maan alueelta ran- 1
ta-alueelle siirretyt rakennuspaikat (AO + AP)

8.1.2

Ranta-alueen mitoitus
Sinetän osayleiskaavan ranta-alueen mitoitustarkastelu koskee kaava-alueita
lukuun ottamatta asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu MRL 72 §:ssä säädetty suunnittelutarve ranta-alueella. Osoitetut rakentamisalueet ja paikat on merkitty
kaavaan siten, että MRL 10 luvussa säädetyt ranta-alueita koskevat erityiset
säännökset toteutuvat tarvittavassa laajuudessa. Lähtökohtaisesti rakentaminen on pyritty ohjaamaan olemassa olevan rakennuskannan ja tiestön tuntumaan niin, että yhdyskuntarakenne ei hajautuisi merkittävästi. Varsin keskeinen rooli on myös vesistön, tulva-alueiden, maaston, maiseman ja luonnon
ominaispiirteiden huomioimisessa sekä vapaassa yhtenäisessä rantaviivassa.
Tulva-alueille ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena ranta-alueiden osalta on maanomistajien
mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu on toteutettu käyttämällä yhdenmukaisia mitoitus menetelmiä kaava-alueen ranta-alueella. Ranta-alueet on tutkittu niiltä osin, missä
on katsottu olevan tarpeen ratkaista ranta-alueiden suunnittelutarve.
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Mitoitustarkastelun poikkileikkausajankohtina käytetään 15.10.1969 - syksy
2011. Ennen 15.10.1969 rekisteröity kiinteistö tulkitaan ns. emätilaksi. Näistä
myöhäisempään poikkileikkausajankohtaan mennessä erotetut, rakennetut
kiinteistöt lasketaan mitoituksessa emätilan käytetyiksi rakennusoikeuksiksi.

alle 200 m
kerroin 0,5

yli 200 m
kerroin 1

Mallivesistö

alle 50 m
kerroin 0

50 - 100 m
kerroin 0,5

yli 100 m
kerroin 1

Kuvassa on esitetty mitoituslaskennassa käytettävän muunnetun rantaviivan
muuntoperiaatteet. Muunto vaikuttaa kuvan mukaisesti todellisen rantaviivan
pituuteen. Muuntokertoimet ovat riippuvaisia rantaviivan muodosta, vastarannan sekä esim. saarten läheisyydestä sekä niemien ja lahtien koosta.
Ranta-alueiden osalta mitoituslaskelmissa on käytetty ns. vyöhykejakoa, joka
on esitetty liitteessä 3e. Vyöhykejaossa ranta-alueet on jaoteltu ympäristön,
luonnon, maiseman, yhdyskuntarakenteen sekä muiden todettujen arvojen
perusteella rakentamista eri tavalla kestäviin alueisiin. Vyöhykejakona käytetään 4, 6, tai 8 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri.
Kaavaratkaisun perusteena on ollut seuraavat tekijät:
− Pienet saaret on jätetty mitoituksen ulkopuolelle.
− Ounasjoen alueella ja Sinettälammen länsi-, pohjois- ja itäosien alueilla,
jolle ei kohdistu merkittäviä lisärakentamista rajoittavia arvoja käytetään
mitoitusvyöhykelukua 8. Laskennallisen rakennuspaikan osoittaminen tilalle
edellyttää, että tilalla on vähintään n. 140 metriä rakentamiseen hyvin kelpaavaa muunnettua rantaviivaa.
− Sinettäjoen alueella, jolla on haluttu säilyttää jokialueen maisema-arvot,
kulttuurimaisema-arvot ja luonnontila pääpiirteittäin mahdollisimman hyvin, on käytetty mitoitusvyöhykelukua 6. Laskennallinen rakennuspaikan
osoittaminen edellyttää, että tilalla on vähintään n. 200 metriä rakentamiseen hyvin kelpaavaa muunnettua rantaviivaa.
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− Sinettälammen etelä- ja lounaisosan alueilla, joilla on luontoarvoja ja jotka
ovat rakentamisen kannalta epäsuotuisia, on käytetty mitoitusvyöhykelukua 4. Laskennallinen rakennuspaikka edellyttää, että tilalla on vähintään
n. 330 metriä rakentamiseen kelpaavaa rantaviivaa.
− Kaava-alueen asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet on jätetty mitoituksen ulkopuolelle. Rakennusoikeus niissä olemassa määrittyy tulevan kaavoituksen mukaisesti.
Emätilaselvityksen, rantaviivan muunnon ja vyöhykejaon lopputuloksena saadaan tehtyä mitoituslaskelmat. Mitoituslaskelmat tuottavat ns. laskennallisen
rakennusoikeuden, eli määrittävät kaavassa osoitettavien uusien rakentamismahdollisuuksien kokonaismäärän, joka sijoitetaan kaavaan, ellei muita esteitä ole.
Uusien laskennallisten rakennuspaikkojen kokonaismäärän sijoittamiseen vaikuttaa emätilalle muodostuva kokonaisrakennusoikeus. Mikäli emätilan kokonaisrakennusoikeus on ylitetty, ei kiinteistöille pääsääntöisesti ole osoitettu
uusia rakennusoikeuksia, vaikka sitä laskennallisesti jollekin lohkokiinteistölle
muodostuisi. Omarantaisen loma-asunnon rakennusoikeuden osoittaminen
emätilakohtaisen laskelman avulla on käytäntö, millä pyritään ratkaisemaan
tasavertaisuusperiaatteiden toteutuminen.
Ranta-alueilla rakentamista ohjaaville yleiskaavoille on säädetty maankäyttö
ja rakennuslain 73 §:ssä erityisiä sisältövaatimuksia. Kaavassa esitetyt ratkaisut on laadittu vastamaan tätä säädöstä. Ranta-alueella rantavyöhykettä koskevien säännösten soveltamisen edellytyksenä on, että 1) alueelle on odotettavissa maankäytön järjestämistä edellyttävän loma-asutuksen muodostumista, 2) alueen rakentamisen ja muun maankäytön suunnitteleminen on tarpeen
ja 3) suunnittelutarpeen aiheuttaa pääasiassa loma-asutuksen järjestäminen.
Rantavyöhykkeen vähimmäisleveys on keskimäärin 50 metriä. Yleensä sen
voidaan katsoa ulottuvan noin 100 metrin etäisyydelle, mutta ei kuitenkaan
missään pidemmälle kuin 200 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Ranta-alue on rantavyöhykettä leveämpi rannan osa, jolla rannassa
oleva tai rantaan tukeutuva loma-asutus vaatii järjestämistä. Ranta-alueen
leveys on hallintokäytännössä usein arvioitu noin 200 metriksi, mutta maisemasta ja muista olosuhteista riippuen se voi olla leveämpikin.
Maisemallisesti, luontoarvoiltaan tai muuten kulutuskestävyydeltään herkiltä
alueilta sekä tulva-alueilta on pyritty siirtämään rakennusoikeus kaavaalueella saman maanomistajan omistuksessa oleville rakentamista paremmin
sietäville alueille. Lisäksi rakennuspaikkojen osoittamisessa on huomioitu
maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n sisältövaatimusten mukaisesti myös riittävän virkistyskäyttöön soveltuvan vapaan rannan säilyminen. Rakennusoikeuksia ei ole siirretty ranta-alueelta alueelta asemakaavoitettavaksi tarkoitetulle alueelle.
Mikäli mitoituslaskelmissa päädytään jonkun kiinteistön osalta selkeästi kiinteistön kannalta epäedulliseen lopputulokseen suhteessa emätilan muihin lohkotiloihin nähden, voidaan soveltaa ns. kohtuullisuusperiaatetta eli poiketa
mitoituksesta, vaikka laskennallinen menetelmä ei tuottaisikaan uusia rakennusoikeuksia. Kohtuullisuusperiaatetta sovelletaan ja perustellaan tapauskohtaisesti.
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Kaavaehdotuksessa on yksi kiinteistö ranta-alueella, jonka kohdalla on sovellettu ns. kohtuullisuusperiaatetta ja poikettu mitoitusnormeista. Poikkeamisen
perusteena vahvin tekijä oli se, että kyseinen kiinteistö on emätila- ja kiinteistörakenteeltaan sellainen, että sillä ei ole rantaviivaa, joka olisi muodostanut
ns. laskennallista rakennusoikeutta. Lisäksi tämä kiinteistö on sellainen, että
mitoituksesta poikkeaminen ei vaikuttanut muihin kiinteistöihin ja niiden laskennalliseen rakennusoikeuteen millään tavalla. Mitoituslaskentaan ja kiinteistötekniikkaan kohdistuvien perusteiden lisäksi, kiinteistö on sellainen, että uusi rakentamispaikka voidaan osoittaa tulvavaara-alueen ulkopuolelle kokonaisuudessaan.
8.1.2.1

