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YHTEENVETO

1.1 Palautteen sisältö
Osayleiskaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä ja lausunnoilla 14.2.–14.3.2012. Silloin muistutuksia saatiin 37 ja lausuntoja 17 kpl. Toisen kerran ehdotus oli tarkistettuna nähtävillä 12.6.–10.8.2012. Nyt muistutuksia tuli 6 kpl, joista yksi myöhässä. Lausuntoja saatiin 6
kpl.
Muistutuksista yhdessä kyseenalaistetaan kokonaismitoitus, esitetään uutta keskustaa Lampelaan, kritisoidaan liikennejärjestelyjä (Vapaudentietä), kaavamääräyksiä, kaavaselostusta,
vaikutusten arviointia ja luonnosvaiheessa laadittuja rakentamistapaohjeita sekä esitetään lisättäväksi suojelukohteita ja puututaan joihinkin yksityiskohtiin. Toisessa, määräajan jälkeen
saapuneessa muistutuksessa esitetään ilman tarkempia perusteluja kaava palautettavaksi uuteen valmisteluun, koska eri osapuolia ja kiinteistöjä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti, olevaa
rakennuskantaa ei ole huomioitu riittävästi eivätkä tielinjaukset ole tarkoituksenmukaisia. Muut
neljä muistutusta koskevat kolmea yksittäistä kiinteistöä sekä Sairaalanniemen ja sairaalakiinteistön ratkaisuja.
Lausunnoissa 1. kaupunginosan asukasyhdistys puuttuu Sairaalanniemen ratkaisuihin ja Koskenranta 1:n rakennuskorkeuteen, esittää huolestumisensa [ydinkeskustan ja Erottajan] rakennuskorkeuksista päättämisestä vasta asemakaavoissa sekä esittää lisättäväksi suojeltavia
kohteita.
Myös Lapin rakennusperinne ry. puuttuu rakennuskorkeuksista päättämiseen vasta asemakaavavaiheessa sekä esittää lisättäväksi suojelukohteita.
Saarenkylän Omakotiyhdistys vastustaa torin siirtämistä laajennettavalle Lordi-aukiolle sekä
Sairaalanniemen jatkamista.
Lapin liitto kiinnittää huomiota maakuntakaavan tavoitteiden huomioimiseen, vastustaa mahdollisuutta tutkia korkeaa rakentamista ja puuttuu yleiskaavan vähäiseen ohjausvaikutukseen
olennaisesti muuttuviksi merkittyjen alueiden kohdalla.
Lapin ELY-keskus viittaa aiempiin lausuntoihinsa väestönkasvun suuntautumisesta keskustaan ja maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta, huomauttaa yleiskaavan vähäisestä ohjausvaikutuksesta olennaisesti muuttuviksi merkittyjen alueiden ja kaupallisten palvelujen kohdalla
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden huomioimisesta, suojelu- ja muista kaavamääräyksistä, puhdistettavien maa-alueiden merkitsemisestä Lampelassa ja tulvakorkeusmerkinnöistä.
Museovirasto toteaa, että suurin osa viraston aikaisempien lausuntojen huomautuksista on
huomioitu asianmukaisesti, puuttuu korkean rakentamisen mahdollisuuksiin kulttuurihistoriallisesti merkittävissä ympäristöissä ja esittää, että ainakin Valistustalo huomioidaan suojelukohteena.
Muistutuksissa ja lausunnoissa tuodaan esiin jo osayleiskaavan vaihtoehto- ja luonnosvaiheessa sekä kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävillä olon yhteydessä ratkaistuja kysymyksiä. Siten palaute ei anna aihetta osayleiskaavaehdotuksen tarkistamiseen muutoin kuin teknisesti sekä kaavaselostuksessa havaittujen pienten virheiden ja ristiriitaisuuksien korjaamiseen.
Muistutukset ja lausunnot on lueteltu edellä olevassa sisällysluettelossa ja esitetty vastineehdotuksineen tämän palautemuistion kappaleissa 2 ja 3. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin tarvittaessa tarkistetaan tehtävien päätösten mukaisesti.
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1.2 Tarkistukset kaavakarttaan, määräyksiin ja liitteisiin
 ELY-keskuksen lausunnon perusteella:
o tulvakorkeuslukemien (2 kpl) tarkistaminen N60 -korkeusjärjestelmästä N43 järjestelmään
o /saa -merkintöjen lisääminen Lampelan puistoalueille
 ELY-keskuksen ja Museoviraston lausuntojen perusteella:
o RKY-merkinnän lisääminen Ounaskosken koulun kohdalle
 Rakennuskorkeusmerkinnän poistaminen Koskenrannan uudelta tai olennaisesti muuttuvalta RU-alueelta. Merkintä jäi edellisessä tarkistusvaiheessa epähuomiossa poistamatta tältä alueelta kuten vastaavat merkinnät muilta muuttuvilta alueilta poistettiin.
 Kaavaselostuksessa havaittujen pienten epätarkkuuksien ja ristiriitaisuuksien korjaaminen
Tarkistusten johdosta osayleiskaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville, eikä siitä tarvitse pyytää uusia lausuntoja.

Kartta ehdotetuista tarkistuksista.
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MUISTUTUKSET JA VASTINE-EHDOTUKSET

Pvm / yhteystiedot

Sisältö

Karttaote

Kohdistus osa-alueille (1–5)

Vastine ja huomiointi kaavassa

8.8.2012

(osa-alueet 1–5)

Vastine:

1 Heikki Annanpalo

Maaliskuun jälkeen yleiskaavaehdotukseen
on tehty merkittäviä korjauksia, mutta keskeiset virheet ovat edelleen jäljellä: karkeasti
virheellinen mitoitus, kaupunkikuvalliset ongelmat, kaavaselostuksen ja kaavan ristiriidat sekä rakennustapaohjeitten ja kaavan
ristiriidat.
Mitoitus
Koko Rovaniemen väestönlisäykseksi 2008
- 2030 oletetaan 6 900 henkeä (s. 23). Oletusta voi pitää perusteltuna.
Lisäyksestä oletetaan kohdistuvan keskustan tilastoalueelle 85 % eli 5860 henkeä (s.
25). Osuus on sama kuin osuus asukkaista
vuonna 2008 (s. 23). Myös tätä oletusta voi
pitää perusteltuna.

Muistutuksessa kyseenalaistetaan kokonaismitoitus, esitetään uutta keskustaa Lampelaan,
kritisoidaan liikennejärjestelyjä (Vapaudentietä), kaavamääräyksiä, kaavaselostusta, vaikutusten arviointia ja luonnosvaiheessa laadittuja
rakentamistapaohjeita sekä esitetään lisättäväksi suojelukohteita ja puututaan joihinkin yksityiskohtiin.
Näitä kysymyksiä ovat tuoneet esiin sekä
muistuttaja että muut palautteen antajat jo aikaisemmin osayleiskaavan vaihtoehto- ja
luonnosvaiheessa sekä kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävillä olon yhteydessä. Esiin
tuodut kysymykset on myös näissä vaiheissa
keskusteltu ja ratkaistu.

Keskustan tilastoalueen kasvusta oletetaan
kohdistuvan osayleiskaavan alueelle % eli
noin 4 400 henkeä (s. 25). Tätä oletusta on
syytä arvioida tarkemmin seuraavasti:
- Vuonna 2008 osayleiskaava-alueen asukasluku 6 498 henkeä (s. 23) oli 13 %
keskustan tilastoalueen asukasluvusta 50
747 (= 85,5 % koko kaupungin asukasluvusta 59353, s.23).
- Vuosien 1995 - 2008 keskimääräisellä
kasvulla 76/vuosi (s. 24) osayleiskaavaalueen asukasmäärän lisäys vuosina
2008-2030 olisi 1 672 henkeä eli vain
kolmannes yleiskaavan mitoituslisäyksestä.
- Omakotitaloja on keskustan tilastoalueelle rakennettu 2001-2011 keskimäärin
runsaat 100 vuodessa (s. 27). Osayleiskaavan alueelle omakotitaloja ei ole tehty.
Jos omakotitaloja, kytkettyjä pientaloja ja
rivitaloasuntoja rakennettaisiin tarkastelujaksolla yhtä vilkkaasti kuin pelkkiä omakotitaloja vuosina 2001-2011, keskustan
tilastoalueelle rakennettaisiin runsaat 2
000 asuntoa. Jos niissä asuisi keskimäärin vain 3 henkeä/asunto, keskustan tilastoalueelle kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuisi yli 6 000 henkeä.
- Keskustan tilastoalueelle sijoittuvien pientalojen rakentaminen nopeudella, joka
olisi vain puolet pelkkien omakotitalojen
keskimääräisestä vauhdista vuosina
2001-2011, nostaisi kaava-alueen ulkopuolista asukasmäärää 3000 hengellä mitoituksessa käytetyn 1460 hengen sijasta
ja alentaisi vastaavasti kaava-alueelle si-
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joittuvaksi oletettua asukasmäärää 4 400
asukkaasta 2 860 asukkaaseen.
- Sivulla 23 todetaan, että "vuonna 2012
kolmas kaupunginosa on rakennettu, ja
myös Viirinkankaan kerrostalotontit on rakennettu lähes kaikki". Siksi kaikkien kerrostaloasuntojen oletetaan sijoittuvan
osayleiskaavan alueelle. Mitoituksen alkuvuoden 2008 jälkeen osayleiskaavaalueen ulkopuolelle on valmistunut monia
kerrostaloja. Vuoden 2012 aikana tai sen
jälkeen on valmistumassa kaava-alueen
ulkopuolella UI kaupunginosassa, Rantaviirillä ja Ounasvaaralla ainakin 551 kerrostaloasuntoa (liite). Lisäksi Rajavartioston alueen asemakaavassa on 420 kerrostaloasuntoa (ja runsaasti pientaloasuntoja) sekä Poropolun asemakaavassa
Ounasvaaralla 42 kerrostaloasuntoa.
- Senaatti-Kiinteistöjen pyynnöstä kaupunki
on käynnistänyt asemakaavamuutoksen,
jolla Siljotiellä olevalle yleisen rakennuksen tontille on tarkoitus osoittaa 6 600 km2 rakennusoikeutta asuntokerrostaloille,
yhteensä noin sadalle asunnolle.
- Edellä mainitut kaava-alueen ulkopuolella
jo rakenteilla olevat, valmiiksi kaavoitetut
ja asemakaavanmuutoksella valmistelussa olevat yhteensä 1 116 asuntoa merkitsevät sitä, että mitoituksen mukaisella 1,3
hengen asuntokuntakoolla (s. 25) on
pientaloasukkaitten lisäksi jo 1450 asukasta sijoitettu kerrostaloasuntoihin kaava-alueen ulkopuolelle. Osayleiskaavan
alueelle sijoittuviin kerrostaloasuntoihin
jää tämän jälkeen 1 410 asukkaan lisäys.
Kaavaselostus (s. 25) johtaa uusien asuntojen tarpeen asukasmäärän kasvusta seuraavasti:
+ 4400 asukasta 1,3 hengen asuntokuntakoolla edellyttää noin 3400 asuntoa
+ asuntokuntakoon pienenemisen vuoksi
keskustan kerrostaloihin 2 000 asuntoa
+ poistuma 5 % (lukuarvo puuttuu)
Yhteensä enemmän kuin 5 400 asuntoa.
Tästä huolimatta uuden asuntopinta-alan
mitoitus tapahtuu 3 400 uutta asuntoa varten (s. 25). Laskelma on siis epäjohdonmukainen eikä tuota uskottavaa mitoitusta.
Asuntokuntakoon pieneneminen on perusteltua ottaa huomioon asuntojen lukumäärää
mitoitettaessa. Asuntokuntakoon pienentymisen ääriaivo on 1,0. Rovaniemen keskustassa keskikoko oli vuonna 2007 1,27 henkeä (s. 25). Keskikoon pienentyminen hidastuu ääriarvon lähestyessä. Kun yksinäisvanhuksista kasvava osa sijoittuu vanhusten
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palvelukeskuksiin ja opiskelijoita varten on
runsaasti opiskelija-asuntoja Rantavitikalla,
Ratakadulla ja Ounasvaaralla eikä oppilaitosten opiskelijapaikkojen lisääntyminen ole
todennäköistä, asuntokuntakoon nopea pienentyminen ei ole enää todennäköistä edes
ydinkeskustassa. Vuoden 2030 tilanteessa
keskikoko tuskin voi olla alhaisempi kuin
1,18, jolloin kymmenestä asunnosta ei edes
kahdessa asuisi kahta henkilöä ja kaikissa
muissa vain yksi.
Poistuma tarkoittaa yleiskaavan mitoituksessa erilaista joukkoa kuin asuntotuotantoohjelmissa, joissa poistuma korvaa muuhun
käyttöön siirtymisen lisäksi myös asuntojen
iästä ja kunnosta aiheutuvan vähenemisen.
Kaavoituksessa poistumaan eivät kuulu ne
asunnot, jotka puretaan uusien asuntojen
tieltä, vaan ainoastaan toimisto- tai muuhun
käyttöön siirtyvät. Niiden arviointi on erittäin
epävarmaa, koska määrä riippuu muun muassa taloudellisista suhdanteista ja paikkakunnan kulloisestakin toimitilatarjonnasta.
Vuoden 2008 asukasmäärän ja keskimääräisen asuntokuntakoon perusteella kaavaalueen asuntomäärä oli mitoituksen alkuvuonna noin 5 100. Siitä 5 %:n poistuma on
255.
Näillä lähtökohdilla asuntojen lisätarve on
seuraava:
+ asukasmäärän kasvun (1410 henkeä) perusteella (1,27 as/asunto) 1110
+ asuntokuntakoon pieneneminen 1,27 ->
1,18 (6498+1410 asukasta) 475
+ poistuman korvaaminen 255
Asuntojen lisätarve yhteensä 1 840.
Tämä asuntojen lisätarve kaavoitettavalla
alueella edellyttää, että yhtään uutta kerros
taloa jo nyt myönnettyjen rakennuslupien ja
tehtyjen asemakaavanmuutosten sekä Siljotien vireillä olevan kaavanmuutoksen lisäksi
ei rakenneta yleiskaava-alueen ulkopuolelle.
Poropolun kaavanmuutos ja Senaattikiinteistöjen kaavanmuutoshanke Siljotiellä
osoittavat kuitenkin, että kaupungilla on runsaasti halua muuttaa yleisen rakennuksen
tontti asuinkerrostalon tontiksi missä hyvänsä keskustan lähialueilla.
Asuntokerrosala
Kaavaehdotuksen kerrosalamitoitus 76 km2/asunto (s. 25) merkitsee 1840 asunnolle
yhteensä 140000 k-m2. Kaavaehdotus "perustuu tavoitteeseen, että suunnittelualueelle voidaan osoittaa uutta asuntorakentamista vähintään 250 000 k-m2 vuoteen 2030
mennessä" (kaavaselostus s. 80). Ylimitoitus on siis huomattava.
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Kaava-alueen asuntotonttien lisätarpeesta
on suuri osa jo katettu hyväksytyillä tai pitkällä olevilla asemakaavoilla (Lapinaukea,
10-kortteli, Kiela yhteensä noin 90 000 km2)(s. 80). Edellä lasketulla mitoituksella jää
sijoitettavaksi vain 50 000 k-m2.
Kaavaselostuksen mukaan ehdotuksessa
on lisäksi osoitettu Erottajalle 90 000 k-m2,
Lampelaan 40 000 k-m2 (s. 140) ja keskustan tiivistymistä 30 000 k-m2 (s. 140), yhteensä 160000 k-m2, mikä yhdessä jo hyväksyttyjen asemakaavanmuutosten kanssa
tekee mitoitukseksi ilmoitetun määrän 250
000 k-m2. Kun luvuissa ei ole mukana ydinkeskustan C-aluetta, jolle voi sijoittua sekä
palveluja että asumista ja jolle ei ole osoitettu tehokkuus- tai kerrosalalukuja (s. 80),
ylimitoitus on vielä suurempaa eli ainakin
kaksinkertainen.
Palvelukerrosala
Kaupallisista ja julkisista palveluista tehty
selvitys (Santasalo Ky 11.11.2010) arvioi
liiketilan lisätarpeeksi koko Rovaniemellä
vuoteen 2030 mennessä 60 000-115 000 km2. Siitä kohdistuu keskustaan eli suunnittelualueelle 31 900-60 000 km2 seuraavasti:
päivittäistavarakauppa 5 500-8 100 k-m2,
erikoisliikkeet, ravintolat ja palvelut 23 70046 600 k-m2, tilaa vievä kauppa ja autoliikkeet 2700-5 300 k-m2 (selvitys s. 9). Hotellien lisätilan tarve sisältyy selvityksessä erikoisliikkeitten ja ravintoloitten osuuteen.
Selvityksen mukaan keskustoissa vähimmäistarve on lähempänä" oikeaa" tarvetta,
kun taas muilla alueilla enimmäistarve vastaa paremmin vallitsevaa kysyntää.
Kaavaselostuksen mukaan uutta palvelukerrosalaa osoitetaan yhteensä 95000 k-m2;
siitä "keskustaan (Erottaja)" 30 000 k-m2,
Lampelaan 50 000 k-m2 ja Eteläkeskukseen
25 000 km2 (s. 80). Tästäkin puuttuu ydinkeskustan C-alueelle osoitettava rakennusoikeus, mutta ilman sitäkin summa ylittää 10
000 k-m2:llä kaavaselostuksessa mainitun
kokonaismäärän. Sivujen 9 ja 140 mukaan
taas palvelualaa osoitetaan koko kaavaalueelle 80 000 k-m2, joten tiedot ovat keskenään pahasti ristiriitaiset ja osoittavat
kaavaehdotuksen valmistelun huonoutta.
Santasalo Ky:n selvityksessä osoitettuun
tarpeeseen nähden mitoitus on kaksinkertainen.
Mitoituksen ja kaavan vastaavuus
Kaavan tulee noudattaa mitoitusta edes
kohtuullisessa määrin. Kun mitoituksen lähtökohtana on asukasmäärän ja asuntopintaalan muutos, kaavaehdotuksen vertaaminen
mitoitukseen edellyttää tietoja myös ole-

Osayleiskaavan selostuksessa (s.36) on kuvattu maakuntakaavaan perustuva mitoitus.
Sen mukaan vuoteen 2025 mennessä Rovaniemelle tarvittaisiin 5 000 uutta asuntoa
(asuntokunnan koko 1,8 henkeä). Näistä 60 %
eli 3 000 oletetaan sijoittuvan kerrostaloihin,
keskustaan ja sen lähituntumaan, 3. kaupunginosaan, Rantavitikan Viirinkankaan alueelle,
Pirttilammen Lampelan alueelle sekä entisen
rajavartioston alueelle.
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massa olevasta rakennuskannasta ja siinä
odotettavista poistumasta ja käyttötarkoituksen muutoksista. Kaavaselostuksessa näitä
tietoja ei ole esitetty. Sivun 146 taulukossa
on esitetty "pinta-alat ja likimääräiset kerros
alat osa-alueittain ja maankäyttöluokittain" ilmeisesti mitoitusvuotta 2030 tarkoittaen? mutta mitään tietoja yleiskaavaehdotuksen
tarkoittamista muutoksista taulukkoon ei sisälly. Kaavaselostuksesta ei selviä, paljonko
uutta rakennusoikeutta yleiskaavaehdotukseen todellisuudessa sisältyy.

Rovaniemen yleiskaava 2015 on toteutunut,
eikä asemakaavoilla voida enää kaavoittaa
uusia kerrostaloalueita Viirinkankaalle, Rantavitikalle tai 3.kaupunginosaan. Kerrostalorakentaminen on siten toteutunut kuten maakuntakaavassa on esitetty. Maakuntakaavan tavoitteet voivat toteutua vain keskustassa, Pirttilammen alueella tai Lampelassa. Pirttilammen
alueelle voidaan osoittaa noin 660 uutta asuntoa.

