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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos
Rovaniemen kaupunki
9. kaupunginosa
kortteli 9052
tontit 1 ja 2

1.2

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Kaavoitus
Nicholas Coull

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
p. 016-322 6282

tekninen lautakunta
vireilletulosta ilm. päivämäärä
luonnosvaiheen kuuleminen
tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

26.5.2015, § 69
26.6.2015
2.-15.10.2015
22.3.2016, § 40
29.3.2016, § 124

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee 9. kaupunginosassa Teollisuuskylässä, osoitteessa
Alakorkalontie 24 ja 26. Alue sijoittuu Teollisuuskylän halkovan Valtatie 4:n
eteläpuolelle.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on “Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 90520
tontit 1 ja 2”. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko
suunnittelualueen maankäyttöä muuttaa hakijan esittämällä tavalla. Hakija
esittää, että korttelin 9052 tontin 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40.
Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² (rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).
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Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
LIITTEET: 1.
2.
3.
4.
5.

1.6

Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaava
Asemakaavanmuutos
Asemakaavamerkinnät ja –määräykset

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä
1.
2.

Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvitys, päivitys, Entrecon Oy
11.1.2007
Kaupan palveluverkkoselvitys 2014, WSP/ Tuomas Santasalo Ky
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta on 26.5.2015 (69 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille asemakaavan laatimisen 9. kaupunginosassa Teollisuuskylässä.
Asemakaavan ja tonttijaon muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin
Kansassa 26.6.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin
nähtävillä 29.6.–7.8.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavaluonnos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 2.–15.10.2015 palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin
1.10.2015 kuulutuksella Lapin Kansassa sekä kirjeillä maanomistajille ja lähinaapureille.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaava ja asemakaavan muutos asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan, Hallituskatu 7. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella Lapin Kansassa. Kuulemisen aikana annetut
muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

2.2

Asemakaava
Korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan teollisuus-, liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueesta (TLH) liikerakennusten korttelialueeksi (KL-5), johon ei saa sijoittaa vähittäiskaupan
suuryksikköä. Uuden koko on 8882 m², ja tehokkuusluvulla e=0.40 uuden tontin rakennusoikeudeksi tulee 3553 k-m²( rakennusoikeuden lisäystä +1333 km²).

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava on toteutettavissa kun asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan hyväksymispäätöksen saatua lainvoiman (MRA § 93). Asemakaavan toteuttamista varten on haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan mukaisia määräyksiä.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 9. kaupunginosassa teollisuuskylässä
Vt4:n välittömässä läheisyydessä. Muutosalueen tontit ovat rakentamattomia
ja alueella on runsaasti puustoa.

3.1.2

Luonnonympäristö
Luonnonolot
Korttelin 9052 tontit 1 ja 2 eivät ole toteutuneet voimassa olevan kaavan mukaisesti, vaan ovat luonnontilaisen kaltaisia. Osa alueesta on kertaalleen raivattu, mutta on sittemmin metsittynyt uudelleen.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on maaperätietojen mukaan pääosin hiekkamoreenia jossa osin saraturvealueita.

Geokartta, Geologian tutkimuskeskus

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Kaupunkikuva
Suunnittelualue on rakentamatonta metsämaisemaa. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä kulkee Valtatie 4. Suunnittelualue sijaitsee teollisuus-/
liikealueen ja läheisen asuinalueen vaihettumisvyöhykkeellä.
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Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Kaava-alueella ei ole palveluita eikä työpaikkoja. Teollisuuskylässä, kaavaalueen läheisyydessä, on mm. huoltoasemia ja teollisuuskylän länsipuolisella
alueella on merkittäviä autokaupan keskittymiä Valtatie 4:n molemmin puolin.
Virkistys
Kaava-alue tai sen välitön lähialue ei tarjoa mahdollisuuksia virkistykseen. Läheisten asuinalueiden merkittävimpänä virkistysalueena toimii Kemijoki rantaalueineen.
Liikenne
Lähialueen tie– ja katuverkko on rakennettu voimassa olevan asemakaavan
mukaisesti. Kaava-alue liittyy Alakorkalontien kautta Valtatie 4:ään. Alakorkalontien rinnalla kulkee istutettavalla erotuskaistalla ajoradasta erotettu kevyen
liikenteen väylä.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa
eikä muinaismuistoalueita.
Tekninen huolto
Alueella on kunnallistekniikka valmiina. Sivun 8 kuvassa on esitetty kuva lähialueen kunnallisteknisistä johdoista.
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3.1.4

Maanomistus
Suunnittelualue on hakijan omistuksessa.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on
vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on
maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta/ työpaikka-aluetta (A-1).