Ranta-alueen mitoituksen tulokset
Kaavassa on osoitettu uutta rakennetta mitoituslaskelmien tulosten mukaisesti rakennuspaikkoina. Uudet rakennusoikeudet on pyritty sijoittamaan yhdyskuntarakennetta ja erilaisia arvoja tukevalla tavalla. Muu ranta-alue jää ns.
vapaaksi rannaksi MY-merkinnällä.
Alla olevassa taulukossa on kerätty tieto kaavoitusvaiheen rakentamistilanteesta sekä tilanteesta kaavan toteuduttua ranta-alueella.
Nykyiset rakennuspaikat
AO
RA
Muut
Yht.
Uudet rakennuspaikat
AO
RA
Kuivan maan alueelta ranta-alueelle siirretyt rakennuspaikat (AO + AP)
Yht.

29
10
2
41
0
17
1

18

Kaavan toteuduttua

59

Tulva-alueelta ranta-alueen
ulkopuolelle siirretyt rakennuspaikat
Tulva-alueelle jäävät osoittamattomat
rakennusoikeudet
Todellinen rantaviiva
Muutettu rantaviiva

12

26

12,1 km
10,1 km

Uuden rakenteen toteutuessa rakennuspaikkojen tiheys rannalla kasvaa noin
1,7 rakennuspaikkaa/ muutettu rantaviivakilometri (4,2 rp/m-rkm -> 5.9
rp/mrkm).
Kaavan toteutuminen vähentää vapaan rannan osuutta noin 1,4 kilometriä
(8,7 km -> 7,3 km). Kokonaisuudessaan uuden rakenteen toteutuminen aiheuttaa vapaalle rantaviivalle 16 % vähennyksen.
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Taulukko. Rakennuspaikkojen tiheys ranta-alueella
Nykyiset rakennuspaikat /
4,2 rp / m-rkm
muutettu rantakilometri
Kaikki
rakennuspaikat /
5,9 rp / m-rkm
muutettu rantakilometri
Vapaa ranta nyt*
8,7 km
Vapaa ranta kaavan toteu7,3 km
duttua*
Vapaan rannan %:n muu16 %
tos
* rakennuspaikan leveys keskimäärin n. 80 metriä
8.2