Mitoituksen vastaavuutta on mahdollista testata Lampelan alueella, jossa kaikki kaavaehdotuksen mukaiset AK-alueet ovat käyttötarkoitukseltaan uusia. Kaavaselostuksen
sivulla 50 olevan tiedon mukaan kaavaehdotuksessa on osoitettu Lampelaan noin 50
000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa, sivun 140
mukaan 40 000 k-m2 ja sivun 146 mukaan
54 059 k-m2. Yleiskaavakartalta mitattuna
määrä on 70 000 k-m2 Kaavaselostuksen
sisäiset ristiriidat ovat huomattavat ja poikkeavat merkittävästi kartalta mitatusta määrästä.

Maakuntakaavan mitoitustavoitteen toteuttaminen tarkoittaisi noin 2 300 kerrostaloasunnon osoittamista keskustaan ja Lampelaan
vuoteen 2025 mennessä. Kun otetaan huomioon asntokunnan todellinen koko (noin 1,3
henkeä) keskusta-alueilla, pelkästään maakuntakaavan tavoitteet edellyttävät vuoteen
2025 mennessä noin 38% enemmän eli noin 3
800 asuntoa. Keskustan osayleiskaavassa on
käytetty laskennallisena mitoituksena 3 400
asuntoa (asuntokunnan koko 1,3 henkeä) vuoteen 2030 mennessä.

Asianosaisten on voitava luottaa yleiskaavan tietoihin. Tässä tapauksessa Destialla
on oikeus luottaa siihen, että sille on tarjolla
noin 70 000 k-m2 rakennusoikeutta. Kaupungin päätöksentekijät puolestaan luulevat
myöntävänsä sille yleiskaavassa 40 000-54
000 k-m2 siitä riippuen, mitä sivua ovat
yleiskaavaselostuksessa sattuneet lukemaan.

Vaihemaakuntakaavassa on siten osoitettu
merkittävä määrä uusia kerrostaloja myös
keskustaan ja Lampelaan. Vaihemaakuntakaavan selostuksessa (s.44) on keskustatoimintojen alueesta C todettu mm. että merkintä
perustuu palveluverkkoselvitykseen sekä
väestöennusteisiin ja että sillä on varauduttu
kaupunkikeskustan huomattavaan kasvuun
sekä palveluverkkorakenteen tiivistymiseen.
Yleiskaavan suunnittelumääräys on siten sovitettava yhteen maakuntakaavan C-alueen tavoitteen eli huomattavan kasvun kanssa.

Kaavaselostuksessa esitetty mitoitus ei näytä ohjanneen kaavaratkaisuja, vaan mitoitustarkastelu on tarkoitettu ainoastaan luomaan se virheellinen mielikuva, että kaavaehdotus perustuisi mitoitukseen.
Johtopäätös:
Tässä tehty tarkastelu osoittaa, että sen
enempää väestöllisiä kuin taloudellisiakaan
resursseja kaavaselostuksen mukaiseen mitoitukseen ja kaavan toteuttamiseen ei ole.
Yleiskaavan perusteita on pidettävä riittämättöminä ja yleiskaavaehdotusta tavoitteita
ja oikeita mitoitusperusteita vastaamattomana.

Kaavaehdotuksen ”ylimitoitus” sekä asuntoettä palvelukerrosalan suhteen -esimerkiksi
ydinkeskustassa, jossa kaupunki ei pysty vaikuttamaan yksityisten kiinteistönomistajien
hankekehityksiin- on harkittua ja laskennallista,
kuten kaavaselostuksessa on kuvattu. Tarkoituksena on antaa kaupungille asemakaavoituksen yhteydessä mahdollisuus ohjata toteuttamista tarkoituksenmukaisella tavalla keskustan alueella.

Kaupunkikuva
Yleiskaavan tulee varmistaa hyvän kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen toteutuminen.
Lähtökohtana tulee olla keskustan nykyisen
rakennuskannan huomioon ottaminen ja
kaupunkikuvan kehittäminen tähänastisen
kehityksen jatkeena. Kaavaehdotuksen vaarallisin sisältö on se, että nykyiseen pääosin
4-5 -kerroksiseen ydinkeskustaan sallittaisiin
asemakaavoituksella kaksinkertaisia raken-
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nuskorkeuksia. Se rikkoisi yhtenäisen kaupunkikuvan ja yhdyskuntarakenteen, jonka
pohjana säilyy nykyinen, maksimissaan nelikerroksisia kortteleita varten suunniteltu
katuverkko.
Monissa maissa kaupunkisuunnittelu lähtee
siitä, että vanhassa keskustassa pyritään
säilyttämään sen rakennuskanta ja osoittamaan aikaisemmasta mittakaavasta poikkeava rakentaminen "uuteen keskustaan",
joka useimmiten sijoittuu vanhan keskustan
viereen. Myös Rovaniemellä tämä olisi
mahdollista osoittamalla uusi korkeitten rakennusten keskus Lampelan alueelle, mikäli
korkea rakentaminen katsotaan yleensä
välttämättömäksi.
Kaupunkirakenteen mahdollisuudet
Mitoitustarkastelu osoittaa, etteivät sen
enempää väestönkehitys kuin taloudelliset
resurssit mahdollista kaavaehdotuksen mukaisen kaupunkirakenteen toteutumista
yleiskaavan aikaperspektiivillä. Yleiskaavan
rakenne on mietittävä uudelleen.
Kaava-alueen uudelleenrajaaminen?
Kun useat Lampelan alueen yrittäjät kokivat
kaupungin kohdelleen heitä asiattomasti ja
tekivät maaliskuussa 2012 esillä olleesta
yleiskaavaehdotuksesta muistutuksia, kaavoittajat heittivät pyyhkeen kehään ja jättivät
Lampelan alueen (Destiaa lukuun ottamatta)
kaavoittamatta. (On kyseenalaista, onko
Destiankaan alueen ratkaisuille tällöin perusteita.) Kun jo ennestään käsittelemättä oli
jätetty tavara-asema, joka ei ole rautatiekuljetusten käytössä ja jonka tila ei riitä tavararatapihan kehittämiseen (luonnos Rovaniemen liikennejärjestelmäksi 2030 s. 18) ja
jonka osalta on "akuutti tarve tarkastella
mahdollisuudet ja edellytykset tavaraterminaalitoimintojen siirrolle" (s. 38), kaavaehdotukseen on muodostunut kantakaupungin ja
Eteläkeskuksen väliin suuri ratkaisematon
aukko. Kun ehdotus ei sisällä mitään oleellisia muutoksia myöskään Eteläkeskuksen
osalta vaan tyytyy vahvistamaan voimassa
olevien asemakaavojen perusratkaisut, on
syytä harkita yleiskaava-alueen rajaamista
pienemmäksi, mikäli ydinkeskustan yleiskaavan käsittelyä ja asianmukaista suunnittelua halutaan nopeuttaa.

Osayleiskaavaehdotus ei ”kaksinkertaista rakennuskorkeuksia”. Lähtökohtana ovat tarkistetun Poronsarvikaavan ja nykyisten asemakaavojen sallimat 6-kerrokseiset rakennukset.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti
aikaisemmassa ehdotusvaiheen kuulemisessa
esitettiin koko kaava-alueelle rakennusten korkeudet, joita kritisoitiin voimakkaasti eri tahoilta
erityisesti ns. korkean rakentamisen osalta.
Rovaniemen tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat todenneet, että osayleiskaavassa ei vielä tässä vaiheessa ole tarpeellista
ratkaista keskustan ja Erottajan alueen rakennuskorkeuksia, vaan kaavan yleispiirteisyys ja
tavoitevuosi huomioiden on perusteltua jättää
suunnitteluvaraa asemakaavatasolle.
Keskustan osayleiskaavan vaihtoehtovaiheessa valittiin nykyisen keskustan tiivistämisen
malli. Lampelan hyvin tehokas keskustamainen rakentaminen oli yhtenä vaihtoehtona.

Kaavoittajalla ei ole ”pyyhe kehässä”, vaan
merkitsemällä yleiskaavassa Lampelan keskeinen alue olennaisesti muuttuvaksi on otettu
aikalisää, jotta ratkaisut voidaan tutkia huolellisesti maanomistajien ja käyttäjien kanssa.

Erottajan rakennusoikeuksien lisäämiseen ei
edellytyksiä
Asuntokerrosalasta on jo päätetyillä tai vireillä olevilla asemakaavanmuutoksilla sijoitettu Lapinaukealle 31 550 k-m2 (+ 2400 km2 myymälätilaa.), 10-korttelin pohjoisosaan
josta on valitus hallinto-oikeudessa) 13 520
k-m2 (kaupunkikuvallisesti ja asumisen laa-
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dun kannalta noin kolmannes liikaa) ja Kiela-kortteliin 33 josta myös on valitus oikeudessa mutta joka voi toteutua suunnilleen
arvioidussa määrässä) 22 650 k-m2 eli yhteensä noin 63 000 km2.
Tällöin sijoitettavaksi jäisi vielä 77 000 k-m2.
Jos Lampelan alue halutaan ottaa käyttöön,
sille on varattava rakennus oikeutta jo ensi
vaiheessa parin Lapinaukean verran eli noin
70 000 k-m2, mikä kaavaehdotuksessa on
itse asiassa jo osoitettu Destian alueelle.
Ydinkeskustan tiivistämiseen jäisi vajaa 10
000 k-m2. Erottajalle ei olisi osoitettavissa
lisää asuntopinta-alaa.
Palveluselvityksen mukaan suurin kaupallinen kysyntä, 23 700-46 600 k-m2, kohdistuu
erikoisliikkeisiin, ravintoloihin ja palveluihin.
Erikoisliikkeitten ja ravintoloitten ohjaaminen
kaupallisen ydinkeskustan ulkopuolelle ei
ole realistista eikä tarkoituksenmukaista.
Resurssit eivät riitä kytkemään Erottajaa
kaupallisten palvelujen ketjulla nykyiseen
ydinkeskustaan. Edellytyksiä Erottajan alueen rakennustehokkuuksien ja rakennuskorkeuksien kasvattamiseen ei ole.
Jos Lampelan alue halutaan kehittää toimivaksi osaksi Rovaniemen keskustaa, sinne
on osoitettava asuntojen lisäksi palveluja.
Tilaa vievälle kaupalle Lampelan alue soveltuu hyvin. Sen lisäksi Lampelaan tulisi osoittaa tilaa siellä kauppaa jo harjoittaville liikkeille ja uusillekin.
Liiketilan osalta realistinen kohdentaminen
voisi olla seuraava: kaupallinen keskusta 30
000 k-m2, Lampela 10 000 k-m2 eli yhteensä
40 000 k-m2. Uuden liike- ja palvelutilan sovittaminen nykyiseen liikekeskustaan vaatii
paljon ammattitaitoisempaa suunnittelua
kuin mihin Rovaniemen nykyiset kaavoittajat
ja kaupunginhallitus näyttävät kykenevän.
Esitän, että yleiskaava laaditaan uudelleen
siltä pohjalta, että nykyisen keskustan kulttuuriperintöä kunnioitetaan ja Lampelan alueesta kehitetään määrätietoisesti uusi keskustamainen alue, jolla asuntokortteleita tukevat kunnolliset kaupalliset palvelut.

Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa
alueen kokonaismitoituksesta edellä tässä
vastineessa.

Kaavakartta ja kaavamääräykset
Kaavakartta sisältää merkintöjä, jotka eivät
ole johdonmukaisia.
Merkintään "Tiiviiden keskustakorttelien
alue" liittyy määräys, jonka mukaan jokaisen
rakennuksen maantasokerroksiin tulee sijoittaa myös liike-, työ- ja palvelutiloja. Ottaen
huomioon Rovaniemelle arvioidun kysynnän
ja keskeisimpien kortteleiden tavoitellun uudistumisen ei velvollisuutta liike- työ- ja pal-

Rovaniemen kaupunki toteaa, että MRL:n 35 §
ei tarkoita, että yleiskaavat, joissa kaikki
maankäytön kysymykset olisi ratkaistu yhdenmukaisesti tai aina samalla tavalla olisivat ainoita mahdollisia. Ympäristömisteriön opas nro
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velutilojen osoittamiseen kaikkiin rakennuksiin laajalla tiiviiden keskustakortteleiden
alueella voi pitää järkevänä eikä toteuttamiskelpoisena. Määräys on syytä väljentää
suositukseksi. Myös merkintä "Kivijalkakauppojen alue" on syytä poistaa kaavasta.

13 (s.50) mm. osoittaa selkeästi, että yleiskaavan tarkkuus valitaan ohjaustarpeen mukaan.

Aikaisemman kaavaehdotuksen merkintä
"Selvitysalue Alueen käyttö selvitetään
asemakaavassa" on muuttunut merkinnäksi
"Uusi tai olennaisesti muuttuva alue Alueen
ottaminen yleiskaavassa suunniteltuun käyttöön on tarkoitettu perustuvan asemakaavaan". Uusi merkintä on hämmentävä: kysymys ei ole enää siitä, onko kohde tutkittu
yleiskaavassa kaavan osoittamaan käyttöön
soveltuvaksi vai jätetty tutkimatta, vaan ainoastaan siitä, että asemakaava on laadittava yleiskaavassa osoitettuun käyttöön.
Merkintää on käytetty varsin kyseenalaisesti. Esimerkiksi Veitikanlammen länsipuolelle
ehdotetaan kerrostaloja alueelle, jolle keväällä 2012 nousi tulva (kaavaselostus S.
81). Merkintä on vastoin valtakunnallisia
a1ueiden käytön tavoitteita (s. 15) ja nykyisiä määräyksiä, eikä siihen muutenkaan olisi
mitään syytä. Asuinkerrostaloille on löydettävissä aivan riittävästi tilaa edullisemmilla
alueilla.
Samalla tavalla pyritään sallimaan Kirkonjyrhämän täyttö keskustan rakentamisessa
syntyvillä jätemailla. Se todetaan sivulla 131
tosiasiana, ilmeisesti sen perusteella, että
yleiskaava muka mahdollistaisi sen, kunhan
sitä varten vain laadittaisiin asemakaava.
Toimenpide aiheuttaisi kaupungille miljoonien kustannukset eikä sillä saavutettaisi mitään oleellista, koska Sairaalanniemi muodostaa jo nykyisellään monipuolisen ja käyttökelpoisen puistoalueen. Ylijäämämassojen
ajaminen Kirkonjyrhämään on syytä poistaa
kaavasta.

Ohjausvaikutus voi myös vaihdella kaavan sisällä. Kaikkia suunnittelukysymyksiä ei ole tarkoituskaan ratkaista samalla tarkkuudella ja
samalla kerralla.
Ympäristöministeriön oppaan nro 11 Yleiskaavamerkinnät ja määräykset, annettu YM:n asetuksella 31.3.2000 (s. 10) todetaan, että “yleiskaavoitus on vähitellen kehittynyt yhä keskeisemmäksi kaavamuodoksi. Samalla yleiskaavojen monimuotoisuus on lisääntynyt niin, että
yleiskaavoitus muodostaa nykyisin sisällöltään
varsin venyvän “haitarin”, jossa selkeitä saumakohtia eri tyyppien välille ei löydy.
Saman oppaan mukaan (s.26):
“kaavamerkintäasetus sisältää monipuolisen
valikoiman kaavamerkintöjä yleiskaavan sisällön esittämiseen.
Kaavamerkintäasetuksen yleiskaavamerkintätyyppejä ovat:
• Alueiden käytön kehittämistavoitemerkinnät
• Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat
merkinnät
• Aluevarausmerkinnät
• Kohde- ja viivamerkinnät
• Ympäristömuutoksia kuvaavat merkinnät
Yleiskaavassa voidaan käyttää aluevarauksia
korvaavia kohdemerkintöjä silloin kun kaavan
mittakaavasta tai suunnittelun yleispiirteisyydestä johtuen aluevarauksen ulottuvuutta ei
ole tarkoituksenmukaista esittää kaavassa.
Yleiskaavassa voidaan myös tarpeen mukaan
käyttää asemakaavaan tai maakuntakaavaan
tarkoitettuja merkintöjä.”

Myöskään Ounaskosken uimarantaa ei ole
syytä jättää ratkaisematta yleiskaavassa.
Tavara-aseman alueen tu1eva käyttö on
oleellinen osa Lampelan alueen ratkaisua.
Suojelu
Merkintään RKY liittyy kaavamääräys "Valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohde. Kohteen suojelu tulee selvittää asemakaavoituksen yhteydessä." Ilmaus on epäselvä, koska "selvittämisen" voidaan tulkita sisältävän myös
mahdollisuuden jättää kohde suojelematta.
Ilmaus on syytä tarkistaa muotoon: Kohteen
suojelu tulee varmistaa asemakaavoituksen
yhteydessä.
Korttelin 37 rakennuskorkeudeksi on kaava-

Suojelukohteista on neuvoteltu Museoviraston
antaman lausunnon pohjalta 10.3.2011. Kohteet käytiin viraston kanssa uudestaan läpi
neuvottelussa 19.4.2012 ennen ehdotusvaiheen uutta nähtäville asettamista. Tällöin uusien suojelukohteiden kiinteistönomistajia kuultiin myös erikseen.
Museovirasto on Lapin läänissä rakennussuojelusta vastaava viranomainen, jonka esitykset
on osayleiskaavassa otettu huomioon.
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ehdotuksessa merkitty 13-15 metriä eli neljä
kerrosta voimassa olevan asemakaavan
kahden sijasta. Paikka soveltuu huonosti
asuinkäyttöön siihen liittyvien melu- ja tärinäongelmien vuoksi, kuten asemakaavanmuutoksen tarkastelussa 16.5.2012 on todettu. Korttelin rakennuksen on sopeuduttava viereisen RKY-alueen rakennuskantaan
ja erityisesti Uitontaloon, jonka korkeutta ei
tule merkittävästi ylittää.

Mikäli asemakaavan valmistelussa päätetään
matalammista rakennuskorkeuksista kuin
osayleiskaavan mahdollistamat, yleiskaava ei
ole esteenä.

Aluetehokkuus
Yleiskaavaehdotuksen keskeinen tarkoitus
näyttää olevan sen varmistaminen, että
asemakaavoittaja ja kaupunginhallitus voivat
maanomistajan tai sopivan yrittäjän niin halutessa poiketa vapaasti kutakuinkin kaikista
kaavamääräyksistä. Sen lisäksi että keskeisten korttelien tehokkuudet jätetään kokonaan avoimiksi, kaavaan merkityilläkään
tehokkuusluvuilla ei ole mitään merkitystä
kaavamääräykseen sisältyvän lisäklausuulin
takia, joka mahdollistaa "erityisistä toiminnallisista tai kaupunkikuvallisista syistä" tehokkuuksien rajaamattoman noston, mikäli
eräät vapaan harkinnan perusteella arvioitavat ehdot katsotaan täyttyviksi (kaavamääräykset ja kaavaselostus s. 128). Määräys
johtaa tilanteeseen, jossa kaupunkilaisten
on valvottava yksityiskohtaisesti jokaista
asemakaavanmuutosta kaavoittajan mielivallan estämiseksi ja kaupunkilaisten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Määräys
tulisi huomattavasti hidastamaan asemakaavoitusta, koska se johtaisi lukuisiin kunnallisvalituksiin.

Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa
kaavan ohjaustarpeen mukaan harkitusta kaavamääräyskokonaisuudesta edellä tässä vastineessa.