Ote maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartasta
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Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
Lapin liitto on käynnistänyt maakuntakaavan laatimisen Rovaniemen ja ItäLapin alueella. Kaava on kuulutettu vireille 18.3.2014. Tarkistettu kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin vuonna 2016.
Kaavaluonnoksessa suunnittelualue on alueella jolle voi sijoittaa seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös myymäläkeskittymää,
joka on vaikutuksiltaan verrattavissa suuryksikköön. Kaupan suuryksiköiden
toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei palvelutarjonnassa aiheudu
alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuden kannalta kielteisiä muutoksia.
KOHDEKOHTAISET SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSET: km 167 (Eteläkeskus,
länsi): Alueelle saa sijoittaa kaupan myymälätiloja yhteensä enintään 110 000
k-m2. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa vain sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa,
joka kaupan laatu huomioonottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Merkinnän osoittamalle alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaran kauppaa eikä keskustahakuista erikoiskauppaa (kuten muoti- ja urheilukauppa).
Rovaniemen yleiskaava 2015
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 7.10.2002 hyväksymä
oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualue on pääosin palvelun ja hallinnon alueella (P). Osa tontista 9052-2 on teollisuusalueella, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).

Ote Rovaniemen yleiskaavasta 2015.
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Asemakaava
Suunnittelualueen
asemakaava
on
vahvistettu
12.12.1985. Tontti 9052-1 on
voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus-, liike- ja
huoltoasemarakennusten
korttelialuetta (TLH). Tontin
rakennusoikeus on 1126 km² (e=0.25) ja kerrosluku yksi
(I). Tontti 9052-2 on teollisuus- ja liikerakennusten
korttelialuetta (TL), tonttitehokkuusluvulla e=0.25 (rakennusoikeus 1094 k-m²) ja
kerrosluvulla yksi (I).
Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen
ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 /
23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä.
Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvitys, päivitys Entrecon Oy
11.1.2007
Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan Rovaniemen kaupan palveluverkkoa
ja siinä tapahtuneita muutoksia, nykytilaa ja tulevia hankkeita sekä hankkeiden vaikutuksia.
Kaupan palveluverkkoselvitys 2014, WSP/ Tuomas Santasalo Ky
Lapin liiton Rovaniemen ja Itä-Lapin alueella käynnistämän maakuntakaavan
selvitysaineistoksi on laadittu kaupanpalveluverkkoselvitys. Työn lähtökohtana
on nykyinen palveluverkko ja alueen ostovoima sekä odotukset ostovoiman
kehityksestä. Selvityksessä lasketaan liiketilan lisätarpeet ostovoiman kasvun,
loma-asukkaiden sekä matkailijamäärän kasvun pohjalta.
“Maakuntakaavan tavoitteena on ohjata vähittäiskaupan suuryksiköt sijoittumaan keskustoihin. Rovaniemellä keskusta-alue on kuitenkin niin tiivis ja täyteen rakennettu, ettei alueelle ole mahdollista sijoittaa kauppaa riittävässä mit-
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takaavassa. Rovaniemellä on ehdotuksen mukaan keskustan tuntumassa
kaksi vähittäiskaupan suuryksikköaluetta/kohdetta, johon voidaan sijoittaa sellaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka laatunsa puolesta voivat sijoittua
myös keskusta-alueiden ulkopuolelle. Tällä pyritään turvaamaan jo rakentuneiden kaupan suuryksikköalueiden kehittämisedellytykset ja kaupan kehittyminen maakunnassa.”
“Eteläkeskus on maakuntakaava-alueen kaupan kehittämisalueista merkittävin. Suurin kaupan kehittämispotentiaali onkin ehdotuksessa osoitettu tälle
alueelle. Aluetta kehitetään nykyisen kaltaisena market- ja tilaa vaativan kaupan alueena. Pääosa uudesta alueelle suunnatusta kaupasta on tilaa vaativaa
kauppaa. Eteläkeskus täydentää näin ollen keskustaa eikä kilpaile sen kanssa.”