Aluevaraukset

8.2.1

Asumisen alueet
Kaavassa asumista kuvaavat merkinnät on jaettu ympärivuotiseen ja lomaasumiseen. Merkintätapa ja määräys on riippuvainen alueen sijoittumisen
suhteessa kylä-alueeseen että kehittämistavoitteeseen.
Uusi- ja olennaisesti muuttuva alue osoittaa alueet, jotka tullaan asemakaavoittavaan ja suunnittelemaan tarkemmin. Nämä alueet sijaitsevat Saunakankaalla, Koulun ja olemassa olevan asuinalueen ympärillä sekä Sinettäjoen
pohjoispuolella.
Yhdyskuntarakenteen laajentumisalue osoittaa alueen olemassa olevan
huoltamon kohdalta Pellon suuntaan. Kyseisen alueen tulevaisuuden käyttötarvetta ei ratkaista tässä kaavassa, mutta merkinnällä halutaan säilyttää eri
vaihtoehdot auki. Tällä hetkellä alueen käyttöpaineet voivat kohdistua joko
huoltoasematoiminnan laajentamiseen tai asumiseen.
Asuntoalue merkinnällä on osoitettu olemassa oleva rakenne, jonka maakäyttöä tullaan ohjaamaan tulevaisuudessa asemakaavalla. Nämä alueet sijoittuvat uuden- ja olennaisesti muuttuvan alueen ympärillä ja myös näiden
alueiden osalta on syytä täsmentää maankäyttöä ja tutkia tiivistämismahdollisuudet asemakaavoituksen kautta.
Pientalovaltainen asuinalue merkinnällä on osoitettu ns. tiiviimmän mitoitusvyöhykkeen alueet, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti olemassa olevien teiden ja verkostojen ympärille. Näin ollen ne on helppo kytkeä osaksi ympäröivää yhdyskuntarakennetta. Yleiskaava mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko korttelialueelle.
Erillispientalovaltainen asuinalue merkinnällä on osoitettu ns. haja-alueen
rakennuspaikat ns. haja-alueen mitoitusvyöhyke. Nämä rakennuspaikat muodostavat pääasiassa yksittäisten omakotitalojen rakennuspaikkoja. Yleiskaava
mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Erillispientalovaltainen asuinalue pohjavesialueella merkinnällä on osoitettu ns. haja-alueen rakennuspaikat, jotka sijoittuvat Lamminvaaran pohjavesialueelle. Pohjavesialueen pohjoiskulmassa Sinettäjoen varressa, Sinettäsalmentiellä sijaitsee kaava-alueen ainoa vedenottamo, josta otetaan vesi
yli 1000 ihmisen vedentarpeeseen. Vedenottamo on tarkoitus sulkea noin 5
vuoden kuluessa. Nämä rakennuspaikat voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun
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vedenottamo lopettaa toimintansa. Nämä rakennuspaikat muodostavat pääasiassa yksittäisten omakotitalojen rakennuspaikkoja. Yleiskaava mahdollistaa
Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Erillispientalovaltainen asuinalue ranta-alueella merkinnällä on osoitettu
ranta-alueelle sijoittuvat ympärivuotisen asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava
mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin ko. korttelialueelle.
Loma-asuntoalue ranta-alueella merkinnällä on osoitettu ranta-alueelle sijoittuvat loma-asumisen rakennuspaikat. Yleiskaava mahdollistaa Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan
myöntämisen perusteella. Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistöittäin
ko korttelialueelle. Ounasjoen varressa tulva-alueella olevia loma-asunnon rakentamispaikkojen osalta kaavassa säädetään, että kunnostaminen ja ylläpito
on mahdollista, mutta rakennusluvanvaraisia toimia alueelle ei sallita.
Matkailupalvelujen alue on osoitettu kaavan etelä-osaan Husky-point Käpälämäki, Sine Cabin & Catering, joka palvelee talvella Snowbrickin järjestämiä ohjelmapalveluja (Luminite) sekä Uulan mylly.
Rakennuspaikkojen toteuttamisen yhteydessä, vesihuollosta vastaava Napapiirin Vesi edellyttää huomioimaan seuraavat seikat:
− Ennen rakennuspaikan määräämistä rakentajan on käytävä selvittämässä
Napapiirin Veden kanssa asiat tapauskohtaisesti.
− Rakennuspaikkaan ei saa sijoittaa olemassa olevien verkostojen päälle,
vaan on jätettävä 12 metrin varoalue,
− Putket rakennusalalla, rakentaja kustantaa siirron omalle tontille, varoalue
kiinteistön seinästä vähintään 6 metriä.
− Paineviemäriin liityttäessä, liittyjä rakentaa kustannuksellaan kiinteistökohtaisen pumppaamon.
− Kiinteistön omistajan on tarkastettava vesi- ja jätevesiverkostoon liittymismahdollisuudet.
− Tontilla oleville Napapiirin Veden putkille on oltava huolto- ja korjausmahdollisuus
− Liittymissopimuksissa noudatetaan Napapiirin Veden yleisiä toimitusehtoja

8.2.2

Palvelualueet
Kaavassa on osoitettu lähipalvelujen alueeksi K-market Pekkala sekä vanhan koulun alue, joka on Rovaniemen kaupungin omistuksessa.
Kaavassa on osoitettu julkisen palvelun ja hallinnon alueeksi Peruskoulu
ja monitoimihallin alue sekä Neuvolan, päiväkodin ja terveydenhoidon alue.
Tämän lisäksi Sinetän kappeli on merkitty julkisen palvelun alueeksi.
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Virkistys- ja Maa- ja metsätalousalueet
Kaavassa on osoitettu Pellontien risteyksen lähellä oleva urheilukenttä Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Sinettäjoen uimaranta kantatie 79 sillan alla on merkitty lähivirkistysalueeksi. Olemassa oleva laavu ja venelaituri Sinettäjoen suulla Ounasjoen rannassa on osoitettu virkistyskohde merkinnällä.
Alueet joille ei kohdistu maankäyttöpaineita ja joilla ei sijaitse erityisiä arvoja
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Käytössä oleva viljelysalueet, joille ei kohdistu erityisiä arvoja on merkitty maatalousalueiksi.
Näille alueille on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Valtakunnalliseksi arvokkaaksi inventoidulla Ounasjoen maisema-alueella sijaitseva maiseman kannalta erittäin tärkeät peltoalueet on merkitty kaavassa
maisemallisesti arvokkaiksi pelto alueiksi. Tälle aluemerkinnälle on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Ranta-alue ja ns. rantavyöhyke, joka pitää sisällään tulva-alueen on merkitty Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä maisema-arvoja. Kyseisillä alueilla on mahdollista toteuttaa retkeily- ja virkistyskäytön edellyttämiä reitistöja kevyitä rakennushankkeita.