Kaavaselostus
Kaavaselostus on edelleen epäselvä ja ristiriitainen ja sisältää monia tahattomia tai tahallisia virheitä, jotka aikaansaavat kaavaehdotuksen sisällöstä väärän kuvan. Kaavan vaikutukset on suurelta osin arvioitu
mielivaltaisesti ja tarkoitushakuisesti.
Sivulla 55 on taulukko vähittäiskaupan
"enimmäislisätilantarpeesta" jaoteltuna Rovaniemen, muiden kuntien ja matkailijoiden
synnyttämän kysynnän mukaan. Taulukosta
käy muun muassa ilmi, että ravintoloiden
lisätilantarvetta rovaniemeläiset synnyttävät
3 800 km2, muut kunnat 100 k-m2 ja matkailijat 400 k-m2. Ottaen huomioon kaupungin
pyrkimyksen matkailun kehittämiseen matkailijoitten osuus on hämmästyttävän pieni
ja rovaniemeläisten suuri. Harhainen kuva
selittyy sillä, että matkailijoitten synnyttämäksi kysynnäksi on palvelun alasta riippumatta arvailtu 10 % rovaniemeläisten ky-

Rovaniemen kaupunki kiittää selostuksen tarkasta lukemisesta ja kommentoinnista ja huomauttaa samalla, että kaavaselostus ei ole
karttaan ja määräyksiin verrattava juridinen
asiakirja.
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synnästä. Vähittäiskaupan lisätilan tarpeen
arviota on pidettävä kevyin perustein laadittuna.
Samalla sivulla 55 on ristiriitaisia tietoja siitä,
mitä on pidettävä keskeisenä paikkana. "Torin siirtämistä nykyistä keskeisemmälle paikalle tulee tutkia", kun taas Erottajan "keskeinen paikka houkuttelee terveyskeskuksen rinnalle myös muita vastaavia palveluja". Kauppatorin siirrosta on syytä luopua.
Lordi-aukiolla voidaan edelleen harjoittaa
myyntitoimintaa siinä laajuudessa, missä
sille on kysyntää. Rovaniemen markkinoille
alue on liian ahdas, vaikka toimintaa leviteltäisiin "Vanhojen markkinoittenkin" alueille.
Vanhojen markkinoitten alue on Lordiaukiosta täysin irrallinen ja sijaitsee 200-400
metrin päässä, joten siihen viittaamisella halutaan vain antaa virheellinen mielikuva siitä,
että Lordi-aukion ahtaus voitaisiin jollakin
tavalla hoitaa.
Liikenne
Liikennejärjestelmä on eräs keskeisimmistä
yhdyskuntarakenteeseen ja siten yleiskaavaratkaisuihin vaikuttavista tekijöistä.
Sivulla 56 ilmoitetaan kaupungin teettävän
rinnan yleiskaavan kanssa Rovaniemen liikennejärjestelmätyön, "jonka aikataulu on
synkronoitu osayleiskaavatyöhön". Kaavaselostuksen sivulla 102 työn väitetään
valmistuneen vuoden 2011 lopulla. Väite ei
pidä paikkaansa. Luonnos liikennejärjestelmäksi valmistui maaliskuussa 2012. Kaupunginhallitus sai sen pöydälleen vasta
4.6.2012 eikä kaupunginvaltuusto ole sitä
vieläkään käsitellyt.
Luonnos perustuu keskeisiltä osiltaan 1990luvun alussa tehtyyn liikennetutkimukseen.
Siitä syystä se ei ole kyennyt antamaan
asianmukaisia ennusteita tulevista liikennemääristä eikä ohjeita siitä, miten jo olemassa olevia liikenneongelmia kyetään vähentämään. Kaavaselostuksen sivuilla 103-108
selostetaan liikennejärjestelmien yleisiä periaatteita ja tavoitteita antamatta mitään
täsmällisiä vastauksia Rovaniemen tilanteeseen. Sivuilla 109-111 olevat katupoikkileikkaukset tuskin ovat vastauksia yleiskaavatasoisiin kysymyksiin toimivan liikenteen järjestämisestä. Suunnittelu on edelleen pahasti kesken, mikä ilmenee myös liikennejärjestelmäluonnoksesta, jossa ehdotetaan
Rovaniemen liikennetutkimuksen tekemistä
(s. 44) ja liikennejärjestelmätyöryhmän perustamista (s. 45). Kaavan perusteita on tältä osin pidettävä täysin riittämättöminä.

Liikennejärjestelmätyön raportti on valmistunut
vuoden 2011 lopulla. Raportin käsittely ja hyväksyminen on synkronoitu keskustan
osayleiskaavan hyväksymiseen. Raportin keskustaa koskevat osat ovat olleet käytännössä
valmiit ja osayleiskaavatyössä käytettävissä
keväästä 2011 lähtien.

Erityisen hankala on valtatie 4:n tilanne,
koska se on kaupungin sisäisen liikenteen
keskeisin väylä sekä Eteläkeskuksesta että
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Viirinkankaalta ydinkeskustaan ja päinvastoin. Esimerkiksi Oijustien liittymän huipputuntiennusteen mukaan vuonna 2030 suoraan valtatietä kulkisi pohjoiseen 450 ja etelään 470 ajoneuvoa, kun Oijustielle kääntyviä olisi 880 ja Oijustieltä valtatielle kääntyviä 1190 ajoneuvoa (Lapin ELY-keskus
31.1.2012). Ehdotetut liikenneratkaisut, jotka
ohjaisivat Eteläkeskuksen ja Lampelan liikennettä keskustaan Vapaudentien kautta
Valtakadun eteläpäähän, tulisivat entisestään vaikeuttamaan liikennettä ValtakadunOunaskosken sillan-YliopistonkadunVapaudentien monien risteysten alueella (s.
55). Yleiskaavaehdotukseen sisältyvä Viirinkankaantien eritasoristeily nostaisi valtatien
monien metrien korkeuteen ja levittäisi melu- ja pienhiukkassaasteita laajalle alueelle.
Ongelma olisi vältettävissä kiertoliittymillä,
mutta ne edellyttäisivät, että liikennesuunnittelijat tunnustaisivat rovaniemeläisille yhtäläiset oikeudet joustavaan liikenteeseen kuin
läpiajajille ja lisäksi rovaniemeläisten oikeuden hyvään ympäristöön.

Keskustan osayleiskaavan rinnalla laaditussa
Liikennejärjestelmä 2030 -raportissa todetaan,
että Yliopistokatu – Vapaudentie- liittymän liikennevalo-ohjaus on tarpeen välittömästi
ruuhka-aikojen liikennöitävyyden parantamiseksi. Vierustien eritasojärjestelyn toteutuessa
valo-ohjaus turvaa keskustasta Lampelaan ja
Suosiolaan johtavan reitin käytettävyyttä. Samalla myös pyöräilyn ja kävelyn turvallisuus
liittymässä paranee.

Kadut "viherverkoston" osina ovat kyseenalaisia. Merkintä näyttää tarkoitetun peittämään sen tosiasian, ettei yleiskaavassa esitetä ydinkeskustaan viherverkostoa.
Yleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan
keskustan rakennusten enimmäiskorkeus ei
ylitä 6-kerroksista asunrakennusta (s. 82).
Jo kuusi kerrosta varjostaa pahasti nelikerroksisiksi suunniteltujen korttelien katuja ja
julkisivuja, kuten Rovakadun uusimpien, ensimmäisten kuusikerroksisten rakennusten
kohdalla on selvästi havaittavissa. Sitä käsittämättömämpää on senkin rajoituksen kumoaminen viime vaiheessa tehdyllä lisäyksellä, jonka mukaan "ydinkeskustassa ei ole
merkitty korkeusmääräyksiä. Rakennusten
korkeudet ratkaistaan tapauskohtaisesti
asemakaavoissa". Merkinnän tarkoituksena
on mahdollistaa joillekin yrityksille ja kiinteistönomistajille rakennuskorkeuksien ja tehokkuuksien kaksinkertaistaminen, mikä
rikko sekä kunnallishallinnon että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää tasapuolista
kohtelua.
Sivulla 89 väitetään rakennettujen korttelien
tllvistämisen tapahtuvan "periaatteessa nykyisten asemakaavojen määrittelemissä rajoissa". Periaatetta on kartalla tulkittu niin
väljästi, että mainintaa on pidettävä harhaanjohtavana. Vaatimus siitä, että "rakennusten tulee massoittelultaan ja korkeuksiltaan sopeutua saman ja viereisten korttelien
rakennuksiin", on periaatteessa oikea, mutta
kaavoittajan ja kaupunginhallituksen hinku
korkeitten rakennusten perään osoittaa, että
sitä ei ole tarkoituskaan noudattaa.

Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa
kaupunkikuvallisista kysymyksistä edellä tässä
vastineessa.
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Havainnekuvat sivuilla 86 ja 87 ovat harhaanjohtavia. Ne luovat mielikuvaa, että aurinko paistaisi Rovaniemellä keskitaivaalta
varjoja synnyttämättä. Vaikutelma on saatu
aikaan sillä, että auringon vaikutus kuviin on
eliminoitu. Virhettä on pakko pitää tarkoituksellisena, koska Rovaniemellä korkeitten
rakennusten synnyttämät varjot ovat ympäri
vuoden paljon pitemmät kuin EteläSuomessa. Sivulla 90 olevasta kuvasta on
poistettu entisen SOK:n konttorin suojeltu
rakennus.

Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa
havainnekuvien tarkoituksesta ja tarkkuudesta
vastineessaan muistuttajalle tämän kaavaehdotuksen edellisen nähtävillä olon vaiheessa
tekemään mustutukseen

Sivulla 89 väitetään Sairaalanniemen kehittämisen perustuvan suunnitelmiin Rovaniemen terveys- ja sairaanhoitopalvelujen uudelleenjärjestämisestä. Väite on harhaanjohtava, koska sellaisia suunnitelmia ei ole
olemassa, korkeintaan joitakin virkamiesten
kesken käytyjä keskusteluja, joilla ei ole
minkäänlaista poliittista pohjaa. Tarkoituksena näyttää olevan ohjailla asiattomasti poliittista päätöksentekoa.
Taide on pakotettuna halvoin onnistunutta,
näin myös yleiskaavamääräyksellä tuotettu
katutason taide (s. 91). Velvoite on syytä
poistaa kaavamääräyksistä ja jättää tilaa
vapaalle luovalle toiminnalle.
Sivulla 96 kaavaselostus sijoittaa uuden
asuntoalueen muun muassa Sairaalanniemelle vastoin teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen päätöksiä.
Kaavan vaikutustarkastelu on huomattavan
mielivaltaista ja tarkoitushakuista. Sivulla
131 kaavaselostus väittää kulttuuriperinnön
säilymisen edellytysten parantuvan, kun
aluetehokkuuksia ja rakennusten korkeuksia
nostetaan, mikä rohkaisee rakennusten perusparantamiseen. Kulttuuriperintöön tehokkuuksien ja rakennuskorkeuksien nostamisella on selkeästi kielteinen vaikutus, koska
se muuttaa oleellisesti kaupunkikuvaa ja
olemassa olevaa rakennuskantaa. Lisäksi
äskettäin on todettu, että ullakkotilojen ottaminen asumistarkoitukseen on siinä määrin
kallista, että sillä tavoin lisättyjen asuntojen
myynnillä ei kyetä rahoittamaan peruskorjauksia. On syytä toivoa, että uudet määräykset asuntoyhtiöitten kuntotarkkailusta ja korjausten ohjelmoinnista saavat aikaan
asianmukaisen varautumisen asuinkerrostalojen kunnossapitoon ilman, että sen varjolla
vaurioitettaisiin rakennusten arkkitehtuuria ja
kaupunkikuvaa.

Velvoite taiteesta katujulkisivuissa on ehdollinen ja tarkoitettu sovellettavaksi, ellei kaavamääräyksen mukaisia liiketiloja toteuteta.
Selostuksen teksti on [Sairaalanniemeä käsiteleviltä] osin epätarkka ja tarkistetaan.

Väite, että rakennuskorkeuksien korottamisella suojeltujen kohteitten läheisyydessä ei
olisi merkittävää vaikutusta kaupunkitilallisiin
suhteisiin (s. 131), ei tietenkään voi pitää
paikkaansa vaan on tarkoitettu antamaan
asiasta virheellinen mielikuva.
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Selostus myöntää, että korkeilla rakennuksilla "voi olla" merkittävä vaikutus kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön (s. 131). Ilmaus
on kuitenkin virheellinen, koska poikkeavan
korkeilla rakennuksilla olisi vääjäämättä hyvin merkittävä vaikutus.
"Luonnon monimuotoisuutta ylläpitävien
ekologisten yhteyksien toiminta säilyy Kemijoen osalta" (s. 131). Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet edellyttävät ekologisia
yhteyksiä, jotka eivät säily kaavaehdotuksessa Kemijoen ja keskustan länsipuolisten
suo- ja metsäalueiden välillä, koska Lampelan alueelle ehdotettu rakentaminen sulkee
Veitikanojan varren. Kaavaehdotuksesta on
syytä poistaa korttelit 9002 ja 9003 sekä Aittatien länsipuolelle merkityt AK-korttelit.
Sivulla 134 oleva arvio torin siirtämisen vaikutuksista on tarkoituksellisesti arvioitu todellisuutta vastaamattomasti.
Sivulla 134 väitetään, että Erottajalle suunnitellun hyvinvointipalvelujen keskuksen saavutettavuus olisi "selvästi nykyistä terveyskeskusta parempi". Jos kirjoittaja tarkoittaa
nykyisellä Saarenkylän terveyskeskusta,
teksti pitää paikkansa, mutta Sairaalanniemen terveyskeskuksen suhteen se on tarkoituksellisesti harhaanjohtava. Väite terveyspalvelujen paranemisesta siirtämisen
vuoksi ei pidä paikkaansa, eikä Sairaalanniemeen ole päätetty sijoittaa vanhusten
hoitokotia eikä senioriasuntoja. Teksti pyrkii
vaikuttamaan asiattomasti poliittiseen päätöksentekoon (ss. 135 ja 136).
Sivulla 136 käsitellään "muita taloudellisia
vaikutuksia", joihin on ollut tarpeen ottaa
kaavaa puoltavana tekijänä jopa "keskustan
ulkopuolelle rakennettava bioenergialaitos".
Sen vaikutukset ovat kaukana keskustan
yleiskaavasta ja toteutuminenkin täysin epäselvää.

Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa
vaikutusten arvioinnista vastineessaan muistuttajalle tämän kaavaehdotuksen edellisen
nähtävillä olon vaiheessa tekemään mustutukseen

Aikaisemmin mukana ollut laskelma taloudellisista vaikutuksista on poistettu, ilmeisesti siitä syystä, että sen perusteet olivat
liian heikot annettaviksi julkisuuteen. Myöskään sivulla 138 oleva laskelma kustannuksista ja tuotoista ei ole sillä tavalla perusteltu, että se loisi uskottavuutta. Laskelma
edellyttäisi ainakin tiedot kaavan luoman rakennusoikeuden lisäyksestä eri osa-alueilla,
mikä ei ole ollut mahdollista, koska ydinkeskustan tehokkuusluvut on jätetty asemakaavoissa määriteltäviksi. Myöskään kaupungin
kaavoitussopimuksilla myönnettävän rakennusoikeuden hinnasta eri alueilla ei ole, eikä
voikaan olla, mitään tietoja. Tarkastelua on
pidettävä enemmän tarkoitushakuisena kuvitelmana kuin todellisia tietoja tarjoavana.
Tiivistelmässä väitetään sivulla 10, että
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"kaavaehdotuksen merkittävistä muutosalueista (Erottaja, Lampela ja keskustan pysäköintilaitokset sekä erityiskohteena Sairaalanniemi) on arvioitu yhdyskuntarakentamisen kustannukset ja tuotot. Laskelmien mukaan näiden alueiden kehittäminen on kaupungille taloudellisesti kannattavaa." Väite
on hyvin kyseenalainen ja sitä voi pitää suorastaan valheellisena. Yleiskaavaesittelyssä
8.6.2011 konsultti esitteli nyt pois jätettyjä
taloudellisuuslaskelmia, joiden mukaan Sairaalanniemen ottaminen asuinkäyttöön olisi
aiheuttanut rakennusoikeuksien myyntituloista huolimatta kaupungille miljoonatappiot
niemen laajentamisen vuoksi. Sairaalanniemen tappiollisuus siinäkin tapauksessa,
että kaupunki myisi sinne asuntotuotantoon
osoitettua rakennusoikeutta, on todettu
myös 30.1.2012 päivätyssä kaavaselostuksessa (s. 138). Ilman hihasta vedettyjä laskelmiakin voidaan arvioida, että alueiden
ottaminen käyttöön keskustassa on kaupungille kannattavaa, ellei se aiheuta sellaisia
ylimääräisiä kustannuksia, mitä Sairaalanniemen laajentaminen merkitsisi.
Rakennettu kulttuuriympäristö

Laskelmissa Sairaalanniemelle oli kohdistettu
niemeä laajentamalla suunnitellun puiston kustannuksia. Nämä eivät liity kuluina sairaalakiinteistön kehittämistarkasteluihin, vaan ovat koko keskustan alueelle kohdistuva investointi.
Laajentaminen ei ole kaupungilla lähivuosien
suunnitelmissa, mistä syystä alue on osayleiskaavaehdotuksessa merkitty olennaisesti
muuttuvaksi. Uudet tarkastelut tehdään tarvittaessa asemakaavan yhteydessä.

Torkkolan talo on kaavakartalla merkinnällä
"srT26 Rakennus tai rakennuskokonaisuus,
jonka suojelu tulee ratkaista asemakaavoituksen yhteydessä." Asian jättäminen yleiskaavassa avoimeksi ei ole perusteltua. Ympäristöministeriö on 6.8.1999 tekemällään
päätöksellä edellyttänyt laadittavaksi asemakaavan, joka ottaa lain edellyttämällä tavalla huomioon rakennuksen arvon. Korkein
hallinto-oikeus on 19.1.2001 pitänyt voimassa ympäristöministeriön päätöksen. Asia on
siis ratkaistu korkeimmalla tasolla eikä suojelun perusteisiin ole tullut sen jälkeen muutosta. Torkkolan talo on siis merkittävä suojelukohde ja tulee varustaa merkinnällä
"Suojeltava rakennus".
Suojeltaviksi rakennuksiksi on syytä merkitä
lisäksi seuraavat:
- korttelissa 10 Leppäluodon talo: kohteesta tehty selvitys on osoittanut sen arvon,
jonka myös Museovirasto on vahvistanut

Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa
suojelukohteista edellä tässä vastineessa.