Vähittäiskaupan suuryksiköt Rovaniemellä.

Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset
71 a § (8.4.2011/319) Vähittäiskaupan suuryksikkö:
Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan tässä laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää.
71 b § (8.4.2011/319) Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle:
Osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on
sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava,
että:
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1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen;
2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa
joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä
3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa
asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset
vaikutukset mahdollisimman vähäiset.
Maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan
suuryksikön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus
on osoitettava maakuntakaavassa riittävällä tarkkuudella.
71 c § (8.4.2011/319) Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen:
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue,
ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu.
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää,
että vähittäiskaupan suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.
71 d § (8.4.2011/319) Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiseen:
Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös olemassa olevan vähittäiskaupan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi,
vähittäiskaupan suuryksikön 17.11.2014 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava Kaupan palveluverkkoselvitys 88 laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäiskaupan
myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkittävä.
71 e § (8.4.2011/319) Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset:
Sen lisäksi, mitä 57 §:ssä säädetään, asemakaavamääräykset voivat koskea
vähittäiskaupan laatua ja kokoa, jos se kaupan palvelujen saatavuuden kannalta on tarpeen.
Kaupan sanastoa
Vähittäiskauppa
Vähittäiskauppa on kuluttajia palvelevaa kauppaa. Vähittäiskauppa välittää ku-
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luttajille tuotteita teollisuudesta ja tuotannosta erilaisten tukkuportaiden välityksellä. Vähittäiskaupan kokonaiskuvassa vähittäiskauppa jakautuu kahteen
ryhmään, joissa päivittäistavara- ja tavaratalokaupat muodostavat oman ryhmänsä. Toisen ryhmän muodostavat erikoiskaupat, joista suurimpia toimialoja
ovat autokauppa, tekstiili- ja vaatekauppa sekä apteekit.
Vähittäiskaupan suuryksikkö
Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan kooltaan yli 2000 kerrosneliömetrin
suuruista vähittäiskaupan myymälää. Kerrosalaltaan 2000 neliömetrin suuruinen myymälä vastaa myyntipinta-alaltaan 1 300 – 1 500 neliömetrin myymälää.
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä on useasta erillisestä ja toisistaan lähietäisyydellä olevasta myymälästä muodostuva toiminnallisesti yhtenäinen
kaupan aluekokonaisuus, jossa yksittäisten myymälöiden koko ei ylitä 2000
kerrosalaneliömetriä.
Tilaa vaativa erikoiskauppa (tiva)
Paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan eli tiva-kauppaan kuuluvat autokauppa,
venekauppa, huonekalukauppa, kodintekniikkakauppa rauta- ja rakennustarvikekauppa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppa. Paljon tilaa vaativa erikoistavaran kauppa (tiva -kauppa) tulee vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin 15.4.2017.
Keskustahakuinen erikoiskauppa, keskustan erikoiskauppa, keskustakauppa
Erikoiskauppaa, joka pääasiassa sijoittuu keskuksiin ja kauppakeskuksiin.
Keskustahakuista erikoiskauppaa ovat muotikauppa ja muu erikoiskauppa.
Kauppakeskukset ovat yleensä pääosin keskustakauppaa. Keskustakauppatermi voi pitää sisällään myös päivittäistavarakauppaa ja palveluita.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontin 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi
tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta
olisi 3553 k-m² (rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on 26.5.2015 (69 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille asemakaavan laatimisen 9. kaupunginosassa Teollisuuskylässä.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus
Lautakunnat:
(tekninen lautakunta, ympäristölautakunta)
Kaava-alue ja sen ympäristö:
Kaava-alueen maanomistajat ja – haltijat
Kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja –haltijat
Muut:
Rovaniemen Energia
Napapiirin vesi