8.2.4

Erityisalueet
Erityisalueiksi on kaavassa osoitettu Sinetän hautausmaan alue, pumppaamot
ja yhdyskuntatekniikan huollon tarvitsemat alueet.

8.2.5

Teollisuusalueet
Teollisuusalueeksi on kaavassa osoitettu Sinetän saha-alue ja siellä toimivan
rakennusyrittäjän alue.

8.2.6

Liikennealueet
Kantatie on merkitty liikennealueeksi. Pellon tien risteyksessä oleva huoltoasema kuuluu myös liikennealueet merkinnän alaisuuteen.
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Kaavaan on merkitty olemassa oleva liikenneverkosto seuraavan jaon mukaan:
−
−
−
−
−
−
−
−

8.3.2

Yleisen tien alue (kt 79 ja kt 83)
yhdystie/kokoojakatu (alueen sisäiset liikenneyhteydet)
kevyen liikenteen reitti (olemassa olevan verkoston toteaminen)
Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä kantatien laidassa kaava-alueen
etelä- ja pohjoisrajalle (kevyen liikenteen verkoston tavoitteellinen tila)
Tieliikenteen yhteystarve (Saunakankaan asemakaavoitettavalle alueelle)
Ohjeellinen ulkoilureitti (olemassa oleva kuntorata)
moottorikelkkareitti (olemassa oleva kelkkareitti)
Ohjeellinen moottorikelkkareitin yhteystarve (kaksi vaihtoehtoa, josta vain
toinen on tarkoitus toteuttaa)
− VE 1 huoltoasemalta Pellontien etelälaitaa kaava-alueen rajalle
− VE 2 nykyiseltä moottorikelkkareitiltä kevyen liikenteen väylän viereen
ura huoltoasemalle

Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät
Informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät on esitelty ja
perusteltu kaavaselostuksen kohdassa 3 lähtökohdat. Näillä merkinnöillä on
nostettu esille alueiden erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tulee huomioida maankäytön ja muun toiminnan yhteydessä. Merkinöillä osoitetaan:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pohjavesialue
Natura 2000 verkostoon kuuluva alue
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kyläkuvallisesti arvokas alue
Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös
Suojelukohde
ranta-alueen (eri mitoitusalueiden) rajaus
Pohtimo-Sinettä siirtoviemäri ja Yhdysvesijohto
Sinettä-Rovaniemi siirtoviemäri ja yhdysvesijohto
Veneenlaskupaikka, Sinettäjoen suuhun Ounasjoen rannalle

Näiden erityispiirteitä korostavien merkintöjen lisäksi kaavassa on osoitettu
sekä olemassa olevat rakennusoikeudet, että kaavan mahdollistamat uudet
rakennuspaikat kiinteistökohtaisesti. Uusien rakennuspaikkojen osalta symboli
osoittaa uusien rakennuspaikkojen lukumäärän ja päämaankäyttötarkoitus
yhdessä sijoituksen kanssa likimääräisen sijainnin.
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Suhde maakuntakaavaan
Kaava on laadittu siten, että suunnitteluratkaisut tukevat ja tarkentavat maakuntakaavassa esitettyjä suunnitteluperiaatteita alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän mukaisesti.

Maakuntakaava
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava huomioon valtioneuvoston
päätös melutasojen ohjearvoista.

Yleiskaava
Kaavaan on osoitettu melualue ja sille on asetettu
määräys, jonka mukaan melutason ohjearvot eivät
ylity sisätiloissa eikä oleskeluun tarkoitetuilla ulkoilualueilla.
Uutta rakennetta ei ole käytännössä osoitettu melualueelle.

Maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun
ottamatta hyville, yhtenäisille tai maisemallisesti
tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa kaavassa ole rakentamiseen
sopivaksi osoitettu.

Kaavassa on osoitettu sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin maisemallisesti
arvokkaat peltoalueet. Uusi rakenne on pyritty osoittamaan peitteisille alueille.
Asemakaavoituksen yhteydessä ratkaistaan yksityiskohtaisemmat ratkaisut esim. Sinettäjoen pohjoispuolelle osoitetulla asemakaavoitettavalla alueella.

Malminetsintä ja siihen liittyvät toimenpiteet alueella
on turvattava. Lisäksi on selvitettävä, millä ehdoilla
suojelualueelta tai muulta rajoituksia omaavalta alueelta mahdollisesti löytyvän geologisen varannon
hyödyntäminen on mahdollista.

Ei aktualisoidu tässä kaavassa.

Porotalouden sekä muiden luontaistalouteen liittyvien toimintojen edellytykset on turvattava.

Kaava on luonteeltaan kyläaluetta kehittävä ja rakentamista ohjaava yleiskaava. Laidunalueiden yms.
osalta kaavassa ei aktualisoidu luontaistalouden harjoittaminen. Rakennuspaikkojen ja rakentamismahdollisuuksien osalta kaavaratkaisu mahdollistaa esim.
tarvittavien laitteiden huollon, ylläpidon ja säilyttämisen.

Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla
vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.

Ranta-alueella sovelletut mitoitusnormit ja suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.

Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille
paikoille, kuten kapeisiin niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden
huipulle.

Uudet rakentamispaikat on pyritty sijoittamaan peitteisille paikoille.

Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa
metsänkäsittelytoimenpiteissä erityisesti asutuksen
läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.