- korttelissa 21 Valistustalo: suuri kulttuurihistoriallinen arvo, jonka Museovirasto on
vahvistanut
- korttelissa 23 arkkitehti Pauli Salomaan
suunnittelema "Lasipalatsi": hyvää ja
edelleen toimivaa jälleenrakennusarkkitehtuuria
- korttelissa 34 asuinkerrostalo (Maakuntakatu 9): arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelemahyväkuntoinen ja edustava jälleenrakennuskauden talo; arvo korostuu
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Ukkoherrantien katukuvassa, jossa kadun
vastakkaisella puolella ovat Salomaan
suunnittelemat suojeltavat Torkkolan talo
ja Maakuntakatu 11:n asuintalo
- korttelissa 34 koulu ja opettajien asuintalo: kumpikin sisältyy valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen ympäristöjen
luetteloon
- korttelissa 34 entisen maalaiskunnan toimitalo, jolla on tärkeä symbolinen ja identiteettimerkitys ja johon liittyy merkittäviä
kulttuurihistoriallisia arvoja; rakennus toimii jatkuvasti kaupungin toimitilana ja sen
valtuustosalissa järjestetään kaupungin
omia ja muiden käyttäjien tilaisuuksia
- korttelissa 37 Niskasen talo: kaunis jälleenrakennuskauden talo, joka liittyy luontevasti Ounaskosken rantamaisemaan
lääninhallituksen alueen jatkona
Rakennustapaohjeet
Kaavaselostuksen liitteenä olevat yleispiirteiset rakentamistapaohjeet on kirjoitettu keväällä 2011 ennen yleiskaavan sisällöllisiä
ratkaisuja. Näin ollen ne eivät läheskään
kaikilta osiltaan ole yhteensopivat kaavaehdotuksen kanssa. Vaikka kaavaselostus ilmoittaa ne tarkistetuiksi 28.11.2011, mitään
yhteensovittamista kaavaehdotuksen kanssa ei ole tehty vaan on tyydytty lisäämään
loppuun yksi sivu korkeista rakennuksista.
(Vastaavaa havaintoa edellisestä ehdotusversiosta antamassani muistutuksessa kaavoittaja kommentoi huomautuksella: "Yhden
kirjaimen, sanan, lauseen tai kappaleenkin
lisääminen on tarkistus. Suomen kielen perussanakirja ei tunne käsitteitä todellinen tai
epätodellinen tarkistaminen." Vastaus osoittaa, että sen kirjoittaja ei suhtaudu saamaansa palautteeseen asiallisesti vaan halveksii muistutuksen esittäjää vetoamalla näennäisperusteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä itse asian kanssa. Vastaaja osoittaa,
ettei kaavan laatija halua toimia tai kykene
toimimaan maankäyttö- ja rakennuslaissa
säädetyn vuorovaikutusmenettelyn mukaisesti.)
Rakennustapaohjeet ovat useissa kohdin
ristiriitaiset yleiskaavakarttaan ja kaavamääräyksiin nähden. Yleiskaavan on oltava liiteasiakirjoineen riittävässä määrin yksiselitteinen voidakseen toimia asemakaavoitusta
ohjaavana ja kaupunkilaisiin nähden uskottavana.
Hallinto- ja kulttuurikorttelien tavoitteissa kirjoitetaan: "Täällä Vt4:n tuntumassa tärkeää
on muodostaa Rovaniemelle korkeatasoinen
ja muistettava sisääntulo, jolloin täydennysrakentamiseen kohdistuu erittäin korkeita

Tässä muistutuksessa yhteydestään irrotettu
viittaus Suomen kielen perussanakirjaan oli
kaavoittajan kommentti muistuttajan kaavaehdotuksen edellisen nähtävillä olon yhteydessä
lähettämään muistutukseen, jossa hän kritisoi
sanan ”kivijalkakauppa” käyttämistä kaavamääräyksessä ko. sanakirjaan perustumattomana. Rovaniemen kaupunki pahoittelee, jos
tästä on aiheutunut mielipahaa.
Muutoin Rovaniemen kaupunki viittaa vastaukseensa yleispiirteisten rakentamistapaohjeiden
tarkoituksesta ja käytöstä vastineessaan muistuttajalle tämän kaavaehdotuksen edellisen
nähtävillä olon vaiheessa tekemään mustutukseen.
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vaatimuksia arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan
laadun osalta. Monumentaalirakennusten
nauhan päätteeksi ja kaupunkiin saapumisen maamerkiksi tulisi rakentaa erittäin
omaleimaista arkkitehtuuria edustava julkinen rakennus, joka samalla toimii Rovaniemen imagorakennuksena ja käyntikorttina."
"Lappia-talon laajennuksen tulisi muodostaa
maamerkki ja imagorakennus keskustalle
tärkeimmän sisääntulosuunnan yhteyteen."
(s. 7) Ehdotukset osoittavat, että ohjeiden
kirjoittaja ei tunne, ymmärrä tai arvosta Alvar
Aallon osuutta Rovaniemen kaupunkikuvan,
imagon ja tunnettavuuden luojana. Ehdotus
on täysin perusteeton ja tulee poistaa rakennustapaohjeista.
Liikekeskustaa ja hotellialuetta ohjeissa
luonnehditaan (s. 10): "Rovaniemen liikekeskusta muodostaa tiiviin, eheän ja toimivan sekä kaupunkikuvaltaan rikkaan ja silti
riittävän yhtenäisen kokonaisuuden, jonka
luonnetta leimaa moninainen 1900-luvun
arkkitehtuuri, ihmisen mittakaava ja kaupunkielämä." Seuraavalle sivulle on kirjattu tavoite "säilyttää ennallaan kaupunkirakenteen
suhteellinen mataluus". Sitä hämmästyttävämpää on, että yleiskaavaehdotuksen tarkoituksena on sallia näitten piirteitten tuhoaminen ainakin muutamille hotelleille
myönnettävillä ylisuurilla rakennustehokkuuksilla ja suhteettomilla rakennuskorkeuksilla.
Sivulla 12 jatkuvat hyvät ohjeet, joita yleiskaavaehdotus ei noudata: "rakennuskannan
ja kaupunkiympäristön moninaisuuden vaaliminen on tärkeää, tehokkuudenkin kustannuksella". Yleiskaavaehdotus on juuri päinvastainen mahdollistaessaan rakennuskannan ja kaupunkiympäristön moninaisuuden
tuhoamisen sallimalla rakennustehokkuuksiin kohtuuttomia lisäyksiä.
Kirkkolammen alueella tulisi ohjeen mukaan
"Iuoda selkeät ja turvalliset reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille radan yli Kirkkolarnmelle
... " (s. 19). Reitit olisi tullut osoittaa yleiskaavassa, mutta sitä ei ole tehty. Kysymys
on nimenomaan kohteesta, joka on kahden
luonnollisen asemakaavoitusalueen rajakohdassa, jossa yleiskaavan ohjetta tarvittaisiin erityisesti.
Sivulla 21 Sairaalanniemeä ohjeistetaan
kerrostaloalueeksi. Ohjeistus on ristiriidassa
kaavaehdotuksen sisällön kanssa ja osoittaa, että rakennustapaohjetta ei ole yritettykään saattaa yhdenmukaiseksi yleiskaavaehdotuksen kanssa. Jos rakennustapaohjeet on tarkoitettu osaksi yleiskaavaaineistoa, näin karkea ristiriita on selkeästi
lainvastainen.

Tarkistus:
Muistutus ei anna aihetta osayleiskaavaehdotuksen tarkistamiseen muutoin kuin tarvittaessa teknisesti sekä kaavaselostuksessa havaittujen epätarkkuuksien korjaamiseen.
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2 Kalevi ja Raili
Nokkanen

Rovaniemen kaupungin 2. kaupunginosassa, sen korttelissa 48 sijaitsevan tontin 7
omistajina (698-2-48-7), osoite Jyrhämänkuja 5, haluamme todeta kaupungin esittämästä osayleiskaavaehdotuksesta Sairaalanniemen osalta seuraavaa:
Osayleiskaavaehdotukseen on sisällytetty
edelleen Sairaalanniemen jatkaminen Kemijoen alajuoksulle päin rakentamalla jokeen
uusi niemi täyttömaalla. Alue on merkitty nyt
muuttuvaksi alueeksi. Olemme esittäneet
mielipiteemme Sairaalanniemen jatkamisen
osalta jo 14.5.20 10 antamassamme lausunnossa yleissuunnitelmaluonnoksesta sekä 14.3.2012 antamassamme lausunnossa
osayleiskaavaehdotuksesta. Toistamme aiemmin lausunnoissamme esittämämme.
Haluamme lisäksi todeta, että esimerkiksi
tänä vuonna tulvien aikana Sairaalanniemen
jatkettu niemi olisi jäänyt täysin veden alle.
Hanke ei ole mielestämme käytännössä toteuttamiskelpoinen. Luulisi, että kaupunki
olisi jo oppinut Arktikumin rakentamisesta
liian lähelle rantaa puistoineen ja samoja
virheitä ei toistettaisi. Kaupunki perustelee
Sairaalanniemen jatkamista sillä, että keskustan osayleiskaavatyön keskeisiä tavoitteita on huolehtia kattavasta virkistyspalvelujen verkosta ja rantareitistä ja keväällä
2010 osayleiskaavan valmistelun osana
tehdyn kyselyn tulosten mukaan kaupunkilaisten mielestä mm. keskustasta puuttuu
virkistysalueita ja tähän puutteeseen vastaa
Sairaalanniemen puiston laajentaminen ja
niemen jatkaminen. Ymmärtääksemme keskustasta puuttuvia virkistysalueita ei voida
korvata Sairaalanniemen jatkamisella. Sairaalanniemeä ei voida pitää varsinaisena
keskusta-alueena. Olemme myös ymmärtäneet, että tavalliset rovaniemeläiset eivät ole
ajaneet tai kannattaneet Sairaalanniemen
jatkamista, vaan katsoneet, että nykyinen
puistoalue kauniine jokimaisemineen on hyvä ja halunneet ainoastaan sen siistimistä ja
kunnossa pitoa Kirkkolammen puiston tavoin. Nythän kaupunki on täysin laiminlyönyt
Sairaalanniemen puistoalueen hoitamisen ja
siistimisen ja alue rehottaa hoitamattomana.
On vaikea ymmärtää, että kaupungilla ei ole
rahaa ja halua valmiin alueen kunnostamiseen ja siistimiseen kaupunkilaisten viihtyvyyden parantamiseksi välittömästi ja edullisesti. Kaupunki on sen sijaan valmis sijoittamaan isoja summia tulevien tulvien alle
jäävän Sairaalanniemen jatkamisen suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä ei tunnu
kaupunkilaisten kannalta kustannustehokkaalta toiminnalta. Keinotekoinen niemi ei
tuo alueelle mitään lisäarvoa eikä se voi

Vastine:

Muistutuksessa esiin tuodut kysymykset, Sairaalanniemen kiinteistön tuleva käyttö ja niemen mahdollinen, asemakaavoituksessa tarvittaessa tutkittava laajentaminen sekä pysäköintialueen sijoittaminen, on keskusteltu ja ratkaistu aikaisemmin jo osayleiskaavan vaihtoehto- ja luonnosvaiheessa sekä kaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävillä olon yhteydessä.
Tarkistus:
Muistutus ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.
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korvata keskustasta puuttuvia viheralueita.
Toivomme, että kaavaehdotuksen käsittelyn
yhteydessä Sairaalanniemen jatkamisesta
luovutaan lopullisesti.
Olemme ehdottaneet 14.3.2012, että mikäli
Sairaalanniemen alueelle katsotaan olevan
tarvetta pysäköintialueelle, tulisi se sijoittaa
Sairaalakadun ja Jyrhämänrannan kulmaan,
silloin siitä ei olisi haittaa alueen puistomaisuudelle. Kaupunki on vastannut tähän, että
"Osayleiskaavaan merkitty pysäköintialueen
varaus perustuu Kemijoenrannan käyttösuunnitelmaan. Sijainti on tarkoituksenmukainen puisto- ja virkistys palvelujen käyttäjille. Sairaalakadun ja Jyrhämänrannan kulmassa pysäköintiä olisi sijoitettavissa vain
sairaalakiinteistölle, jonka nakertaminen
käyttö tarkoituksen ollessa keskustelun alla
ei ole perusteltua." Koska Sairaalanniemen
jatkaminen on merkitty muuttuvaksi alueeksi
ja alueen suunnitelmat puisto- ja virkistysalueineen ovat kesken, katsomme että puistoalueen "nakertaminen" pysäköintipaikaksi
ei ole perusteltua tässä vaiheessa. Pysäköintialueen tarve ja tarkoituksenmukainen
paikka tulee selvittää myöhemmin. Tässä
vaiheessa kaikki näkökohdat puoltaisivat
sen sijoittamista Sairaalakadun ja Jyrhämänrannan kulmaan. Pysäköintipaikka olisi
lähellä laavua eikä siitä olisi haittaa alueen
puistomaisuudelle, koska terveyskeskuksella on jo pysäköintialue samalla nurkalla.
10.8.2012

(osa-alue 1)

3 Kiinteistö Oy
Rovaniemen
Raumankulma

Raumankulman kohdalle (kortteli 25 ja tontti
7) kaavamerkintä on ehdotuksessa AK-C-3
/p eli keskustan asuin- ja liiketoimintojen
alue, jossa asemakaavaa laadittaessa on
varmistettava kaupunkikuvallisten arvojen ja
suojeltavan rakennuskannan säilyminen.
Ehdotuksessa 8.5.2012 myös Raumankulman pitkään vuokraaman n. 900 m2 määräalueen kaavamerkintä on samainen AK-C-3
/p. Asemakaavoitusta ohjaavat tehokkuusluku rakennusten korkeus on jätetty määrittelemättä. Samassa korttelissa (25) olevat
tontit 9 ja10 on merkitty julkisten palvelujen
ja hallinnon alueeksi (PY).
Raumankulman kiinteistö on uudessa ehdotuksessa lisätty suojeltavien rakennusten
listalle johtuen kohteen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesta arvosta sekä kaupunkikuvallisesta arvosta.
Suunnitelmamme on hyödyntää keskeisellä
sijainnilla oleva rakennuspaikka nykyistä tehokkaammin. Visiomme mukaisesti tulevaisuudessa tontilla sijaitsee seitsemän - yhdeksän kerroksinen kaareva rakennus, joka
suojaisi Asemapäällikön piha-aluetta ja yhdistäisi Rinteenkulman kauppakeskuksen

Vastine:

Osayleiskaavaehdotusta tarkistettiin muistutuksessa kuvatun mukaiseksi kiinteistön muistutettua kaavaehdotuksesta sen ollessa edellisen kerran nähtävillä helmi-maaliskuussa
2012. AK-C -aluetta laajennettiin sisällyttämällä siihen kiinteistön kaupungilta pysäköintitarkoitukseen vuokraama, muistutuksessa mainittu alue. Samalla Raumankulma merkittiin suojelukohteeksi. Muistutuksen liitteenä esitettyä
luonnosta voidaan kehittää siten, että kiinteistön visio voi toteutua laajennetulla tontilla.

22

YMP30067 Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava

Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä

Pvm / yhteystiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI: EHDOTUKSEN 2. NÄHTÄVILLÄ OLON
AIKANA TULLEET MUISTUTUKSET JA LAUSUNNOT VASTINEINEEN
22.10.2012
23 (48)

Sisältö

Karttaote

Kohdistus osa-alueille (1–5)

Vastine ja huomiointi kaavassa

Raumankulmaan. Tässä ideassa nykyinen
Raumankulman vanha rakennus säilyisi.
Uusi rakennus rakennettaisiin nykyisen rakennuksen sisäpihalle ja osittain päälle.
Maanpäälliseen kerrokseen tulisi läpitalon
käytävä, jonka toinen sisäänkäynti olisi Rinteenkulman risteyksessä (Ainonkatu/Poromiehentie) ja toinen sisäänkäynti Lyseonpuiston nurkalla. Rakennuksen nurkka
Ainonkadun ja Poromiehentien kulmauksessa olisi siro kiilava, ehkä pyöreää muotoa.
Hankkeesta on laadittu luonnokset. Paikoituksen järjestämiseksi Raumankulma on
suunnitellut yhdessä viereisen kiinteistön
(Ainonkatu 1) kanssa yhteisiä maanalaisia
paikoitustiloja.

Tarkistus:
Muistutus ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.

Esitämme kaavaehdotukseen seuraavanlaisia muutoksia:
1. Ainonkadun ja Poromiehentien kulmasta
varataan riittävän iso alue Raumankulman
kiinteistön liiketoiminnan kehittämiselle
oheisten luonnosten pohjalta AK-C asuin- ja
liikealueeksi
Nämä muutokset mahdollistaisivat alueen
yhtenäisen kehittämisen ja samalla säästettäisiin nykyisen Raumankulman rakennuksen rakennus· ja kulttuurihistoriallinen sekä
kaupunkikuvallinen arvo. Suojelu tuo kiinteistölle lisäkustannuksia mutta ehdottamillamme muutoksilla kiinteistön kehittäminen
olisi edelleen mahdollista ja järkevää.
10.8.2012

(osa-alueet 1–5)

4 Kiinteistö Oy
Rovakota

Kiinteistö Oy Rovakota on hakenut kaavamuutosta omistamalleen tontille aittatie 1
huomattavasti ennen nykyisen keskustan
osayleiskaavan valmistelun käynnistymistä.
Kaupungin vastaus on ollut, että asia käsitellään nyt kyseessä olevan kaavan yhteydessä, näin ei kuitenkaan ole tapahtunut
Tämän johdosta haluamme siten uusia hakemuksemme:
- Pyydämme, että kerroskorkeutta /lukua
nostetaan ainakin 1 kerroksella.
- Tontin rakennusoikeutta /tehokkuutta lisätään siten, että ainakin yhden lisäkerroksen rakentaminen on mahdollista
- Tontille mahdollistetaan ainakin muutaman asunnon rakentaminen (asuntoja on
viereisessä talossa 8 metrin päässä)
- Tontille osoitetaan lisää parkkialueita toimistotarpeita silmälläpitäen (nykyiset
parkkipaikat eivät riitä toimistokäyttöön)
Kaavamuutos kerroskorkeuden/luvun osalta
ei aiheuttane edes suurta ulkonäöllistä muutosta vuonna 2004 rakennettuun rakennukseen (ullakkokerros voidaan ottaa hyöty-

Vastine:

Kiinteistö muistutti osayleiskaavaehdotuksesta
sen oltua edellisen kerran nähtävillä helmimaaliskuussa 2012. Kaupunki vastasi
muistutukseen mm. että katujärjestelyjä
voidaan tutkia viereisen, muuttuvaksi alueeksi
merkittävän Lampelan keskeisen alueen
asemakaavoituksen yhteydessä. Samalla
voidaan tutkia riittävän tarkasti myös pysäköinti
ja muut pihajärjestelyt sekä rakennusten
korkeudet.
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käyttöön).
- Tielinjaukset tulisi saattaa uuteen tarkasteluun. Tielinjaukset on tehty sellaisiksi,
että ne eivät voi olla tarkoituksenmukaisia. Kiinteistömme kohdalle on tehty erikoiset ässämutkat tai tsikaanit. Parempi
linjaus olisi uusi silta lammen yli, jolloin
mutkat jäisivät pois.
Olemme pyytäneet tielinjauksista asiantuntijalausuntoa, jonka pyydämme saada toimittaa myöhemmin sen valmistuttua.
10.8.2012

(osa-alue 3)

5 Kiinteistö Oy
Rovatori ja
Kiinteistö Oy
Rova-aukio

Taustaa:

Tarkistus:
Muistutus ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.

Olemme odottaneet vuosia asemakaavan
valmistumista kiinteistöllämme. Kun kaava
saatiin kymmenen vuoden valmistelun jälkeen valmiiksi, niin se asetettiin saman tien
rakennuskieltoon uuden kaavan laatimista
varten. Menettely ei voi olla tarkoitusmukaisuusperiaatteen ja hyvän hallintotavan mukaista.
Lausuma:
Keskustan osayleiskaavaa laadittaessa ei
ole riittävässä määrin otettu huomioon olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakennuksemme on pinta-alaItaan lähes hehtaarin ja
suurimmaksi osaksi erinomaisessa kunnossa. Talomme käyttö ikää on siten jäljellä vielä ainakin 50-100 vuotta. Talomme pääsisäänkäynti on ollut vuodesta 1947 asti
samalla paikalla. Kaavaesityksen mukaan
sisäänkäynti menee viheralueelle! Miten 100
ihmistä voi mennä töihin viheralueen kautta?
Entä mistä ravintolan asiakkaat kulkevat,
Ravintolassa syö päivittäin noin 200-300
ihmistä. Mihin em. ihmisten ajoneuvot parkkeerataan, kun nykyinen parkkipaikka on
merkitty viheralueeksi?
Kokonaisuudessaan kaavaluonnoksessa ei
ole otettu huomioon kiinteistömme kokoa ja
siitä johtuvaa parkkiongelmaa. Pyrimme itse
ratkaisemaan parkkiongelmaa purkamalla
yhden rakennuksen parkkialueeksi. Menettelymme johdosta kaavaluonnokseen merkittiin tielinjaus juuri tehdyn parkkipaikan
päälle. Menettely ei voi olla tarkoituksenmukainen ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen.

Vastine:

Kiinteistö Oy Rovatori muistutti
osayleiskaavaehdotuksesta sen oltua edellisen
kerran nähtävillä helmi-maaliskuussa 2012.
Kaupunki vastasi muistutukseen mm. että
katujärjestelyjä voidaan tutkia viereisen,
muuttuvaksi alueeksi merkittävän Lampelan
keskeisen alueen asemakaavoituksen
yhteydessä. Samalla voidaan tutkia riittävän
tarkasti myös pysäköinti ja muut pihajärjestelyt
sekä rakennusten korkeudet.