4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu 26.6.2015
Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua
29.6.–7.8.2015 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavaluonnos pidetään 2.-15.10.2015
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin
1.10.2015 kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä naapureille. Nähtävillä pi-
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toaikana on ollut mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan, Hallituskatu 7. Nähtävillä
pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella Lapin Kansassa. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia
kaupungin kirjaamoon. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot
käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Tieto asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa Lapin ELY-keskukseen.
Kaavasta ei ole järjestetty viranomaisneuvottelua.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteiden on tarkoitus toimia valtakunnallisesti merkittävissä kysymyksissä välineenä kaavoituksen ennakko-ohjauksessa. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen 13.11.2008.
Tavoitteet on otettava huomioon yleiskaavoituksessa ja myös asemakaavoituksessa, milloin kaavat koskettelevat valtakunnallisesti merkittäviä kysymyksiä.
Valtakunnallisten
aluidenkäyttötavoitteiden soveltaminen
kaavoituksessa, sivu
15.

4.4.2

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Maakuntakaava
Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta/ työpaikka-
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aluetta (A-1).
Vireillä olevassa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotukessa suunnittelualue on alueella jolle voi sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä keskustatoimintojen alueen ulkopuolella.
Rovaniemen yleiskaava 2015
Yleiskaavassa suunnittelualue on pääosin palvelun ja hallinnon alueella (P).
Osa tontista 9052-2 on teollisuusalueella, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).

4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
VE0
kaksi erillistä tonttia
käyttötarkoitus TLH ja TL
max. kerrosluku I
tehokkuusluku 0.25

VE1
tontit yhdistetty yhdeksi
käyttötarkoitus KL-5
max. kerrosluku II
tehokkuusluku 0.40

4.5.2

Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Vaihtoehdossa 0 tontti 9052-1 on teollisuus-, liike- ja huoltoasemarakennusten
korttelialuetta (TLH). Tontin rakennusoikeus on 1126 k-m² (e=0.25) ja kerrosluku yksi (I). Tontti 9052-2 on teollisuus- ja liikerakennusten korttelialuetta
(TL), tonttitehokkuusluvulla e=0.25 (rakennusoikeus 1094 k-m²) ja kerrosluvulla yksi (I).
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Vaihtoehdossa 1 tontit yhdistetään ja käyttötarkoitukseksi muutetaan KL-5, liikerakennusten korttelialue. Alueelle ei saa sijoittaa yli 2000 kerrosneliömetrin
kokoista vähittäiskaupan suuryksikköä. Uuden tontin koko on 8882 m², ja tehokkuusluvulla e=0.40 rakennusoikeudeksi tulee 3553 k-m²( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Kaava-alueen ympäristö on pääosin rakennettua, eikä kyseessä ole ns. uusi
alue. Kaavamuutoksella ei vaikuteta katujärjestelyihin. Vaihtoehdossa 1 rakennusoikeus nousee 1 333 k-m²:ä.
Vaikutukset talouteen
Kummallakaan vaihtoehdolla ei toteutuessa ole merkittävää vaikutusta kuntatalouteen.
4.5.3

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisuksi valittiin vaihtoehto 1, joka parhaiten täyttää kaavamuutokselle asetetut tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuuden.
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa ei ole jätetty kirjattuja mielipiteitä.

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Kaava-alue sijaitsee 9. kaupunginosassa Teollisuuskylässä korttelissa 9052,
osoitteessa Alakorkalontie 24 ja 26. Alue sijoittuu Teollisuuskylän halkovan
Valtatie 4:n eteläpuolelle.

5.1.1

Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 0,8882 ha. Rakennusoikeutta tontille tulee 3553 km² (e=0.40).

5.2

Aluevaraukset

5.2.1

Korttelialueet

5.3

Kaavan vaikutukset

5.3.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan teollisuus-, liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueesta (TLH) liikerakennusten korttelialueeksi (KL-5), johon ei saa sijoittaa vähittäiskaupan
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suuryksikköä. Uuden koko on 8882 m², ja tehokkuusluvulla e=0.40 uuden tontin rakennusoikeudeksi tulee 3553 k-m²( rakennusoikeuden lisäystä +1333 km²).
5.3.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luontoon, eikä luonnonympäristöön. Kaava-alueelle osoitettu teollisuusrakentaminen ei ole toteutunut.