Maisemalliset seikat on huomioitu sekä päämaankäyttömerkinnöin MA sekä informatiivisena ma valtakunnallisesti arvokas maisema-alue merkintänä. Rantaalueet on Ounasjoen osalta merkitty MY-alueeksi, joka tulee ko. määräystä.

Asemakaavoitettavilla alueilla tehdään tarkentavat
suunnitelmat, mutta ko. edellytys ohjaa myös tätä
suunnittelua.
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Tuleva rakentaminen tulee sijoittumaan pääosin yhdyskuntatekniikan piiriin. Kaavassa ei osoiteta sellaisia aluevarauksia tai maankäyttömuotoja, jotka vaarantaisivat vesistöjen laatua.
Lamminvaaran pohjavesialue (12699105)
Kyseiselle alueelle on sijoitettu viisi uutta rakennusoikeutta, joiden toteuttaminen on mahdollista sen jälkeen, kun Sinettäsalmentien vedenottamon toiminta
lakkaa ja Nuorlammen vedenottamo korvaa vesihuollon järjestämisen.
Rakentamisen yhteydessä on kaavamääräyksin varmistettu, että pohjaveden laatua ja määrä vaarantavat toimenpiteet ja maaperää pilaavat toimenpiteet
voidaan eliminoida kyseisten rakennuspaikkojen osalta.

Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on
kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen
tai muu siihen kajoaminen kielletty. Lupaa haetaan
ympäristökeskukselta, jonka on kuultava asiassa
Museovirastoa.

Muinaismuistot on merkitty asianmukaisesti kaavaan
ja annettu määräys, joka ei vaaranna niiden olemassaoloa ja säilymistä.

Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon
arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

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

AT 363
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee tai joille suunnitellaan maaseudun peruspalveluita ja joita
voidaan pitää sopivina rakentamisalueina.

at
Kyläalue ja sen ohjeellinen laajentumisalue

SL 4362
Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla Ounasjoen erityissuojelusta
(703/83). Ounasjoen pituus välillä Ounasjärven luusua - Kemijoki on noin 300 km ja joen keskileveys
noin 150 m. Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista kokonaan rakentamattomista joista. Ounasjokivarsi on maisemaltaan
vaihteleva, Könkään ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi Molkokankaan ja Sinetän välillä on arvioitu
valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen varrella on edustavia tulvaniittyjä
ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston saaret

Maakuntakaavassa osoitettu kyläalueen laajentumisalue sijoittuu ns. Pellontien ja kaupan väliselle alueelle.
Yleiskaavassa asemakaavoitettavat laajentumisalueet
sijoittuvat Saunakankaan ympäristöön ja Sinettäjoen
pohjoispuolelle.
Maakuntakaavan tarkkuus huomioiden, yleiskaava
täsmentää ko. suunnittelua, eikä yleiskaavan voida
katsoa poikkeavan maakuntakaavasta.
Kaava-alueen raja kulkee rannassa, Kyseinen merkintä ei kuulu kaava-alueeseen, mutta kaavalla on vaikutusta ko alueeseen. Kaavassa Ounasjoki on merkitty
Natura-alueeksi.

Natura-arvioinnin (liite 4) mukaan kaavasuunnitelma ei luonnonsuojelulain mukaisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Ounasjoen Natura-alueet on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Koska heikennys ei
ole merkittävä kaavan hyväksymiselle ei ole
luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuvaa estettä.
Lähtökohtaisena oletuksena on, että kaavalla ei ole
oleellista vaikutusta Ounasjoen vesialueeseen. Tämä
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on varmistettu mm. maltillisella rantarakentamisella,
tulva-alueen huomioimisella sekä uuden ja tulevan
rakenteen osoittaminen pääsääntöisesti yhdyskuntatekniikan läheisyyteen.
Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

sp
Pohjavesien suojelualue

Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin. Lisäksi
kaavaan on osoitettu kaksi vaihtoehtoista yhteystarvetta reitistöltä huoltoasemalle.

kr
Moottorikelkkailureitti

Merkitty kaavaan asianmukaisin merkinnöin.

kt
Kantatie

Maisema-alueet on huomioitu kaavaratkaisuissa
asianmukaisin merkinnöin. Osa-alueesta on laadittu
erillinen täydentävä selvitys yleiskaavan laadintavaiheessa.

ma
Arvokas maisema-alue

8.6

Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun
Alueella ei ole yleiskaavaa tai muita lainvoimaisia kaavoja. Kaavan mitoitustavoitteet ja ovat Rovaniemen kaupungin strategiaa tukevia ja suunnitteluratkaisut tukevat tavoitteellista tontinluovutusta sekä yksityisten maanomistajien
toimesta että ohjatusti asemakaavoituksen keinoin.

8.7

Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kaava on laadittu siten, että se tukee 1.3.2009 voimaan tulleita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Yleiskaava

Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä,
palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen säilymistä.

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

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Maakunnan
suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.

Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että Sinettä on palvelukylä,
jota tullaan kehittämään. Kehitystavoitteet eivät ole
virallisten väestöarvioiden mukaisia. Kaavan lähtökohtainen oletus on, että tavoite voidaan asettaa suuremmaksi, koska kyläaluetta kehitetään voimakkaasti.
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Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja
esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja
suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
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Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja tiiviimmät alueet koulun, kaupan yms. palvelujen välittömään läheisyyteen.
Kaava-alueelle ei sijoitu merkittävästi matkailupalvelujen kohteita. Kaavamääräykset ja ratkaisut eivät
estä ko. toimintojen sijoittumista alueelle.

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä
luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Kaava-alue muodostaa selkeän tiiviimmän rakentamisen alueen olemassa olevan rakenteen yhteyteen.
Kauemmas mentäessä rakentamistiheys pienenee.
Taajamakuvan kannalta keskeisiä paikkoja pyritään
vahvistamaan ja niiden olemassa olo turvaamaan.
Ranta-alueelle muodostuu yhtenäinen viherkäytävä ja
luontaiset yhteydet Ounasjoen ja sisämaan osalta säilyvät.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.