Tarkistus:
Muistutus ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.

Tienlinjaus pitäisi siirtää huomattavasti kauemmaksi kiinteistöstämme, jolloin vältyttäisiin parkkeerausongelmista ja tien äkillisiltä
mutkilta.
Tielinjausten osalta olemme pyytäneet asiantuntijalausuntoa, jonka pyydämme saada
toimittaa tämän lausuman liitteeksi myöhemmin.
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Myöskin viheralueen rajaa 4-tien vieressä
tulisi siirtää huomattavasti lähemmäs 4-tietä.
Tällöin kulku pääsisäänkäynnille ja muihin
tiloihin olisi huomattavasti helpompaa.
Muiden tilojen osalta tulisi sallia asuntojen
rakentaminen kerroksiin. Yhdenvertaisuusperiaatteen vedoten esim. veitikantien päähän ja ahkiomaantielle on kaavoitettu huomattavasti lähemmäs päätietä uusia asuntoja. Samalta näyttää keskusta kohta nyt esillä
olevassa osayleiskaavassa.
Tielinjaukset tulisi saattaa uuteen tarkasteluun. Tielinjaukset on tehty sellaisiksi, että
ne eivät voi olla tarkoituksenmukaisia. Kiinteistömme kohdalle on tehty erikoiset ässämutkat tai tsikaanit. Parempi linjaus olisi siirtää liikenne uudelle sillalle tai jopa Lampelantien kautta prisman suuntaan. Myöskin
aiemman asemakaavan mukaiset linjaukset
tulisi ottaa uudelleen tarkasteluun.
13.8.2012

(osa-alueet 1–5)

6 Matti Yliruikka

Katson, että keskustan osayleiskaavan valmistelu on puutteellinen ja keskeneräinen,
Kaava tulisi palauttaa kokonaisuudessaan
uuteen valmisteluun,
Valmistelussa ei ole kohdeltu eri osapuolia
yhdenvertaisuus- ja objektiviteettiperiaatteen
mukaisesti, mitä hyvä hallintotapa edellyttää.
Tarkasteltaessa asuntojen sijoittamista kaavassa pääteiden läheisyyteen ei ole melu
yms., haittoja arvioitu tasapuolisesti eri kiinteistöjen kannalta, Olemassa olevaa rakennuskantaa ei ole riittävästi huomioitu kaavaa
laadittaessa,
Myöskin tielinjaukset on tehty sellaisiksi, että
ne eivät voi olla tarkoituksenmukaisia.

Vastine:
Määräajan jälkeen saapuneessa muistutuksessa esitetään ilman tarkempia perusteluja
kaava palautettavaksi uuteen valmisteluun,
koska eri osapuolia ja kiinteistöjä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti, olevaa rakennuskantaa ei
ole huomioitu riittävästi eivätkä [muistutuksessa yksilöimättömät] tielinjaukset ole tarkoituksenmukaisia.
Nämä kysymykset on käsitelty ja ratkaistu
osayleiskaavaehdotuksen vaihtoehto- ja luonnosvaiheessa ja viimeistään ehdotuksen oltua
edellisen kerran nähtävillä helmi-maaliskuussa
2012.
Tarkistus:
Muistutus ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.
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Huomiointi kaavaehdotuksessa

10.8.2012

(osa-alueet 1–5)

Vastine:

1 Rovaniemen 1.
kaupunginosan
asukasyhdistys

Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys perustaa muistutuksensa aiemmin
osayleiskaavaluonnoksesta esitettyyn mielipiteeseen seuraavin lisäyksin (lisäykset lihavoituna).

Lausunnossa yhdistys puuttuu Sairaalanniemen ratkaisuihin ja Koskenranta 1:n
rakennuskorkeuteen, esittää huolestumisensa [ydinkeskustan ja Erottajan] rakennuskorkeuksista päättämisestä vasta
asemakaavoissa sekä esittää lisättäväksi
suojeltavia kohteita.

Rovaniemen keskusta elinympäristönä
Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys näkee Rovaniemen keskikaupungin
ensisijaisesti kaikenikäisten rovaniemeläisten elinympäristönä. Ympäristönä, jossa esteettinen, eettinen ja ekologinen asuminen ja
vuorovaikutus luo viihtyisyyttä.
Kaavaselostuksessa mainitaan laajojen,
puuttomien asfalttipintojen suuren määrän
korostavan Rovaniemen keskusta-alueen
viheraluejärjestelmän puuttumista. Niiden
sanotaan antavan "hieman ankean kaupunki- ja maisemakuvallisen vaikutelman".
Heikkoutena mainitaankin keskustan laajat
puuttomat asfalttialueet ja uhaksi nostetaan
nykyinen rakentamistapa, joka lisää suurien
puuttomien asfalttipintojen määrää. Mahdollisuutena nähdään uusi keskustapuisto sekä
uudet, poikittaiset viherväylät.

Tässä vastineessa käsitellään vain yhdistyksen kaavaehdotuksen edellisissä käsittelyvaiheissa esittämiin kannanottoihin
tekemiä lisäyksiä. Muilta osin Rovaniemen kaupunki viittaa vastauksiinsa yhdistykselle osayleiskaavaehdotuksen aikaisemmissa käsittelyvaiheissa.

Myös Heidi Svärd kirjoittaa diplomityössään
"Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja -suunnitelma" viheralueiden
tärkeydestä. Kaupungin viheralueiden määrä kertoo kaupungin viihtyisyydestä ja monimuotoisuudesta. Vähiten viheralueita Rovaniemellä on keskustan ja 3. kaupunginosan alueella. Viheralueiden määrää tulisi
lisätä ja on erittäin tärkeää, ettei olemassa
olevien pienten viher-alueiden maankäyttöä
muuteta, vaan pyritään säilyttämään ne ja
lisäämään viheralueiden ja viheryhteyksien
määrää. Keskustaan olisi tarve kaavoittaa
yksi iso puistoalue, joka palvelee asukkaiden
lähiviheralueena ja lisäisi keskustan vehreyttä ja viihtyisyyttä.
Asukasyhdistys katsookin, että tällaisena
keskustan isona virkistysalueena toimisi Sairaalanniemen historiallinen ja puulajeiltaan
ainutlaatuinen ranta-alue. Esitämme, että
alue muutetaan kaavamuutoksella pysyvästi
asuntorakentamisen alueesta puisto- ja virkistysalueeksi. Luonnonläheisyys kaupunkiasukkaalle takaa fyysisen ja mentaalisen
terveyden. Mahdollisuus vaeltaa vaaroilla,
uida tai hiihtää joella tuottaa mielihyvää niin
kaupunkilaisille kuin vierailIekin. Kemijoen
rantojen merkitys lähivirkistysalueena ja historiallisena maisemana on keskeinen kotipaikkatunteen rakentamisessa.
Mielestämme edelleen taloudellisin vaih-
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toehto on Sairaalanniemen nykyisen
puistoalueen kunnostus ja ylläpito kaupunkilaisten virkistyskäyttöön ilman lisärakentamista.
Vastineesta ei käy yksiselitteisesti ilmi
tarkoittaako ”puistoalueen laajentaminen
keskeisen Kemijoen länsirannan reitin
varrella” suunnitelmaa rakentaa tekoniemi Sairaalanniemen jatkeeksi. Asukasyhdistys vastustaa edelleen tekoniemen rakentamista ja asuntorakentamista Sairaalanniemeen.
Svärd toteaa Rovaniemen heikkoudeksi
keskustan viheralueiden vähäisyyden.
Uhaksi hän mainitsee olemassa olevien vähäisten ja kapeiden viheryhteyksien umpeen
rakentamisen sekä ”keinomaiseman" luomisen matkailuun vedoten. Vahvuuksiksi hän
nostaa luonnonläheisyyden, sillä luontoa ja
arvokkaita maisemia on aivan keskustan
tuntumassa.

Osayleiskaavaehdotuksessa nykyinen
sairaalakiinteistö on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, ja niemen
edustalle on merkitty uusi tai olennaisesti
muuttuva [virkistys] alue, jonka mahdollinen käyttöön ottaminen ratkaistaan tarvittaessa asemakaavalla. Uutta asuntorakentamisen aluetta Sairaalanniemellä ei
osayleiskaavaehdotuksessa ole.

Yleisellä tasolla tiedetään, että Suomessa
kaupunkilaisten mielipaikat sijaitsevat selvästi useammin luonnossa – tyypillisimmin
metsä-alueilla kuin rakennetussa ympäristössä. Tutkimusten mukaan kaupunkilaiset
arvostavat erityisesti luonnonmukaiselta tuntuvia, kevyesti hoidettuja viheralueita. Vain
pieni osa kaupunkilaisista viihtyy parhaiten
täyteen rakennetussa ympäristössä.
Isot asfalttipinnat ovat riski rankkasateiden
yllättäessä. Maa- ja metsätalousministeriö
neuvoo käyttämään sade- ja sulamisvesien
pidättämiseen, imeyttämiseen ja johtamiseen nykyistä enemmän maanpäällisiä rakenteita kuten viheralueita.
Rakentamisen vaikutus kaupunkikuvaan
Yksittäisten tonttien täydennysrakentamisen
liiallinen rakennusoikeus vaarantaa sekä
vanhojen että uusien asukkaiden viihtyvyyden. Kortteleihin on jätettävä tilaa valolle ja
vihernäkymille. Koskenranta 1:een esitetyn
kerrostalon rakentamisesta on luovuttava.
Mikäli nykyisen rakennuksen korjaaminen ei
tule kysymykseen, on huolehdittava siitä,
että uudisrakennuksen kerroskorkeus ei ylitä
nykyistä kahta kerrosta.
Mielestämme rakennuskorkeutta ja kaupunkikuvallista sopivuutta arvioitaessa
lähtökohdaksi tulee edelleenkin asettaa
lähinaapurissa sijaitseva lääninhallituksen rakennuskokonaisuus ja ns. uittoyhdistyksen talo, eikä Ounaskosken sillan
eteläpuolella sijaitsevia uudisrakennuksia, kuten vastineessa esitetään.
Kaavaselostuksessa kaupungin kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevissa tavoitteis-

Koskenranta 1:n korkeuksia on tutkittu
valmisteilla olevan asemakaavan yhteydessä, ja ne on myös osayleiskaavaehdotukseen merkitty asemakaavan tarkastelujen mukaisesti (13-15 m eli 4 kerrosta
vastaava). Mikäli asemakaavan valmistelussa päädytään tätä matalampiin korkeuksiin, yleiskaava ei ole esteenä.
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sa sanotaan: Arvokkaita kulttuuriympäristöjä
ja rakennetun ympäristön kohteita säilytetään. Arvokkaiden maisema-alueiden ominaispiirteet turvataan. Koskenranta 1 on
olennainen osa lääninhallituksen kulttuurimaisemaa.
Kaavaselostuksen mukaan Kemijoen rannan
puistot ovat olemassa oleva vahvuus. Ne
muodostavat ulkoilun, oleskelun ja matkailun
kannalta merkittävän kohteen. Ranta-alueet
ovat keskikaupungin ainoita yhtenäisiä viheralueita, niitä ei pidä rikkoa asuintaloilla,
vaan ne tulee pitää mahdollisimman yhtenäisinä ja laajoina.
Fyysisesti ja mentaalisesti terveellinen ympäristö täytyy olla kaupungin kehittämisen
perusta. Kaupunki, jossa asukkaat viihtyvät,
miellyttää myös vierailijoita. Oman koti kaupungin arvostaminen syntyy asukkaiden näkemysten kunnioittamisesta, aidosta vuorovaikutuksesta. Kotipaikkatunteen syntymiseen vaikuttaa paikkakunnan luonnon ja historian arvostettu läsnäolo.
Oikea kaupunki ei synny kasasta kauppoja
ja nopeasti samanlaisiksi rakennetuista kerrostaloista. Oikealla kaupungilla on omaleimainen historiansa, jota nykyisyys ei häpeile repimällä pois kaiken menneiden vuosikymmenten rakentamisen. Kaupunki kertoo asukkaille ja vierailijoille tarinaansa kaupunkiarkkitehtuurillaan.
Arkkitehtuuri kulttuuriperintönä, inhimillisenä
ja historiallisena merkityksenä
Rovaniemi on rakennettu luonnoltaan upeaan kahden suuren joen yhtymäkohtaan jylhien vaarojen suojaan. Nämä arvot ovat pysyviä ja ainoat oikeat kertomaan Rovaniemen alkutarinaa, miksi tänne on joskus tultu
ja asetuttu. Savotat, uitto, kalastus, vesivoima, aluehallinto, koulutus, kulttuurielämä,
matkailu, kauppa – miten näiden elinkeinojen tarinat näkyvät kaupunkikuvassa?
Toisen maailmansodan jälkeinen hävitys tuhosi Rovaniemen rakennuskannan miltei kokonaan, joten jälleenrakennusajasta on
muodostunut rovaniemeläinen historiallinen
arkkitehtuuri. Pohjoista pientä kauppalaa
suunnittelivat Suomen eturivin arkkitehdit
Alvar Aalto ja Ferdinand Salokangas. Sanomattakin on selvää, että näiden arkkitehtien teokset ovat Rovaniemen arvopääomaa.
On käsittämätöntä, että vieläkin nyt 2000luvulla suunnitellaan esim. Salokankaan rakennusten purkamista. Jälleenrakentamisen
henki on kaikkien aikalaisten kertomuksissa
ainutlaatuista aikaa, jonka muistomerkkeinä
ovat tietysti jälleenrakentajien kätten jäljet,
40–50-lukujen rakennukset, joista vielä on
jäljellä hienoja esimerkkejä.
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Esitämme, että Ruokasenkadun jatkamiselle
nelostien yli haetaan vielä vaihtoehtoa, jolla
kevyen liikenteen yhteys Poromiehentieltä
Lapinkävijäntielle kuitenkin säilytettäisiin.
Mielestämme on tärkeää turvata riittävä
kaupunkitila arvokkaiden suojeltujen rakennusten (vanha asemarakennus v.1909 ja
Korundikulttuurikeskus vv.1931–2011) ympärille ja minimoida melu- ja päästöhaitat.
Rovaniemi on asukasluvultaan Suomen mittakaavassa korkeintaan keskikokoinen kaupunki, maailmanlaajuisesti pikkukaupunki.
Rovaniemi voisi hyödyntää luonnonkaunista
laajaa pinta-alaansa ja kehittyä idyllisenä
pikku kaupunkina, joka kiehtoisi niin asukkaita kuin matkailijoita, ei ison kaupungin ankeaa minijäljitelmää. Niin kuin isoissakin kaupungeissa, keskustaa pitäisi kehittää historian muokkaaman mittakaavan kautta ja korkeammat talot keskittää omaksi kokonaisuudekseen. Ne voitaisiin rakentaa esimerkiksi
Lampelan alueelle.
Uutta voi rakentaa uusille alueille, varsinkin
kuntaliitoksen jälkeen rakennusmaasta ei ole
pulaa. Suunniteltu Lampelan alue, Erottajan
alue, Kairatien rakennuskohteet ovat omiaan
edustamaan 2000-luvun ajattelua rakentamisessa. Lampelan laajamittainen rakentaminen ydinkeskustan tiivistämisen sijaan on
kannatettavaa. Historialliset kerrostumat on
jätettävä näkyviin, jotta yhä uudet sukupolvet
tuntevat edeltäjiensä kättenjäljen ja paikallista identiteettiä ei hukata, vaan se säilyy jatkumona ja tekee Rovaniemestä omaleimaisen.
Rakennustapaohjeissa 16.5.2011 s.12 sanotaan liikekeskustan osalta seuraavaa: "Tavoitteena jatkossa on säilyttää alueen eri
vuosikymmenten arkkitehtuuria edustavat
rakennukset ja ympäristö. Rovaniemen kaltaisessa uudessa kaupungissa lähes kaikki
vanhempia aikakausia edustavat rakennukset ovat arvokkaita sinänsä ja luovat kaupunkikuvaan tärkeää kerroksellisuutta. Siksi
rakennuskannan ja kaupunkiympäristön
moninaisuuden vaaliminen on tärkeää, tehokkuudenkin kustannuksella. Eri aikakausia
edustavien kaupunkiympäristöjen kunnostamisessa ja kehittämisessä tulee lähteä
kunkin osa-alueen omista lähtökohdista ja
pyrkiä alkuperäiseen henkeen niin mittakaavan, materiaalien kuin yksityiskohtienkin
osalta."
Edelliseen viitaten esitämme, että kortteli 10
rakentaminen toteutetaan maltillisesti ja
vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen. Esitämme, että suojeltavien rakennusten listalle
lisätään vanhan Teräksen talon (Valtakatu
33) lisäksi Ferdinand Salokankaan suunnittelema vanha Leppäluodon talo (Valta-
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katu 35). Korttelissa 9 olevien vanhojen
rakennusten kanssa alueelle on muodostunut Rovaniemen "vanha kauppala", jota
voisi kehittää erilaiseksi kaupunkialueeksi, jossa Rovaniemi saisi pitää historiallisen ulottuvuutensa.
Vastineessa meitä huolestuttaa se, että
rakennuskorkeuksista päättäminen jätetään ”tutkittavaksi yksittäisten asemakaavojen yhteydessä”. Mielestämme olisi
parempi määrittää maksimirakennuskorkeudet jo osayleiskaavassa.
Osayleiskaavaehdotuksessa suojeltaviksi
esitettyjen rakennusten listaan esitämme
lisättäväksi Salokankaan suunnitteleman
koulukokonaisuuden Rovakatu 4 sekä
Valistustalon.
"Piirteitä Rovaniemen kaupunkikuvasta" selvityksessä on mainittu Revontulikauppakeskuksen ja Rinteenkulman keskeneräisyys
ja sopimattomuus kaupungin keskeiselle
paikalle. Esitämme, että tällaisia kaupunkikuvallisesti ongelmallisia kohteita ei enää
suunnitella, vaan noudatetaan uusia rakennustapaohjeita, jotka kunnioittavat tyyliä ja
arkkitehtuuria sekä ottavat huomioon olemassa olevan kaupunkiympäristön.
Lopuksi toivomme tiedotuksen selkeyttämistä niin, että tulevaisuudessa kaavaselostustilaisuuksista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla ajankohtaisissa asioissa (eikä vain
kaavatorilla) sekä paikkakunnan sanomalehdissä menemisiä -palstoilla. Tiedotusvälineille voisi myös ennen selostustilaisuuksia
tarjota uutisaineistoa vuorovaikutuksen
mahdollisuuksista.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aikaisemmassa ehdotusvaiheen
kuulemisessa esitettiin koko kaavaalueelle rakennusten korkeudet, joita kritisoitiin voimakkaasti ns. korkean rakentamisen osalta. Rovaniemen tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat todenneet, että osayleiskaavassa ei vielä tässä
vaiheessa ole tarpeellista ratkaista keskustan ja Erottajan alueen rakennuskorkeuksia, vaan kaavan yleispiirteisyys ja
tavoitevuosi huomioiden on perusteltua
jättää suunnitteluvaraa asemakaavatasolle.
Suojelukohteista on neuvoteltu Museoviraston antaman lausunnon pohjalta
10.3.2011. Kohteet käytiin viraston kanssa uudestaan läpi neuvottelussa
19.4.2012 ennen kaavaehdotuksen uutta
nähtäville asettamista. Tällöin myös uusien suojelukohteiden kiinteistönomistajia
kuultiin erikseen.
Museovirasto on Lapin läänissä rakennussuojelusta vastaava viranomainen,
jonka esitykset on osayleiskaavassa otettu huomioon.