5.3.3

Kaavan suhde yleiskaavaan
Kaavamuutos on voimassa olevan yleiskaavan periaatteiden mukainen. Yleiskaavassa suunnittelualue on pääosin palvelun ja hallinnon alueella (P). Osa
alueesta on teollisuusalueella, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).

5.4

Muut vaikutukset
Kaavamuutokseen liittyen on kaavoituksessa laadittu yritysvaikutustenarviointi. Arvioinnissa todetaan, että kaavamuutosalue on ollut pitkään rakentamattomana, kaavamuutos voi edesauttaa alueen rakentumista. Kaavamuutos voi
toteutuessaan tuoda sekä väliaikaisia (rakennusaikana) että pysyviä työpaikkoja.

5.5

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on
esitetty kaavakartalla.

5.6

Nimistö
Alueen nimistö ei muutu.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Kun asemakaavamuutos on kuulutettu lainvoimaiseksi, voidaan alueella suorittaa tarvittavat kiinteistötoimitukset. alueen toteuttamiseen on haettava rakennuslupaa. Kaavan toteuttamista seurataan kaupungin rakennusvalvonnan
tietojärjestelmällä.

Rovaniemellä 1.3.2016

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Nicholas Coull
kaavasuunnittelija

LIITE 1

LIITE 2

15.5.2015, päiv. 1.3.2015
asemakaavan muutos
9. kaupunginosa
kortteli 9052 tontit 1 ja 2

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosa kortteli 9052 tontit 1 ja 2

Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla © Pictometry, Blom Oy, 2014

Seuraa suunnitteluhanketta: www.rovaniemi.fi/kaavatori
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 §) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat,
valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa.

Kuva 3. Rovaniemen maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan
yhdistelmäkartta.
Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 9. kaupunginosassa teollisuuskylässä. Suunnittelualue käsittää korttelin 9052 tontit 1 ja 2. Vaikutusalueen
piiriin kuuluvat lähialueen kortteli-, katu- ja puistoalueet.

Rovaniemen yleiskaava 2015
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 7.10.2002 hyväksymä oikeusvaikutteinen
yleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualue on
pääosin palvelun ja hallinnon alueella (P). Osa
tontista 9052-2 on teollisuusalueella, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).

ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE
Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontin
1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi
tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi
tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553
k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).
SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
Suunnittelualueen tontit 9052-1 ja 9052-2 ovat
rakentamattomia. Myös saman korttelin tontit
9052-3, 9052-4 ja 9052-6 ovat rakentamattomia.
Korttelin kuudesta tontista on toteutettu vain tontti
9052-5.
MAANOMISTUS
Suunnittelualue on hakijan omistuksessa.
ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Rovaniemen maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaavaalueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut
Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta/ työpaikka-aluetta (A-1).

Kuva 4. Ote Rovaniemen yleiskaavasta 2015.

Asemakaava
Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu
12.12.1985. Tontti 9052-1 on voimassa olevassa
asemakaavassa teollisuus-, liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialuetta (TLH). Tontin rakennusoikeus on 1126 k-m² (e=0.25) ja kerrosluku
yksi (I). Tontti 9052-2 on teollisuus- ja liikerakennusten korttelialuetta (TL), tonttitehokkuusluvulla
e=0.25 (rakennusoikeus 1094 k-m²) ja kerrosluvulla yksi (I).
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Rovaniemen Energia
Napapiirin vesi

Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT
VE 0: Voimassa olevan asemaakaavan mukainen
tilanne
VE 1: Asemakaavamuutoksella tutkitaan hakijan
tavoitteiden mukainen vaihtoehto
ASEMAKAAVAN LAATIMINEN
Asemakaavamuutoksen laatii Rovaniemen kaupungin kaavoitus.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia arvioidaan Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
1 §:n mukaisella tavalla.
OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään (MRL 62 §).Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).
Suunnittelun edellyttämä viranomaisyhteistyö
järjestetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana.
Tunnistetut osalliset:
Viranomaiset
Lapin ELY-keskus
Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta)
Kaava-alue ja sen ympäristö
Kaava-alueen maanomistajat ja – haltijat
Kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen
maanomistajat ja -haltijat
Muut