Tulva-alueelle ei sijoiteta uutta rakennetta. Tulvaalueet on osoitettu viheralueeksi. Alimmat rakentamiskorkeudet on säädetty kaavassa + 0,5 (HW
1/100).

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

Kaavan rakenne ja tiheys ei ole niin suurta, että ko
seikka aktualisoituisi tässä kaavassa.

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Alueella on olemassa verkosto, jota on mahdollista
laajentaa. Lisäksi Napapiirin Vedellä on käynnissä
hankkeet, jotka tehostavat alueen vesihuoltoa Pohtimonlampi-Sinettä siirtovesiviemäri ja yhdysvesijohto,
Sinettä-Rovaniemi siirtovesiviemäri ja yhdysvesijohto.
Lamminvaaran pohjavesialue (12699105)
Kyseiselle alueelle on sijoitettu viisi uutta rakennusoikeutta, joiden toteuttaminen on mahdollista sen jälkeen, kun Sinettäsalmentien vedenottamon toiminta
lakkaa ja Nuorlammen vedenottamo korvaa vesihuollon järjestämisen.
Rakentamisen yhteydessä on kaavamääräyksin varmistettu, että pohjaveden laatua ja määrä vaarantavat toimenpiteet ja maaperää pilaavat toimenpiteet
voidaan eliminoida kyseisten rakennuspaikkojen osalta.

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on huomioitu
kaavassa sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin. Merkintöjen määräykset tukevat ko. arvojen säilymistä riittävässä määrin.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia

Yleiskaava tukee tätä periaatetta. Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen ympärille ja tiiviimmät alueet koulun, kaupan yms. palvelujen välittömään läheisyyteen. Kaava-alue ei ole kokonaisuu-
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tarpeettomasti pirstota.

dessaan kovinkaan iso ja kaavan keskeisin tavoite on
määrittää kyläalue. Näin ollen voidaan todeta, että
kaava täsmentää rakennetta. Ekologisesti merkittävät
alueet jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. Sinetän kylä
mahdollistaa Ounasjokivarren virkistyskäytön tehostamista tarjoamalla palveluita ja virkistyskohteita.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Ranta-alueella sovelletut mitoitusnormit ja suunnitteluratkaisut tukevat tätä vaatimusta.
Kaava-alueella toimiva Palojärven paliskunta luovutti
kaavan ehdotusvaiheessa kaavanlaadinnan käyttöön
ns. Poro-GIS aineiston. Aineiston mukaan kaavaalueella ei sijaitse sellaisia alueita, jotka edellyttäisivät poronhoidon takia erityisiä maankäyttömerkintöjä
tai huomioita. Lähimmät poronhoidon kannalta keskeiset alueet sijaitsevat kaava-alueen eteläpuolella
Kauravaaran alueella noin kilometrin päässä kaavaalueen rajasta. Kyseisellä alueella sijaitsee jäkälä
kangasta.
Lähimmät laidunalueet ovat kaava-alueen etelä puolella noin 7,5 km:n päässä sekä länsipuolella noin
km:n päässä sijaitsevat talvilaidun alueet. Kesälaidunalueet sijaitsevat noin 5 km päässä kaavaalueen pohjoisreunasta luoteeseen.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

Pohjavesialue on merkitty kaavaan asianmukaisin
merkinnöin.

Naturaarvioinnin (liite 4) mukaan kaavasuunnitelma ei
luonnonsuojelulain mukaisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
Ounasjoen Natura-alueet on sisällytetty Natura
2000 –verkostoon. Koska heikennys ei ole merkittävä kaavan hyväksymiselle ei ole luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuvaa estettä.
Ounasjoki

on

merkitty

Natura-alueeksi.

Lähtökohtaisena oletuksena on, että kaavalla ei ole
oleellista vaikutusta Ounasjoen vesialueeseen. Tämä
on varmistettu mm. maltillisella rantarakentamisella,
tulva-alueen huomioimisella sekä uuden ja tulevan
rakenteen osoittaminen pääsääntöisesti yhdyskuntatekniikan läheisyyteen.
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Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
Kaava on laadittu siten, että se tukee maankäyttö- ja rakennuslain 39 § yleiskaavan sisältövaatimuksia sekä 73 § ranta-alueiden loma-asutusta koskevat
yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset.

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

Yleiskaava
Yleiskaavan mitoitus tavoitteet on määritetty sillä lähtökohtaisella tavoitteella, että Sinettä on palvelukylä,
jota tullaan kehittämään. Kehitystavoitteet eivät ole
virallisten väestöarvioiden mukaisia. Kaavan lähtökohtainen oletus on, että tavoite voidaan asettaa suuremmaksi, koska kyläaluetta kehitetään voimakkaasti.
Uusi rakenne sijoittuu olemassa olevien verkostojen
ympärille ja tiiviimmät alueet koulun, kaupan yms.
palvelujen välittömään läheisyyteen.
Uutta tieverkkoa ei tarvitse rakentaa kovinkaan paljoa
yleiskaavaa toteutettaessa. Uusi rakenne on pyritty
sijoittelemaan tehokkaasti olemassa olevien yhteyksien varrelle.

olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

Uusi rakenne on pyritty sijoittelemaan tehokkaasti
olemassa olevien yhteyksien varrelle.

asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

Sinettä on palvelukylä, jota tullaan kehittämään. Sinetän palvelut suhteessa paikalliseen väkimäärään
ovat paikka paikoin ylimitoitettuja. Myös ympäristön
asukkaat käyttävät Sinetän palveluja. Kaavassa on
tehty aluevarauksia, jotka tukevat olemassa olevaa
toimintaa ja luo mahdollisuuksia kehittää palveluja
tulevaisuutta varten. Asumisen suhteen kaava luo
edellytyksiä sekä maanomistajakohtaiseen tontinluovutukseen että ohjattuun asemakaavoituksen
kautta tapahtuvaan tontinluovutukseen.
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Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
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KTS. edellinen. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
parantumisen edellytykset ovat riippuvaisia toteutumisnopeudesta ja tehokkuudesta. Tämä kaava luo ns.
polun kohti selkeästi määrittynyttä kylä aluetta.
Alueella on olemassa verkosto, jota on mahdollista
laajentaa. Lisäksi Napapiirin Vedellä on käynnissä
hankkeet, jotka tehostavat alueen vesihuoltoa Pohtimonlampi-Sinettä siirtovesiviemäri ja yhdysvesijohto,
Sinettä-Rovaniemi siirtovesiviemäri ja yhdysvesijohto.
Lamminvaaran pohjavesialue (12699105)
Kyseiselle alueelle on sijoitettu viisi uutta rakennusoikeutta, joiden toteuttaminen on mahdollista sen jälkeen, kun Sinettäsalmentien vedenottamon toiminta
lakkaa ja Nuorlammen vedenottamo korvaa vesihuollon järjestämisen.
Rakentamisen yhteydessä on kaavamääräyksin varmistettu, että pohjaveden laatua ja määrä vaarantavat toimenpiteet ja maaperää pilaavat toimenpiteet
voidaan eliminoida kyseisten rakennuspaikkojen osalta.

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

Rakennustehokkuus ja sijoittelu tukevat näitä periaatteita.

kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

KTS. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus.

ympäristöhaittojen vähentäminen;

Kaavassa on osoitettu alueet ja määritetty niitä koskevat määräykset. Kaava-alueelle ei ole osoitettu
toimijoita, jotka aiheuttaisivat merkittäviä ympäristöhaittoja.

rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

Luonto, maisema ja kulttuuriympäristöt on huomioitu
kaavassa sekä päämaankäyttömerkinnöin että informatiivisin merkinnöin. Merkintöjen määräykset tukevat ko. arvojen säilymistä riittävässä määrin.

virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Olemassa olevat virkistysalueet ja kohteet säilyvät
kaavassa. Muilta osin virkistys tapahtuu ns. jokamiehen oikeudella asumisen ulkopuolelle määritetyillä
alueilla.

Suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön, RANTAALUE

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle maltillisesti
uusia rakennuspaikkoja. Uuden rakennuspaikat eivät
oleellisesti muuta ranta-alueiden luonnetta tai luonnontilaa.

luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet,
vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan
muutenkin huomioon, RANTA-ALUE
Ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta, RANTA-ALUE

Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle maltillisesti
uusia rakennuspaikkoja. Uuden rakennuspaikat eivät
oleellisesti muuta vapaan rannan kokonaismäärää
Kaavan mitoitus muodostaa ranta-alueelle maltillisesti
uusia rakennuspaikkoja. Uuden rakennuspaikat eivät
oleellisesti muuta vapaan rannan kokonaismäärää.
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Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja –asetuksen (MRA)
edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan
olennaisia vaikutuksia.”
MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan
arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen,
ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön
ja rakennettuun ympäristöön.”
Laaditut taustaselvitykset ovat olleet suunnittelun lähtötietoina. Arvioinnissa
tutkitaan nykytilanteeseen aiheutuvia muutoksia silloin, kun osayleiskaava on
toteutunut kokonaan. Vaikutusarvioinnit on tehty asiantuntija-arvioina. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään myös periaatteellisella tasolla mahdollisten haitallisten vaikutusten estämistä tai lieventämistä.
Yleiskaavan toteuttamisen merkittävät välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan (MRA 1§):
1.
2.
3.
4.

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä
liikenteeseen
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Yleiskaavan selostuksessa esitetään kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen, erityisesti
joukkoliikenteen, ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan merkittävät vaikutukset
(MRA 17 §).
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Kokonaisvaikutukset

9.2.1

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
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Luonto

+

-

Yhteenveto

Maisema

Kaavaratkaisu
jäsentää
ympäristöä ja luo selvät
pelisäännöt minne voi rakentaa ja minne ei voi.
Tämän jälkeen maiseman
ominaispiirteitä
voidaan
vahvistaa ja ylläpitää paremmin. Tämä mahdollistaa hyvän maisemakuvan
syntymisen ja säilymisen.

Asemakaavoituksen myötä
muuttuva
maisemakuva
Saunakankaan ja Sinettäjoen pohjoisen puolen osalta
voi tuntua pahalta joistakin

+++

-

++++
Luonto

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

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

++++

Ei vaikutusta

++++
Luonto yhteensä

9.2.2

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ilmastoon

Ympäristö
Päästöt

++++

+
Kaava-alueelle ei muodostu rakennetta tai toimintaa, joka olisi oleellinen
päästöjen aiheuttaja.

ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Vesistö

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

ei vaikutusta

Yhteenveto
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Ounasjoen
alue

Natura-

Kaavaratkaisu toteaa tilanteen.
Natura-arvioinnin
(liite 4) mukaan kaavasuunnitelma ei luonnonsuojelulain
mukaisesti
merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi Ounasjoen
Natura-alueet on sisällytetty
Natura
2000
–
verkostoon. Koska heikennys ei ole merkittävä kaavan hyväksymiselle ei ole
luonnonsuojelulain
66
§:stä johtuvaa estettä.
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ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Maaperä

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

ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Ympäristö yhteensä

9.2.3

ei vaikutuksia

Vaikutukset elinoloihin ja elinympäristöön

Elinolot
Riskit ihmiselle

+
Kaava-alueelle ei muodostu
rakennetta tai toimintaa,
jonka voisi katsoa aiheuttavan merkittäviä riskejä ihmisellä

-

Yhteenveto

ei vaikutusta

Ei vaikutusta
Virkistysalueet

Alueen olemassa olevat virkistysalueen todetaan kaavassa. Muilta osin virkistys
tapahtuu ns. jokamiehen
oikeudella rakentamisen ulkopuolelle jäävillä alueilla.
++

ei vaikutusta

++

Vapaa-aika

Alueella on vapaa-ajan palveluja tarjoavia toimintoja
ja paikkoja. nämä alueet
osoitetaan kaavassa.

ei vaikutusta

+++

+++
Elinolot yhteensä

+++
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Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen

Yhdyskunta
Yhdyskuntarakenne

+
Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja mahdollistaa olemassa olevien verkostojen
tehokkaan hyödyntämisen
ja mahdolliset laajennukset.