Tarkistus:
Lausunto ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.
10.8.2012

(osa-alueet 1–5)

Vastine:

2 Lapin läänin
rakennusperinne
ry.

Lapin rakennusperinne ry on antanut aikaisemmin kolme lausuntoa vireillä olevasta
yleiskaavasta (31.1.2011, 30.8.2011 ja
14.3.2012). Yhdistys toteaa, että myös rakennetun kulttuuriympäristön kannalta yleiskaavan laatimisen yhteydessä on tehty arvokasta työtä. Kuitenkin yleiskaavaehdotukseen sisältyy edelleen puutteita, joihin edellä
mainituissa lausunnoissa on viitattu. Yleiskaavassa vaille suojelumerkintää yksittäisistä kohteista mainittakoon Kansalaiskoulu,
Valistustalo sekä Valtakadun varren jälleenrakennuskauden liike- ja toimistorakentamisen keskittymään kuuluva rakennuskanta.

Lausunnossa yhdistys puuttuu rakennuskorkeuksista päättämiseen vasta asemakaavavaiheessa sekä esittää lisättäväksi
suojelukohteita.
Suojelukohteista on neuvoteltu Museoviraston antaman lausunnon pohjalta
10.3.2011. Kohteet käytiin viraston kanssa uudestaan läpi neuvottelussa
19.4.2012 ennen ehdotusvaiheen uutta
nähtäville asettamista. Tällöin myös uusien suojelukohteiden kiinteistönomistajia
kuultiin erikseen.
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Kaikkien näiden suojelemiseen yleiskaavalla
olisi yhdistyksen mielestä painavat perusteet.

Museovirasto on Lapin läänissä rakennussuojelusta vastaava viranomainen,
jonka esitykset on osayleiskaavassa otettu huomioon.

Rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen
kannalta yhdistys pitää kuitenkin vielä ongelmallisempana ratkaisua, johon on tässä
ehdotuksessa päädytty ydinkeskustan ja
Erottajan osalta. Yleiskaava osoittaa näiltä
osin vain alueen käyttötarkoituksen, mutta e
esimerkiksi rakentamisen tehokkuutta tai rakennuskorkeuksia . Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena
on muun muassa osoittaa maankäytön periaatteet rakentamisen ja muun maankäytön
perustaksi. Yhdistyksen mielestä on vaikea
nähdä, miten esitetty ratkaisu vastaisi yleiskaavan tarkoitusta. Yleiskaavamääräyksessä on toki todettu, että asemakaavan laatimisen yhteydessä on varmistettava kaupunkikuvallisten arvojen ja suojeltavien rakennusten säilyminen. Asiasisällöllisesti tämä
määräys vastaa kuitenkin vain sitä, mitä
asemakaavan sisältövaatimuksista on jo
laissa säädetty.
Ydinkeskustassa on vielä merkittävässä
määrin jälleenrakennuskauden rakennuskantaa, joka on keskustan kehittymisen kannalta merkittävää, ja jonka tulisi olla suunnittelun lähtökohtana. Huomioon ottaen erityisesti yleiskaavan aikaisemman vaiheen, nyt
ydinkeskustaan esitetty ratkaisu luo kiinteistön omistajille merkittävää odotusarvoa, mikä taas johtaa helposti kiinteistöjen ylläpidon
laiminlyömiseen ja rakennuskannan rappeutumiseen.
Kuten alussa on todettukin, yhdistyksen mielestä yleiskaavan laatimisen yhteydessä on
kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta tehty
arvokasta työtä. Yhdistys kuitenkin esittää,
että ne näkökohdat, joita tässä ja aikaisemmissa yhdistyksen lausunnoissa on esitetty,
otettaisiin laajemmin huomioon.

Rakennetun ympäristön vaaliminen ei ole
ainoastaan suojelua vaan myös uuden
kaupunkiympäristön suunnittelua, jota ohjataan kaavahierarkian mukaisesti kullekin eri kaavatasolle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Kunnalle MRL:ssa osoitetun kaavoitusmonopolin mukaisesti kunta voi lain säädösten mukaisesti määrittää kaupungin
kehittämisen tavoitteet ja kaavojen sisällöllisen ja laadullisen tarkoituksenmukaisuuden
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aikaisemmassa ehdotusvaiheen
kuulemisessa esitettiin koko kaavaalueelle rakennusten korkeudet, joita mm.
Lapin rakennusperinneyhdistys kritisoi erityisesti ns. korkean rakentamisen osalta.
Rovaniemen tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat todenneet, että
osayleiskaavassa ei vielä tässä vaiheessa ole tarpeellista ratkaista keskustan ja
Erottajan alueen rakennuskorkeuksia,
vaan kaavan yleispiirteisyys ja tavoitevuosi huomioiden on perusteltua jättää
suunnitteluvaraa asemakaavatasolle.
Yleiskaavan tarkoitus on (HE 101/1998,
35§) perustelujen mukaan ”yleiskaavoituksen lähtökohtainen päämäärä on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
ohjaaminen. Pääsääntöisesti yleiskaava
ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti ja ohjaus tarkentuu vasta asemakaavoituksessa. Lisäksi yleiskaavan tärkeä tehtävä on
kunnan alueiden käytön tavoitellun kehityksen osoittaminen ja toimintojen yhteen
sovittaminen.
Keskustan osayleiskaava vastaa siten
MRL:ssa säädettyä yleiskaavan tarkoitusta. Rovaniemen kaupunki on erityisesti
korostanut kaupunkikuvan laatutavoitteita
kaavamääräyksiin liitetyillä suosituksilla ja
ohjeilla
Ympäristöministeriön oppaan nro 13,
Yleiskaavan esitystapa ja sisältö (s.48)
mukaan: “kaavamääräysten tavoitetta on
toisinaan syytä selventää suosituksilla,
jotka voidaan sijoittaa joko kaavakartalle
määräysten yhteyteen tai selostukseen
siten, että ne on helppo löytää ja yhdistää
kaavakartan merkintöihin.
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Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että
MRL:n 35 § ei tarkoita, että yleiskaavat,
joissa kaikki maankäytön kysymykset olisi
ratkaistu yhdenmukaisesti tai aina samalla tavalla olisivat ainoita mahdollisia. Em.
YM:n opas nro 13 (s.50) mm. osoittaa
selkeästi, että yleiskaavan tarkkuus valitaan ohjaustarpeen mukaan. Ohjausvaikutus voi myös vaihdella kaavan sisällä.
Kaikkia suunnittelukysymyksiä ei ole tarkoituskaan ratkaista samalla tarkkuudella
ja samalla kerralla.
Ympäristöministeriön oppaan nro 11
Yleiskaavamerkinnät ja määräykset , annettu YM:n asetuksella 31.3.2000 (s. 10)
todetaan, että “yleiskaavoitus on vähitellen kehittynyt yhä keskeisemmäksi kaavamuodoksi. Samalla yleiskaavojen monimuotoisuus on lisääntynyt niin, että
yleiskaavoitus muodostaa nykyisin sisällöltään varsin venyvän “haitarin”, jossa
selkeitä saumakohtia eri tyyppien välille ei
löydy.
Saman oppaan mukaan (s.26):
“kaavamerkintäasetus sisältää monipuolisen valikoiman kaavamerkintöjä yleiskaavan sisällön esittämiseen.
Kaavamerkintäasetuksen yleiskaavamerkintätyyppejä ovat:
• Alueiden käytön kehittämistavoitemerkinnät
• Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät
• Aluevarausmerkinnät
• Kohde- ja viivamerkinnät
• Ympäristömuutoksia kuvaavat merkinnät
Yleiskaavassa voidaan käyttää aluevarauksia korvaavia kohdemerkintöjä silloin
kun kaavan mittakaavasta tai suunnittelun
yleispiirteisyydestä johtuen aluevarauksen ulottuvuutta ei ole tarkoituksenmukaista esittää kaavassa. Yleiskaavassa
voidaan myös tarpeen mukaan käyttää
asemakaavaan tai maakuntakaavaan tarkoitettuja merkintöjä.”
Rovaniemen kaupunki on siten keskustan
osayleiskaavaa valmistellessaan noudattanut YM:n asetuksen 31.3.2000 säädöksiä.
Tarkistus:
Lausunto ei aiheuta tarkistuksia osayleis-
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10.8.2012
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Vastine:

3 Saarenkylän
Omakotiyhdistys
ry

Kaavaselostuksen maisemakuvallisessa
analyysissa todetaan, että kaupunkikuvan
kannalta keskustassa on liian vähän puustoa, mutta samassa esityksessä ollaan valmiit laajentamaan Ruokasenkatua myös
kaukoliikenteen bussien kulkureitiksi laajentamalla katualuetta. Se tuskin tapahtuu taloja purkamalla vaan kaventamalla muutenkin
vaatimatonta puistoa.

Yhdistys kiinnittää huomiota korkeaan rakentamiseen, vastustaa torin siirtämistä
laajennettavalle Lordi-aukiolle sekä Sairaalanniemen jatkamista.

Kaupungin ydinkeskustan kaavaselostuksen
mukainen ylin räystäskorkeus 19 - 21 m on
ehdoton yläraja. Kaupunginhallituksen marraskuinen esitys sallia alueelle jopa 37 metrin räystäskorkeuden on järjetön. Lisäksi ko.
rakennukset varjostaisivat ympäristön rakennuksia, joiden asumismukavuus heikentyisi ja asuntojen hinnat laskisivat. Päätös
sallia em. korkeita rakennuksia asettaisi kiinteistön omistajat eriarvoiseen asemaan, joka
aiheuttaisi Jatkuvan valitusten tulvan. Tällaiset korkeat rakennukset tulisi sijoittaa uudelle Lampelan alueelle, jolloin ne eivät häiritsisi kaupunkikuvan silhuettia.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aikaisemmassa ehdotusvaiheen
kuulemisessa esitettiin koko kaavaalueelle rakennusten korkeudet, joita silloin kritisoitiin voimakkaasti ns. korkean
rakentamisen osalta. Rovaniemen tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat
todenneet, että osayleiskaavassa ei vielä
tässä vaiheessa ole tarpeellista ratkaista
keskustan ja Erottajan alueen rakennuskorkeuksia, vaan kaavan yleispiirteisyys
ja tavoitevuosi huomioiden on perusteltua
jättää suunnitteluvaraa asemakaavatasolle.

Virkamiehen vastineessa vedotaan, että valitusten tulvaa ei ole tullut, näinhän asia varmaan on mutta niitä tulee, jos ja kun ko. rakennuskorkeus sallitaan ja rakentamista toteutuu ko. tonteilla.
Lordi aukiolle suunniteltu tori aiheuttaisi järjettömän rakennusmöhkäleen rakentamisen
nykyisen Pukumiehen liikkeen kohdalle. Torista tulisi varjoisa ja tuulinen paikka, jollaista
päättäjät ilmeisesti haluavat vastoin asukkaiden mielipidettä.

Osayleiskaavaan liittyvän kaupallisen
selvityksen mukaan kauppatorin
toimivuus ja kehittyminen edellyttävät
sijaintia ydinkeskustassa.

Asutuksen painopisteen siirtyessä lähivuosina rakennettavien Kiela-korttelin, Lapinaukean asuntoalueen sekä suunnittelussa olevien Urheilukentän, Erottajan ja Lampelan alueiden vuoksi nykyisen torialueen
paikka on huomattavasti järkevämpi kuin
sen siirto lordi aukealIe.
Torin toinen varteenotettava paikka olisi nelostien mahdollisen kannen päälle tuleva
alue Korundin ja keskuskentän välissä.
Lampelan alueen suunnittelua tulee ehdottomasti jatkaa, jotta alue ei säilyisi vielä vuosikymmeniä nykyisenlaisena epäsiistinä varastoalueena kaupungin sisääntulotien varressa.
Sairaalanniemen jatkamista täytemaalla
emme edelleenkään hyväksy.

Sairaalanniemen edustalle on osayleiskaavaehdotuksessa merkitty olennaisesti
muuttuva [virkistys] alue. Mahdollista
puistolaajentamista paikalle voidaan tutkia asemakaavalla. Suunnitelmien mukaan tätä ei kuitenkaan tapahdu ainakaan
lähivuosina.
Tarkistus:
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Lausunto ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.
13.8.2012

(osa-alueet 1–5)

Vastine:

4 Lapin liitto

Lapin liiton virasto on antanut lausuntonsa
Rovaniemen keskustan osayleiskaavan rakennemailivaihtoehdoista 26.1.2011, keskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen
aineistosta 29.8.2011 ja keskustan osayleiskaavaehdotuksesta 12.3.1012. Suunnittelualueella ovat voimassa vuonna 2001 vahvistettu Rovaniemen maakuntakaava ja vuonna
2010 vahvistettu Rovaniemen vaihemaakuntakaava. Lapin liiton tavoitteena on käynnistää Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatiminen vuoden 2012 lopussa.

Lapin liitto kiinnittää huomiota maa-

Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa kaupungin keskusta sijoittuu keskustatoimintojen (e 116) alueelle. Kaavamääräysten mukaan alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota hyvään rakennustapaan, tasapainoisen kaupunkikuvan toteuttamiseen, monipuolisen palvelurakenteen edistämiseen ja arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen.
Osayleiskaavan selostuksessa kaavan yleistavoitteena mainitaan pyrkimys rakennetun
ympäristön laatuun ohjaamalla rakentamisen laatua erityisesti keskusta-alueille laadittavissa asemakaavoissa ja yleiskaavoissa ja
tarkastelemalla rakennusten korkeutta kussakin suunnittelukohteessa yhdyskuntarakenteen eheyttämisen näkökulmasta. Erityistavoitteena mainitaan arvokkaiden maisema-alueiden ominaispiirteiden turvaaminen
sekä arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja
rakennetun ympäristön kohteiden säilyttäminen. Maakuntakaavassa annetun määräyksen mukaisesti yleistavoitteena tulisi olla
myös tasapainoisen kaupunkikuvan toteuttaminen.

kuntakaavan tavoitteiden huomioimiseen vastustaa mahdollisuutta tutkia
korkeaa rakentamista ja puuttuu yleiskaavan vähäiseen ohjausvaikutukseen olennaisesti muuttuviksi merkittyjen alueiden
kohdalla. Lausunto koskettelee myös
kunnan tehtäviin kuuluvia, tarkoituksenmukaisuusharkintaan ja kunnan ratkaisuvaltaan liittyviä asioita.
Rovaniemen vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alue (C-aluevaraus) vastaa Ympäristöministeriön oppaan 10
Maakuntakaavan merkinnät ja määräykset s.63 määräystä nro 25, annettu YM:n
asetuksella 31.3.2000).
Vaihemaakuntakaavassa annettu suunnittelumääräys tarkentuu yleiskaavassa.
Maakuntakaavassa ei siten ole voitu määrätä yhtä ainoaa tapaa toteuttaa suunnittelumääräystä tasapainoisesta kaupunkikuvasta. Suunnittelumääräys on kaavoitusta ohjaava, eikä se siten voi kieltää erilaisia vaihtoehtoisia tasapainoisen kaupunkikuvan toteuttamistapoja.

Osayleiskaavan selostuksessa tuodaan esiin
kaava-aluetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluvina kaavaselostuksessa mainitaan kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymisen turvaaminen. Rakennetussa kulttuuriympäristössä erityisesti sotia edeltävällä ajalla sekä
jälleenrakennuskaudella valmistuneiden rakennusten merkityksen mainitaan olevan
suuri. Tämä korostaa olemassa olevan rakennuskannan huomioonottamisen merkitystä suunnittelussa ja rakentamisessa.

Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että
tasapainoinen ei tarkoita monotonisuutta
tai tasalaatuisuutta. Maakuntakaavan Calue kattaa lähes koko keskustan
osayleiskaava-alueen, ja kaavamääräys
mahdollistaa myös vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen. Kun otetaan huomioon alueen laajuus ja kaavamääräyksen tarkoitus, määräys ei sulje pois erilaisten aluekokonaisuuksien ja tehokkuuksien osoittamista yleiskaavassa. Rakennetun ympäristön laadusta päättää
kaupunki yleiskaavassa ja sen perusteella
laadittavissa asemakaavoissa. Suunnittelumääräys velvoittaa kaupunkia kiinnittämään huomiota kaupunkikuvaan, mutta
siitä ei voida päätellä, että esitetty
osayleiskaavaehdotus olisi vaihemaakuntakaavan vastainen.

Osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueella (C-3) sekä keskustan asuin- ja liikealueilla (AK-C-3) ei anneta määräyksiä rakentamistehokkuuksista eikä rakennusten
enimmäiskorkeuksista, vaan ne jäävät rat-

Vaihemaakuntakaavassa ei ole tehty
kaupunkikuvallista analyysiä tai selvitystä,
josta asian voisi päätellä. Maakuntakaava
ei yleispiirteisyytensä vuoksi voikaan
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kaistaviksi asemakaavalla. Kaavassa alueet
on määritelty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla asemakaavoituksessa
on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennusten massoitteluun ja kaupunkikuvaan. Myös
kaavaselostuksessa kiinnitetään useassa
kohtaa huomiota siihen, että uudisrakennusten tulee mittasuhteiltaan sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan. Selostuksessa
esitetyn kokonaisrakenteen kuvauksen (luku
7.9.1.) ja osayleiskaavaehdotuksen kuvauksen (luku 7.10.1.) mukaan keskustassa rakennusten tulee massoittelultaan ja korkeuksiltaan sopeutua saman ja viereisten
korttelien rakennuksiin.

määrätä yleiskaavassa tai asemakaavassa ratkaistavista asioista.

Keskeisimmän vyöhykkeen rakennuksia on
mahdollista korottaa yhdellä tai kahdella kerroksella siten, että rakennusten enimmäiskorkeus ei kuitenkaan ylitä 6-kerroksista
asuinrakennusta. Kaavaselostuksessa annetaan kuitenkin mahdollisuus tutkia myös tätä
korkeampien, enintään 37 metriä korkeiden,
rakennusten rakentamista asemakaavoituksen yhteydessä.
Osayleiskaavaratkaisu on tältä osin ristiriidassa rakennusten enimmäiskorkeuksien
sopeuttamista kaupunkikuvaan ja nykyisiin
rakennuksiin koskevien tavoitteiden ja kaavamääräysten kanssa.
Osayleiskaavassa on myös useita aluevarauksia osoitettu uutena tai olennaisesti muuttuvana alueena. Näiden alueiden suunnittelun on tarkoitettu perustuvan asemakaavaan. Tältä osin osayleiskaavan ohjausvaikutus asemakaavasuunnitteluun jää hyvin
vähäiseksi. Laajimpana tällaisena alueena
korostuu Lampelan alue, jonka merkitys koko osayleiskaavaratkaisun kannalta on keskeinen.
Lapin liiton viraston mielestä osayleiskaavaehdotukseen sisältyvät ratkaisemattomat
alueet ja asiat (kuten rakentamisen luonne
ja tehokkuus) heikentävät osayleiskaavasuunnitelman laatua ja tuovat epävarmuutta
toteutuksen tapaan ja laatuun. Näin ollen
ratkaisun perusteella ei voi varmistua myöskään maakuntakaavan ohjausvaikutuksen
toteutumisesta.
Lapin liiton viraston käsityksen mukaan
osayleiskaavaratkaisun suunnittelutarkkuus
olisi hyvä olla yhdenmukainen koko suunnittelualueella. Tällöin kaavalla tavoiteltava kokonaisuus hahmottuisi aidosti ja myös suunnitelman vaikutusten arviointi voitaisiin esittää konkreettisella ja uskottavalla tavalla.