SUUNNITTELUN VAIHEET
Käynnistysvaihe (MRL 62 § ja 63 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan
teknisen lautakunnan 26.5.2015 (§ 69) päätöksellä nähtäville 29.6.–7.8.2015, jolloin osallisilla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Nähtävillä
olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen
rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja haltijoille sekä Lapin Kansassa 26.6.2015 ja virallisella ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä
siihen asti kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville.
Valmisteluvaihe (MRA 30 §)
Asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville 2.15.10.2015 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä kuulutuksella Lapin
Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla.
Ehdotusvaihe (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 30 vuorokaudeksi sekä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä
on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä Lapin Kansassa ja
virallisella ilmoitustaululla.
Hyväksymisvaihe
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on, että asemakaavan luonnos on
nähtävillä syksyllä 2015 ja asemakaavan muutosehdotus talvella 2015–2016. Tavoitteena on, että
asemakaava tulisi voimaan kesään 2016 mennessä.
PALAUTTEEN ANTAMINEN
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavaluonnoksesta sekä
muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan Rovaniemen kaupunginhallitukselle osoitteeseen:
Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216,
96101 Rovaniemi.
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YHTEYSHENKILÖT
kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
TEKNISET PALVELUT / KAAVOITUS
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemen kaupunki
www.rovaniemi.fi

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 040 5789283, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

KAAVAPROSESSI
Aloite kaavamuutokselle

TEKNINEN LAUTAKUNTA (TEKLA)
päätös kaavoituksen käynnistämisestä

VIREILLETULO
OAS nähtävillä väh. 14 vrk (mielipiteet)
VALMISTELUVAIHE
kaavaluonnos nähtävillä 14 vrk
(mielipiteet)

4/2014

5/2015

kesä/2015
(arvio)

syksy/2015
(arvio)

TEKNINEN LAUTAKUNTA (TEKLA)

talvi 2016

esitys kaupunginhallitukselle

(arvio)

KAUPUNGINHALLITUS (KH)

talvi/2016

kaavaluonnoksen hyväksyminen

(arvio)

EHDOTUSVAIHE
kaavaehdotus julkisesti nähtäville 30 vrk
(muistutus)

kevät/2016
(arvio)

KAUPUNGINHALLITUS (KH)

kesä/2016

esitys kaupunginvaltuustolle

(arvio)

KAUPUNGINVALTUUSTO (KV)

kesä/
2016

kaavaehdotuksen hyväksyminen

MUUTOKSENHAKUAIKA
Pohjois Suomen hallinto-oikeus

(arvio)

30 vrk

LIITE 3

I

I

LIITE 4

I

LIITE 5

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLE EI SAA SIJOITTAA YLI
2000 KERROSNELIÖMETRIN KOKOISTA VÄHITTÄISKAUPAN
SUURYKSIKKÖÄ. ALUEELLE SAA SIJOITTAA YHDEN POLTTOAINEEN
JAKELUASEMAN.
3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

SITOVAN TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN RAJA JA NUMERO.

RISTI MERKINNÄN PÄÄLLÄ OSOITTAA MERKINNÄN POISTAMISTA.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KORTTELIN NUMERO.

ALAKORKALONTIE KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN
ALUEEN NIMI.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN
TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN/RAKENNUSPAIKAN
PINTA-ALAAN.
RAKENNUSALA.

KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ
AJONEUVOLIITTYMÄÄ.
TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAKO ON SITOVA.
TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN SEURAAVASTI:
TOIMISTOT LIIKEHUONEISTOT JA NIIHIN VERRATTAVAT 1 AP/50 M2
KERROSALAA.
PALJON TILAA VAATIVAT ERIKOISTAVARAN KAUPAT KUTEN
HUONEKALULIIKKEET JA AUTOLIIKKEET 1 AP/100 M2 KERROSALAA.
TONTILLA TULEVAT HULEVEDET TULEE VIIVYTTÄÄ TONTILLA
VIIVYTYSRAKENTEIN JA JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN
HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN. TONTILLA TULEVISTA
HULEVESISTÄ, PUHTAITA KATTOVESIÄ LUKUUN OTTAMATTA, ON
EROTETTAVA ÖLJY JA HIEKKA. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE
KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ.