-

Yhteenveto

ei vaikutusta

++++

ei vaikutusta

+++

Alueen rakenne jäsentyy,
mikä mahdollistaa tehokkaan ympäristönhoidon ja
jatkosuunnittelun tulevaisuudessa.
++++
Yhdyskuntatalous

Maanomistajien toimesta
tapahtuva tontinluovutus
ei kokonaisuuden näkökulmasta vaikuta yhdyskuntatalouteen,
koska
menot ja tulot kohdistuvat pääasiassa yksityisiin
tahoihin.
Asemakaavoitettavan
alueen osalta maan jalostus ja infran rakentaminen aiheuttavat menoja. Menot tulee kattaa
myynnistä saaduilla varoilla.
+++

Yhdyskuntarakenne
yhteensä

+++
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Elinkeinot
Työllisyys
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+

-

Yhteenveto

Kaavaratkaisut itsessään
eivät synnytä uusia teollisuustai
yritysalueita.
Kaavaratkaisut mahdollistavat olemassa olevien
palvelujen
kehittämisen
sekä yritystoiminnan harjoittamisen asunnon yhteydessä.

Kaavalla ei ole negatiivisia
vaikutuksia työllisyyteen.

++

Vaikka poro-GIS aineiston
mukaan alueella ei sijaitse
porotalouden
kannalta
oleellisia alueita, voi porojen laidunkierron ja kulkemisen yhteydessä kaavaalueelle voi tulla poroja.
Porojen alueella tekemien
liikkeiden seurauksena sekä asujat, että porot voivat
häiriintyä ja näin syntyä
voi konfliktitilanteita.

++

++
Poronhoito

Kaava-alue sijaitsee poronhoitoalueella. Poro-GIS
aineiston mukaan alueelle
ei
sijaitse poronhoidon
harjoittamisen
kannalta
oleellisia alueita. Näin ollen poronhoidon harjoittamisen näkökulmasta on
hyvä, että maankäytön
muutospaineet kohdistetaan sellaisille alueille, jotka eivät häiritse elinkeinon
harjoittamista tai porojen
liikkumista.
+++

Elinkeinorakenne

Elinkeinorakenteessa tuskin
tapahtuu
mittavia
muutoksia nykyiseen verrattuna.

Kaavalla ei ole negatiivisia
vaikutuksia elinkeinorakenteeseen.

++

Luonnollisesti lisääntyneen
väestön mukana alueelle
syntyy paikallisia yrityksiä,
joiden liiketoiminta kohdistuu jossain määrin Sinetän kylään ja ympäristöön.
++
Elinkeinot yhteensä

++

FCG Finnish Consulting Group Oy

Selostus
Rovaniemen kaupunki
Sinetän osayleiskaava

27.2.2013

Liikenne
Autoliikenne

Kevyt liikenne

Liikenne yhteensä

120 (122)
P13477

+

-

Yhteenveto

Kasvavat
väestömäärät
luovat edellytyksen joukko
liikenteen kehittymiselle ja
paikallisten palveluiden kysynnälle.
Tämä
kehitys
mahdollistaa sen, että yksityisautoilu Rovaniemen ja
Sinetän välillä vähenisi ainakin palveluiden ja harrastusten osalta.

Työpaikka ja vapaa-ajan
liikenne
Rovaniemen
suuntaan tulee kasvamaan, ellei liikennekäyttäytyminen muutu oleellisesti nykyisestä.

+

+++

--

Kaavaratkaisut eivät vielä
merkittävästi luo edellytyksiä kevyen liikenteen kehittämiselle. Toisaalta kaavan
toteuttaminen johtaa kehityspolulle, joka luo edellytykset kevyeen liikenteeseen tukeutuvalle kyläalueelle.

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

+++

-

++

++
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OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET
Kaava on oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Maankäyttö- ja rakennuslain 42
§:ssä määrätään yleiskaavan oikeusvaikutuksista muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan.
Suunnittelun ohjausvaikutus
Yleisaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat sekä kuivalle maalle
MRL 44 §:n perusteella 10 vuoden ajan sekä ranta-alueelle MRL 72:§ perusteella.
Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi
(MRL 42.1 §).
Maakuntakaavan/ seutukaavan ohjausvaikutus
Maakuntakaava ei ole mm. oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa
muutoin kuin yleiskaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL
32.3 §).
Vaikutus viranomaisiin
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42.2 §). Säännös koskee niin kunnan, maakuntaliittojen kuin valtion viranomaisia.
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §).
Yleiskaavan ja muun lainsäädännön mukaisen päätöksenteon suhde
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset suunnitelmat on otettava huomioon
suunniteltaessa ja päätettäessä muun lainsäädännön nojalla ympäristön käytön järjestämisestä siten kuin erityislaeissa säädetään. Muussa lainsäädännössä on vastaavasti säännöksiä, jotka yleiskaavaa laadittaessa on otettava
huomioon. Tässä suhteessa keskeisimpiä lakeja ovat ympäristönsuojelulaki,
rakennussuojelulaki, tielait, metsälaki, maa-aineslaki, kaivoslaki ja jätelaki.
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