Maakuntakaavaselostuksessa ei myöskään avata millään tavalla, mitä tasapainoisella kaupunkikuvalla tarkoitetaan.
Kaavahierarkian mukaisesti asia jää yksityiskohtaisemman kaavoituksen eli yleiskaavan ja sen nojalla laadittavien asemakaavojen ratkaistavaksi.
Tasapainoinen kaupunkikuva ei voi tarkoittaa monotonisuutta, yhdenmukaisuutta, tasalaatuisuutta tai tasakorkeutta. Jo
voimassa olevissa asemakaavoissa on
osoitettu eri osa-alueilla erilaisia tehokkuuksia ja korkeuksia. Keskustan
osayleiskaavaehdotuksessa tasapainoista
kaupunkikuvaa on käsitelty rakennemallivaiheesta lähtien vyöhykkeiden avulla.
Keskustan osayleiskaava on perustunut
toiminnallisiin sekä rakennusten massoitteluvyöhykkeisiin (Kaavaehdotus, selostus s. 37,83,85 ja 86). Tasapainoinen
kaupunkikuva on ratkaistu näillä vyöhykkeillä.
Lapin liiton lausunto on ristiriidassa Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mitoituksen ja sen selostuksen (s.43) kuvatun
periaatteen kanssa. Kaavaselostuksessa
(s.36) on kuvattu mitoitus, jonka mukaan
vuoteen 2025 mennessä Rovaniemelle
tarvittaisiin 5 000 asuntoa (asuntokunnan
koko 1,8 henkeä). Näistä asunnoista 60
% oletetaan sijoittuvan kerrostaloihin.
Lapin liitto on siis ennakoinut, että v. 2025
tarvittaisiin 3 000 kerrostaloasuntoa keskustaan ja sen lähituntumaan, 3. kaupunginosaan, Rantavitikan - Viirinkankaan
alueelle, Pirttilammen Lampelan alueelle
sekä entisen rajavartioston alueelle (vaihemaakuntakaavan selostus, s.43).
Rovaniemen kaupunki toteaa, että Rovaniemen osayleiskaava 2015 on toteutunut, eikä asemakaavoilla voida enää kaavoittaa uusia kerrostaloalueita Viirinkankaalle, Rantavitikalle tai 3. kaupunginosaan. Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että kerrostalorakentaminen on siten
toteutunut kuten maakuntakaavassa on
esitetty. Maakuntakaavan tavoitteet voivat
toteutua vain keskustassa, Pirttilammen
alueella tai Lampelassa. Pirttilammen
alueelle voidaan osoittaa noin 660 uutta
asuntoa.
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Maakuntakaavan mitoitustavoitteen toteuttaminen tarkoittaisi noin 2 300 kerrostaloasunnon osoittamista keskustaan ja
Lampelaan vuoteen 2025 mennessä. Kun
otetaan huomioon asumisväljyyden todellinen koko (noin 1,3 henkeä) keskustaalueilla, edellyttävät pelkästään maakuntakaavan tavoitteet vuoteen 2025 noin
38% enemmän asuntoja eli noin 3 800
asuntoa. Rovaniemen keskustan
osayleiskaavassa on käytetty laskennallisena mitoituksena 3 400 asuntoa (asuntokunnan koko 1,3 henkeä) vuoteen 2030
mennessä.
Lapin liitto on näin arvioinut, että vaihemaakuntakaavalla voidaan osoittaa merkittävä määrä uusia kerrostaloja myös
keskustaan ja Lampelaan. Vaihemaakuntakaavan selostuksessa (s.44) onkin keskustatoimintojen alueesta C todettu mm.
että merkintä perustuu palveluverkkoselvitykseen sekä väestöennusteisiin ja että
sillä on varauduttu kaupunkikeskustan
huomattavaan kasvuun sekä palveluverkkorakenteen tiivistymiseen. Yleiskaavan suunnittelumääräys on siten sovitettava yhteen maakuntakaavan C-alueen
tavoitteen eli huomattavan kasvun kanssa.
Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että
MRL:n 35 § ei tarkoita, että yleiskaavat,
joissa kaikki maankäytön kysymykset olisi
ratkaistu yhdenmukaisesti tai aina samalla tavalla olisivat ainoita mahdollisia. Ympäristöministeriön opas nro 13 (s.50) mm.
osoittaa selkeästi, että yleiskaavan tarkkuus valitaan ohjaustarpeen mukaan. Ohjausvaikutus voi myös vaihdella kaavan
sisällä. Kaikkia suunnittelukysymyksiä ei
ole tarkoituskaan ratkaista samalla tarkkuudella ja samalla kerralla.
Ympäristöministeriön oppaan nro 11
Yleiskaavamerkinnät ja määräykset , annettu YM:n asetuksella 31.3.2000 (s. 10)
todetaan, että “yleiskaavoitus on vähitellen kehittynyt yhä keskeisemmäksi kaavamuodoksi. Samalla yleiskaavojen monimuotoisuus on lisääntynyt niin, että
yleiskaavoitus muodostaa nykyisin sisällöltään varsin venyvän “haitarin”, jossa
selkeitä saumakohtia eri tyyppien välille ei
löydy.
Saman oppaan mukaan (s.26):
“kaavamerkintäasetus sisältää monipuolisen valikoiman kaavamerkintöjä yleiskaa-
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van sisällön esittämiseen.
Kaavamerkintäasetuksen yleiskaavamerkintätyyppejä ovat:
• Alueiden käytön kehittämistavoitemerkinnät
• Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät
• Aluevarausmerkinnät
• Kohde- ja viivamerkinnät
• Ympäristömuutoksia kuvaavat merkinnät
Yleiskaavassa voidaan käyttää aluevarauksia korvaavia kohdemerkintöjä silloin
kun kaavan mittakaavasta tai suunnittelun
yleispiirteisyydestä johtuen aluevarauksen ulottuvuutta ei ole tarkoituksenmukaista esittää kaavassa. Yleiskaavassa
voidaan myös tarpeen mukaan käyttää
asemakaavaan tai maakuntakaavaan tarkoitettuja merkintöjä.”
Rovaniemen kaupunki on siten keskustan
osayleiskaavaa valmistellessaan noudattanut YM:n asetuksen 31.3.2000 säädöksiä.
Lisäksi todettakoon, että uudet ja olennaisesti muuttuvat – alueet ovat YM:n
31.3.2000 antaman asetuksen (YM opas
11, Yleiskaavamerkinnät ja määräykset,
s. 122) ja siten MRL:n mukaisia. Tällä
merkinnällä voidaan osoittaa aktiivisen
muutoksen alueet ja kohteet.
Keskeisillä alueilla uusia ja olennaisesti
muuttuvia alueita koskevat lisäksi mm.
seuraavat määräykset:
1) Tiiviiden keskustakortteleiden alue ja 2)
Kaupunkikuvallisesti arvokas alue.
Keskustan osayleiskaavaehdotus on Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukainen sekä mitoitukseltaan että kaavamääräyksiltään.
Rovaniemen kaupunki huomauttaa lisäksi, että kaavakartta on oikeusvaikutukset
saava asiakirja.
Tarkistus:
Lausunto ei aiheuta tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen. Kaavaselostukseen
tarkistetaan tasapainoisen kaupunkikuvan
tavoite.
13.8.2012

(osa-alueet 1–5)

Vastine:

5 Lapin elinkeino-,

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.6.31.8.2011, johon Lapin ELY-keskus on an-

Lapin ELY-keskus viittaa aiempiin lausun-
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tanut lausunnon 23.8.2011. Yleiskaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 14.2.14.3.2012, josta ELY-keskus on lausunut
9.3.2012. Kaavaehdotusta on olennaisesti
muutettu ja se on asetettu uudelleen nähtäville 12.6.-10.8.2012.

toihinsa väestönkasvun suuntautumisesta
keskustaan ja maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta, huomauttaa yleiskaavan
vähäisestä ohjausvaikutuksesta olennaisesti muuttuviksi merkittyjen alueiden ja
kaupallisten palvelujen kohdalla sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden
huomioimisesta, suojelu- ja muista kaavamääräyksistä, puhdistettavien maaalueiden merkitsemisestä Lampelassa ja
tulvakorkeuksista.

Aiemmissa lausunnoissaan Lapin ELYkeskus on korostanut yleiskaavatyön olevan
hyvin tärkeä Rovaniemen kaupungin alueen
ja erityisesti sen keskustan tasapainoisen
kehittämisen kannalta. Aiemmissa lausunnoissaan ELY-keskus on kiinnittänyt huomiota erityisesti kaavan perusteena olevaan
mitoitukseen, liikenneasioihin, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön ja ranta-alueiden
suunnitteluun. Useat ELY-keskuksen esittämät huomiot ja muutostarpeet ovat vaikuttaneet kaavaratkaisuun. Kaikkia ELYkeskuksen näkemyksen mukaan tarvittavia
muutoksia ei kuitenkaan ole tehty.

Lausunto koskettelee myös monia kunnan tehtäviin kuuluvia, tarkoituksenmukaisuusharkintaan ja kunnan ratkaisuvaltaan liittyviä asioita.
Rovaniemen kaupunki käyttää MRL:n
mukaista kaavoitusmonopolia ja tekee
kuntalain mukaisia päätöksiä ratkaistessaan kaavan tarkoituksenmukaisuuden.
Rovaniemen kaupunki muistuttaa, mitä
eduskunta on säätäessään maankäyttöja rakennuslaista todennut osallisen käsitteestä. HE 101/1998 62§: Pykälässä ehdotetaan käytettäväksi käsitettä "osallinen" alueen maanomistajista ja niistä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisista ja yhteisöistä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisen käsite on yleensä huomattavasti laajempi kuin esimerkiksi kuntalaissa tarkoitettu asianosaisen käsite.
Osallisilla olisi tilaisuus kirjallisesti tai
suullisesti lausua mielipiteensä kaavaa
valmisteltaessa.
Viranomaiset ovat MRL:n mukaisessa järjestelmässä osallisia, joilla on oikeus lausua mielipiteensä. Viranomaisella voi olla
kaavoituksessa valvottavanaan valtion
etuja, mutta viranomaisen tulee tehdä se
osallisena. Kaavojen lainmukaisuudesta
vastaa kaavan laatija eli kunta. Valtion viranomainen ei kanna vastuuta kaavan toteuttamisesta tai kaavan tarkoituksenmukaisuudesta ja sen vaikutuksista. Näin ollen viranomainen ei myöskään osallisena
voi olettaa, että erilaiset lausunnoissa esitetyt asiat voisivat tulla suoraan sovellettaviksi. KHO:n presidentti Pekka Vihervuori kommentoi tätä asiaa Rakennettu
ympäristö-lehdessä nro 2/2012 ja toteaa,
että MRL:ssa on saatettu luoda oletus,
että osallistumisvaatimus heijastuisi suoraan päätöksenteon sisältöön. Vihervuori
toteaa, että näin ei toki ole, vaan kyse on
kahdesta eri asiasta.
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Yhä edelleen ELY-keskus viittaa aiempiin
lausuntoihinsa kaavan mitoitusperusteisiin ja
maakuntakaavan ohjausvaikutukseen liittyen. Kaupungin antamaan vastineeseen mitoitusperusteista ELY-keskus toteaa lyhyesti,
ettei se ole kyseenalaistanut väkiluvun kehitystä vaan tulevan väestönkasvun aiheuttaman rakentamisen suuntautumista keskusta-alueelle vs. muualle laajan kaupungin
alueille.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan yleiskaavatyössä vaikeiksi osoittautuneita asioita/alueita on osoitettu uusiksi tai olennaisesti
muuttuviksi alueiksi eikä alueiden käyttöä
näiltä osin tulla ratkaisemaan yleiskaavassa.
Kyseisillä alueilla yleiskaava ei siten juurikaan ohjaa tulevaa asemakaavoitusta. Tulisiko kyseisten alueiden jatkosuunnittelua ohjata yleiskaavassa annettavilla suunnittelumääräyksillä?
Yleiskaavan ohjaavuuden ja jatkosuunnittelun kannalta hyvänä asiana on ELYkeskuksessa nähty asemakaavoitusta ohjaavat erityismääräykset kaupunkikuvan
eheyttämisen ja kulttuuriarvojen vahvistamisen osalta. Lisäksi on tärkeää, että kaavassa määrätään asemakaavamuutosten toteuttamisen aiheuttamien kaupunkikuvamuutosten havainnollistamisesta asemakaavoitettaessa.
Maisema, kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö
Kaavaehdotusta on muutettu siten, että keskeisimpien kortteleiden rakennusten enimmäiskorkeudet on poistettu. ELY-keskuksen
käsityksen mukaan yleiskaavatyön yhtenä
varsin keskeisenä tavoitteena on ollut rakennusten korkeuksien suunnitelmallinen
ohjaaminen kaava-alueella, mutta yleiskaavaehdotuksessa ei kuitenkaan ratkaista kyseistä asiaa. Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että monissa niistä kortteleista, joissa
rakennuksien enimmäiskorkeudet on ratkaistu, yleiskaava mahdollistaa nykyistä rakentamista huomattavasti korkeamman rakentamisen.

Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että
valtion viranomaisella on tärkeä tehtävä
toimia MRL 18 § :ssä säädetyn mukaisesti, mutta kaavan tarkoituksenmukaisuus
kuuluu kunnan ratkaisuvaltaan.
Lausunnon väite, että yleiskaava ei ohjaisi asemakaavoitusta, on perusteeton.
Lapin ELY:n tulkinnan mukaan siten
myöskään esimerkiksi Oulun yleiskaava
2020 ei ohjaisi asemakaavoitusta juuri
lainkaan
(http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnitt
elu/oulun-yleiskaava-2020).
Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että
MRL:n 35 § ei tarkoita, että yleiskaavat,
joissa kaikki maankäytön kysymykset olisi
ratkaistu yhdenmukaisesti tai aina samalla tavalla olisivat ainoita mahdollisia. Ympäristöministeriön opas nro 13 (s. 50)
mm. osoittaa selkeästi, että yleiskaavan
tarkkuus valitaan ohjaustarpeen mukaan.
Ohjausvaikutus voi myös vaihdella kaavan sisällä. Kaikkia suunnittelukysymyksiä ei ole tarkoituskaan ratkaista samalla
tarkkuudella ja samalla kerralla.
Ympäristöministeriön oppaan nro 11,
Yleiskaavamerkinnät ja määräykset , annettu YM:n asetuksella 31.3.2000 (s. 10)
todetaan, että “yleiskaavoitus on vähitellen kehittynyt yhä keskeisemmäksi kaavamuodoksi. Samalla yleiskaavojen monimuotoisuus on lisääntynyt niin, että
yleiskaavoitus muodostaa nykyisin sisällöltään varsin venyvän “haitarin”, jossa
selkeitä saumakohtia eri tyyppien välille ei
löydy.
Saman oppaan mukaan (s.26):
“kaavamerkintäasetus sisältää monipuolisen valikoiman kaavamerkintöjä yleiskaavan sisällön esittämiseen.
Kaavamerkintäasetuksen yleiskaavamerkintätyyppejä ovat:
• Alueiden käytön kehittämistavoitemerkinnät
• Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät
• Aluevarausmerkinnät
• Kohde- ja viivamerkinnät
• Ympäristömuutoksia kuvaavat merkinnät
Yleiskaavassa voidaan käyttää aluevarauksia korvaavia kohdemerkintöjä silloin
kun kaavan mittakaavasta tai suunnittelun
yleispiirteisyydestä johtuen aluevarauk-
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sen ulottuvuutta ei ole tarkoituksenmukaista esittää kaavassa. Yleiskaavassa
voidaan myös tarpeen mukaan käyttää
asemakaavaan tai maakuntakaavaan tarkoitettuja merkintöjä.”
Rovaniemen kaupunki on siten keskustan
osayleiskaavaa valmistellessaan noudattanut YM:n asetuksen 31.3.2000 säädöksiä.
ELY-keskus viittaa aiempiin lausuntoihinsa
ja toteaa, ettei kaavaratkaisu huomioi kaikkia
RKY-kohteita eikä RKY-alueiden rajauksia,
eikä siten varmista, että valtakunnallisesti
merkittävät kulttuuriympäristöarvot otetaan
huomioon maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) tarkoittamalla tavalla. Suojeltavat rakennukset ja ympäristöt -asiakirjassa todetaan, että osayleiskaavakartalle on merkitty
RKY-kohteet. Silti Ounaskosken koulua ei
ole kaavassa osoitettu suojelukohteeksi eikä
RKY-merkinnällä. Asiakirjoissa olevassa
kulttuuriympäristöselvityksessä kohde sen
sijaan on osoitettu RKY-kohteeksi ja kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi rakennuskokonaisuudeksi. Kyseinen ristiriita tulee poistaa osoittamalla kohde
sekä suojelukohteeksi että RKY-kohteeksi.
ELY-keskus pitää erinomaisena asiana, että
keskusta-alueelle on osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaita alueita. Kyseisiä alueita
koskevaa suunnittelumääräystä tulisi kuitenkin tarkentaa siten, että se ohjaisi asemakaavoitusta tarkemmin myös olevan rakennuskannan arvojen säilyttämisen osalta. Lisäksi ELY-keskus kaipaa perusteluja tietyille
rajauksille. Miksi esimerkiksi kaupunkikuvallisesti arvokasta Kemijokirantaa ei ole osoitettu kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi kuin vain pieneltä osalta Ounaskosken
sillan yläpuolella? Kaavaratkaisu ei turvaa
Rova-niemen imagolle hyvin tärkeä jokimaiseman säilymistä eikä sen tasapainoista kehittämistä.
Kaikkia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä ja kohteita ei ole vieläkään tunnistettu. Lisäksi inventoinnissa arvokkaaksi todettujen kohteiden välittymisessä yleiskaavan suojelukohdevalikoimaan on
yhä epäselvyyksiä.
Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen suojelukohdevalikoimaan on lisätty Arktikum,
Inapolku 4, yhdistystalo Viljami sekä Raumankulman ja Lapinmaan asuin- ja liikerakennus. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan myös Valistustalo tulee lisätä valikoimaan. Valistustalo on osoitettu kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi
rakennukseksi kaava-aineistossa olevassa

Lisäksi todettakoon, että uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet ovat YM.n
31.3.2000 antaman asetuksen (YM opas
11, Yleiskaavamerkinnät ja määräykset,
s. 122) ja siten MRL:n mukaisia. Tällä
merkinnällä voidaan osoittaa aktiivisen
muutoksen alueet ja kohteet.
Keskeisillä alueilla uusia ja olennaisesti
muuttuvia alueita koskevat lisäksi mm.
seuraavat määräykset:
1) Tiiviiden keskustakortteleiden alue ja 2)
Kaupunkikuvallisesti arvokas alue.
Keskustan osayleiskaava on perustunut
toiminnallisiin sekä rakennusten massoitteluvyöhykkeisiin (Kaavaehdotus, selostus s. 37,83,85 ja 86). Tasapainoinen
kaupunkikuva on ratkaistu näillä vyöhykkeillä.
ELY-keskuksen esittämät kaupunkikuvalliset määräykset on siten huomioitu.

Yksityiskohdat ratkaistaan asemakaavoissa. (MRL 50 §). Asemakaavan tarkoituksena on alueiden käytön yksityiskohtainen järjestäminen rakentamista ja
muita tarkoituksia varten. Asemakaava on
ainoa tämän lain mukainen yksityiskohtaisen kaavoituksen muoto.
Rovaniemen kaupunki kiinnittää erityistä
huomiota siihen, että valtion viranomainen tulkitsee RKY-kohteet suojelukohteina.
Kaupunki viittaa Ympäristöministeriön kirjeessä YM3/533/2008
(http://www.rky.fi/read/asp/r_RKY_kaavoit
uksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf) todettuun, että RKY-kohteet saavat oikeusvaikutuksena MRL:n mukaisissa yleis- ja
asemakaavoissa. YM:n oppaan nro 11
(annettu YM:n asetuksella 31.3.2000) s.
55 mukaan Ympäristöministeriön ja Museoviraston ”Rakennettu kulttuuriympäris-
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kulttuuriympäristöselvityksessä. Suojeltavat
rakennukset ja ympäristöt -asiakirjassa todetaan, että suojeltavat kohteet on arvotettu
niin, että yleensä vähintään kaksi kolmesta
kriteeristä täyttyy. Lisäksi on todettava, että
verrattaessa Valistustaloa suojeltavien kohteiden valikoiman kohteisiin yleisesti (tai erityisesti yhdistysrakennus Viljamiin) Valistustalon poisjättäminen ei ole perusteltavissa
kohteen arvoihin liittyvillä seikoilla. Valistustalon jättäminen suojelumerkinnättä aiheuttaa haittaa rakennettuun ympäristöön sisältyvien arvojen vaalimiselle ja saattaa siten
olla yleiskaavan sisältövaatimusten vastaista.

tö”-kohteet voidaan osoittaa mm. skmerkinnällä. Oppaan mukaan suunnittelumääräysesimerkit näissä kohteissa voivat olla sanamuotoa: Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava kaupunkikuvallisten arvojen ja suojeltavan rakennuskannan säilyminen. RKY-luettelo on inventointi eikä suojelumääräys.

Nk. Niskasen talon (Koskenranta 1) jättäminen suojelukohteiden ulkopuolelle on sekin
perustelematta. Kohde sijaitsee aivan valtakunnallisesti arvokkaan Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus -nimisen RKY-kohteen
vieressä liittyen kyseisen kohteen rakennuksiin ja niiden muodostamaan ympäristöön
olennaisena osana. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Niskasen talon ja myös
Leppäluodon talon jättäminen suojeluvalikoiman ulkopuolelle aiheuttaa haittaa rakennettuun ympäristöön sisältyvien arvojen vaalimiselle.
ELY-keskus huomauttaa edelleen, että
yleiskaavassa tulisi rakennetun ympäristön
riittävän vaalimisen varmistamiseksi ja yleiskaavan sisältövaatimusten (MRL 39 §) täyttymiseksi osoittaa esitettyä enemmän kortteli- ja mahdollisesti myös katualueille kohdistuvia rakennetun ympäristön vaalimista edistäviä määräyksiä (esimerkiksi erityyppiset /smerkinnät yms.) etenkin niissä kortteleissa,
joissa on arvokkaita kohteita.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaehdotuksessa esitetyillä suojelutavoitteilla
ei voida turvata rakennettuun ympäristöön
liittyviä arvoja riittävällä tavalla. Näin ollen
kaavaehdotus on MRL 39 §:n yleiskaavan
sisältövaatimusten vastainen eikä suunnittelussa ole kaikilta osin otettu huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT)
eikä edistetty niiden toteuttamista (MRL 24
§). (Yhä edelleen kaavaselostuksessa todetaan, että yleiskaavaluonnoksen voi katsoa
toteuttavan hyvin ja ristiriidattomasti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (s. 80).)

Suojelukysymyksistä on neuvoteltu Museoviraston antaman lausunnon pohjalta
10.3.2011. Kohteet käytiin viraston kanssa uudestaan läpi neuvottelussa
19.4.2012 ennen ehdotusvaiheen uutta
nähtäville asettamista. Tällöin uusien suojelukohteiden kiinteistönomistajia kuultiin
myös erikseen.
Museovirasto on Lapin läänissä rakennussuojelusta vastaava viranomainen,
jonka esitykset on osayleiskaavassa otettu huomioon.
Muilta osin viitataan museoviraston
lausuntoon ja siitä annettuun vastineeseen.
Keskustassa merkittävästi muuttuvat ja
kaupalliset alueet on osoitettu kaupunkikuvallisesti merkittävinä alueina.
Rovaniemen kaupunki on keskustan
osayleiskaavan yhteydessä erityisesti korostanut kaupunkikuvan laatutavoitteita
kaavamääräyksiin liitetyillä suosituksilla ja
ohjeilla. Osayleiskaava vastaa MRL:ssa
säädettyä yleiskaavan tarkoitusta ja on
asemakaavoituksen ohjausvaikutuksiltaan
tarkoituksenmukainen.
Ympäristöministeriön oppaan nro 13,
Yleiskaavan esitystapa ja sisältö (s.48)
mukaan: “kaavamääräysten tavoitetta on
toisinaan syytä selventää suosituksilla,
jotka voidaan sijoittaa joko kaavakartalle
määräysten yhteyteen tai selostukseen
siten, että ne on helppo löytää ja yhdistää
kaavakartan merkintöihin.
Rovaniemen kaupunki huomauttaa, että
MRL:n 35 § ei tarkoita, että yleiskaavat,
joissa kaikki maankäytön kysymykset olisi
ratkaistu yhdenmukaisesti tai aina samalla tavalla olisivat ainoita mahdollisia. Em.
YM:n opas nro 13 (s.50) mm. osoittaa
selkeästi, että yleiskaavan tarkkuus valitaan ohjaustarpeen mukaan. Ohjausvaikutus voi myös vaihdella kaavan sisällä.
Kaikkia suunnittelukysymyksiä ei ole tarkoituskaan ratkaista samalla tarkkuudella
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ja samalla kerralla.
Ympäristöministeriön oppaan nro 11
Yleiskaavamerkinnät ja määräykset , annettu YM:n asetuksella 31.3.2000 (s. 10)
todetaan, että “yleiskaavoitus on vähitellen kehittynyt yhä keskeisemmäksi kaavamuodoksi. Samalla yleiskaavojen monimuotoisuus on lisääntynyt niin, että
yleiskaavoitus muodostaa nykyisin sisällöltään varsin venyvän “haitarin”, jossa
selkeitä saumakohtia eri tyyppien välille ei
löydy.
Saman oppaan mukaan (s.26):
“kaavamerkintäasetus sisältää monipuolisen valikoiman kaavamerkintöjä yleiskaavan sisällön esittämiseen.
Kaavamerkintäasetuksen yleiskaavamerkintätyyppejä ovat:
• Alueiden käytön kehittämistavoitemerkinnät
• Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät
• Aluevarausmerkinnät
• Kohde- ja viivamerkinnät
• Ympäristömuutoksia kuvaavat merkinnät
Palvelut
Kaavan muutosehdotus on kehittynyt keskustatoimintojen alueiden osalta, kun keskustatoimintojen alueet on nyt puheena olevassa kaavaehdotuksessa jaettu kolmeen
osaan (C-1 – C-3). ELY-keskus viittaa aiempiin lausuntoihinsa ja kiinnittää yhä huomiota
kaavan ohjaamattomuuteen kaupallisten
palveluiden osalta. Merkittävä ylimitoitus voi
johtaa hallitsemattomaan palvelurakenteen
kehittymiseen, eikä palveluiden tavoitteellinen jakautuminen yleiskaavassa osoitetuille
alueille toteudu. Sekin on tärkeää tiedostaa,
että yleiskaavaratkaisu mahdollistaa hyvin
monenlaisia kehitysnäkymiä, myös esimerkiksi keskusta-alueiden kaupallisten palveluiden ja niiden kehittämisen kannalta haitallisia.
Erinäisiä asioita
ELY-keskus viittaa aiempiin lausuntoihin
korttelin 37, Ystävyydenpuistoon sijoittuvan
moottorikelkkailun lähtöpiste-merkinnän ja
Arktikumin rannan viheralueen osalta sekä
toteaa, ettei kaupunki ole tehnyt aiemmassa
lausunnossa esitettyjä muutoksia kaavaehdotukseen.
Pilaantuneet maat

Yleiskaavassa voidaan käyttää aluevarauksia korvaavia kohdemerkintöjä silloin
kun kaavan mittakaavasta tai suunnittelun
yleispiirteisyydestä johtuen aluevarauksen ulottuvuutta ei ole tarkoituksenmukaista esittää kaavassa. Yleiskaavassa
voidaan myös tarpeen mukaan käyttää
asemakaavaan tai maakuntakaavaan tarkoitettuja merkintöjä.”
Rovaniemen kaupunki on siten keskustan
osayleiskaavaa valmistellessaan noudattanut MRL:n ja sen nojalla annettujen
asetusten säädöksiä.
Rovaniemen kaupunki kyseenalaistaa
ELY-keskuksen lausunnossaan esittämän
väitteen palveluiden ylimitoituksesta varsinkin, kun mitoitus perustuu selvityksiin
(Tuomas Santasalo Ky). ELY-keskus ei
myöskään osoita, miten Rovaniemen ennusteet olisivat ylimitoitettuja. Palvelurakenteen kehittymisessä kaupungilla on
ensisijainen vaikutusmahdollisuus päättäessään asemakaavojen laatimisesta sekä
tonttien luovuttamisesta. Rovaniemen
kaupungin liiketonttien ja palvelutonttien
tarjonta on tällä hetkellä heikko. Kysyntä
on suurempi kuin tarjonta. ELYkeskuksen väite ylimitoituksesta ja hallit-
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Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
tulisi arvioida niiltä alueilta, joilla haitallisia
aineita on voinut joutua ympäristöön. Arvioinnin tavoitteena on vastata kysymykseen
aiheutuuko ko. kohteen haitta-aineista haittoja tai riskejä, joita ei voi hyväksyä maaperässä. Mikäli haitat tai riskit eivät ole hyväksyttäviä, on alue puhdistettava.

semattomasta kasvusta on perustelematon ja asiantuntematon.

Rovaniemen keskustan osayleiskaavaehdotuksessa /saa -merkintä on hyvä olla koko
Lampelan alueella, koska tässä vaiheessa
kaavoitusta aluetta ei olla tarkemmin tutkittu
(selvitetty) pilaantuneiden maiden osalta.
Tiedossa on, että ko. alueella on ollut pilaavaa toimintaa, joten VL-alueetkin on hyvä
sisällyttää /saa -merkinnän piiriin. Sellaisilta
VL-alueilta, missä varmuudella tiedetään,
ettei niissä ole harjoitettu pilaavaa toimintaa
eikä maaperän pilaantumista ole tiedossa,
voidaan saa -merkintä poistaa.
Liikenneasiat
Lapin ELY-keskus viittaa lausuntoonsa
9.3.2012.
” Rovaniemen osayleiskaavaa laadittaessa
on eräänä yleistavoitteena ollut liikenteen ja
liikenneväylien sovittaminen osaksi julkista
kaupunkitilaa kestävällä ja turvallisella tavalla. Tiivis keskusta ja vyöhykemalli tarjoavat
toteutuessaan hyvät edellytykset kävelyn,
pyöräilyn ja julkisen liikenteen kehittämiselle.
Osayleiskaavatyön kanssa samanaikaisesti
edennyt liikennejärjestelmäsuunnittelu on
tarkastellut eri liikennemuotojen tarvitsemaa
tilaa ja keskinäistä toimivuutta koko kaavaalueella. Kävelykeskustan voimistuessa palvelut ovat lähietäisyydellä ja tarve henkilöauton käyttöön vähenee. Keskustan katujen
kehittäminen kevytliikennepainotteisina, pyöräparkkien lisääminen, turvallisten risteämisratkaisujen toteuttaminen ja oikein mitoitetut
suunnitteluratkaisut asemakaavoitusvaiheessa edistävät keskustan liikenneympäristön kehittämistä turvalliseen ja esteettömään
suuntaan. Yleiskaava tarjoaa mahdollisuuden myös keskustan sisäisen joukkoliikenteen ns. cityliikenteen kokeiluun esimerkiksi
Lampelan uuden asutusalueen ja keskustan
välillä. Osayleiskaavan erityistavoitteena on
ollut valtatien 4 erottavan vaikutuksen pienentäminen keskustan alueella. Kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa ELYkeskus kiinnitti huomiota kansallisiin ja EU:n
laajuisiin tunneleita koskeviin määräyksiin
valtatien kattamista suunniteltaessa. Kaavaehdotuksessa onkin kattaminen esitetty mitoitettavaksi vain kevyen liikenteen tarkoituksiin. Kansirakenteilla valtatien estevaikutusta voidaan pienentää ja järjestää kevyen

Hallituksen esityksen HE 81/2006 vp mukaan asemakaavoitetun tonttimaan riittävyyden arviointi on vaikeaa erityisesti silloin, kun merkittävä osa siitä on yksityisomistuksessa eikä kaavoitukseen ole liittynyt tonttien käyttöön saamista edistäviä
sopimuksia. Voidaan kuitenkin arvioida,
että tarvitaan vähintään 4—5 vuoden
asuntotuotantotarvetta vastaava määrä
turvaamaan riittävä tonttitarjonta, kun otetaan huomioon kaavoitusprosessin keston
ennakointiin liittyvät epävarmuustekijät,
kaavojen toteuttamiseen kuluva aika ja
asuntokysynnän mahdolliset muutokset.
Kaavoituksella tuleekin erityisesti varautua riittävään tonttivarantoon. Rovaniemi
on väestönkasvultaan Suomen 8. nopeinten kasvava kunta (Tilastokeskus, tilastot 2011).
Kaupunki vastaa yleiskaavan laatimisesta
ja tarkoituksenmukaisesta sisällöstä.

Pilaantuneet maat on selvitetty yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella. /saa merkintöjä voidaan lisätä Lampelan puistoalueille.

9.3.2012 annetussa, oheen kopioidussa
ELY-keskuksen 9.3.2012 antaman lausunnon otteessa ei esitetä liikenteestä
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liikenteen yhteydet valtatien ylitse. Ruokasenkadun jatkeena oleva silta valtatien yli
on esitetty joukkoliikennepainotteisena väylänä. Huolto- ja jakeluliikenteen vaatimukset
infrastruktuurille on huomioitu kaavaselostuksessa, vaikka pääpaino onkin pääliikenneväylien ja -verkostojen kehittämisessä.
Näidenkin liikenteellinen toimivuus on arvioitava myös asemakaavoitusvaiheessa.

johtuvia tarkistuksia osayleiskaavaehdotukseen.

Lampelan alueen liikennejärjestelyt ovat
toimivat ja realistiset. Ratapihan ylittävän
kevyen liikenteen sillan suunnittelun yhteydessä olisi syytä selvittää mahdollisuudet
sijoittaa samaan yhteyteen myös matka keskuksen toimintoja.
Erottajan liikennejärjestelyt voisivat olla nykyistä toimivammat ja selväpiirteisemmät ja
samalla ehkä vähemmän tilaa vaativat. Ilmeisesti tässä vaiheessa ei ole nähty realistiseksi muuttaa merkittävästi nykyisiä järjestelyjä, mutta asiaa kannattaisi tutkia ennen
kuin alueelle tehdään mittavia investointeja.
Valtatien 4 tiesuunnitelman hyväksymiskäsittely on keskeytetty, eikä Liikennevirasto tule
hyväksymään tiesuunnitelmaa alkuperäisen
laajuisena keskustasta Alakorkaloon ulottuvana (ks. kaavaselostus s. 55). Oijustien ja
Erottajan välinen osuus tiesuunnitelmasta
päivitetään ja päivitetty tiesuunnitelma viedään maantielain mukaiseen käsittelyyn.
Tulva-asiat
ELY-keskus kertaa vielä tämänhetkiset HW
1/100 –korkeudet jokikilo-metreittäin (N43):
Kemijoki:
118 km

76,70 m (Kirkonjyrhämä)

119 km

77,15 m

120 km

78,30 m (Lainas)

121 km

78,35 m

Ounasjoki:
0 km

78,30 m (Lainas)

1 km

78,35 m

2 km

78,35 m

Alin rakentamiskorkeus saadaan lisäämällä
HW 1/100 -korkeuteen 0,5 metriä.
Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet
Aapo Honka ja Vesa-Matti Määttä ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Jorma
Leskinen ja Ulla Alapeteri liikenne ja infrasruktuuri -vastuualueelta.
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Kaavaehdotuksessa tulvakorkeusmääräykset on esitetty N60 korkeusjärjestelmässä. Ne voidaan tarkistaa N43 -järjestelmään.

Tarkistus:
Lausunnon perusteella:
 tarkistetaan tulvakorkeuslu-




kemat (2 kpl) N43 järjestelmään
lisätään /saa -merkintöjä Lampelan puistoalueille
merkitään Ounaskosken koulu
RKY-kohteeksi.

15.8.2012

(osa-alueet 1–5)

Vastine:

6 Museovirasto

Rovaniemen kaupunki on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Rovaniemen keskustan
osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavan tavoitteiden mukaan osayleiskaavalla ohjataan
Rovaniemen keskeisen kaupunkialueen
kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Samalla ratkaistaan keskusta-alueen
tiivistämis- ja rakentamistapaperiaatteet.

Museovirasto toteaa, että suurin osa viraston tämän kaavaprosessin aikaisemmissa vaiheissa esittämistä huomautuksista on huomioitu asianmukaisesti. Tässä lausunnossa Museovirasto puuttuu
korkean rakentamisen mahdollisuuksiin
kulttuurihistoriallisesti merkittävissä ympäristöissä ja esittää, että ainakin Valistustalo huomioidaan suojelukohteena.

.

Museovirasto on antanut osayleiskaavasta
rakennemallivaiheessa 1.2.2011 lausunnon
dnro 685/303/2010, luonnosvaiheessa
6.9.2011 dnro 325/303/2011 sekä ehdotuksen ollessa ensimmäistä kertaa nähtävillä
15.3.2012 dnro 118/303/2012.
Kaavaehdotusta on ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen muutettu mm. poistamalla keskeisistä kortteleista enimmäiskorkeudet,
osoittamalla kaupunkikuvallisesti arvokkaita
alueita sekä lisäämällä suojelukohteita. Suurin osa Museoviraston esittämistä huomautuksista on huomioitu asianmukaisesti.
Museovirasto pitää valitettavana, että korkean rakentamisen vaikutukset kaupunki- ja
maisemakuvaan sekä mahdolliset ristiriidat
suhteessa kulttuurihistoriallisesti merkittäviin

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aikaisemmassa ehdotusvaiheen
kuulemisessa esitettiin koko kaavaalueelle rakennusten korkeudet, joita kritisoitiin voimakkaasti erityisesti ns. korkean
rakentamisen osalta. Rovaniemen tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat
todenneet, että osayleiskaavassa ei vielä
tässä vaiheessa ole tarpeellista ratkaista
keskustan ja Erottajan alueen rakennus-
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rakennettuihin ympäristöihin jäävät ratkaisematta osayleiskaavassa.

korkeuksia, vaan kaavan yleispiirteisyys
ja tavoitevuosi huomioiden on perusteltua
jättää suunnitteluvaraa asemakaavatasolle.

Aluemaiset valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt (Rovaniemen hallinto- ja
kulttuurikeskus ja Rovaniemen kirkon ympäristö) on merkitty kaavakartalle Museoviraston esityksen mukaan. Ristiriitoja kaavaalueella sijaitsevien valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
(RKY) esittämisessä liiteaineistossa ja kaavakartalla ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu
Ferdinand Salokankaan suunnitteleman Ounaskosken koulun osalta.
Liiteaineistossa kohde esitetään asianmukaisesti valtakunnallisesti merkittävänä kohteena. Sen jättämistä pois kaavakartalta ja
poisjättämisen vaikutuksia RKYteemakohteeseen ei vielä selvitetä ja perustella riittävästi.
Museoviraston ja Lapin maakuntamuseon
esityksen mukaan suojelukohteita on täydennetty lisäämällä valikoimaan voimassa
olevan yleiskaavan suojelukohteet Arktikum
ja Inapolku 4 sekä Raumankulman ja Lapinmaan liikerakennukset ja yhdistystalo Viljami. Vireillä olevien asemakaavojen alueella
sijaitsevia Leppäluodon taloa (kortteli 10)
eikä Niskasen taloa (kortteli 37) ole huomioitu suojelukohteina. Museovirasto esittää, että ainakin Rovaniemen Valistustalo huomioidaan vielä osayleiskaavan suojelukohteena.

Vireillä olevien asemakaavojen suojelukysymykset ratkaistaan ao. kaavoitusprosessien yhteydessä. Valistustalon kohdalla on menossa purkulupahakemuksen oikeuskäsittely. Kohde otetaan huomioon
kaavoissa sen lopputuloksen mukaisesti.
Tarkistus:
Merkitään Ounaskosken koulu RKYkohteeksi.

Museovirasto on toimivaltainen viranomainen rakennusperinnön suojelun osalta. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta
kaavan osallinen viranomainen ja lausunnonantaja asiassa on Lapin maakuntamuseo Museoviraston ja maakuntamuseon välisen sopimuksen mukaisesti.
Kaavan hyväksymistä koskeva päätös virallisine valitusosoituksineen sekä päätökseen
liittyvä kaavakartta ja kaavaselostus tulee
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 §:n
mukaisesti viipymättä toimittaa Museovirastolle.
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ALKUPERÄISET MUISTUTUKSET (ERILLINEN LIITE)
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