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1. Suunnittelualue
Suunnittelualue on kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymässä Koskenkylän
yleiskaavassa osoitettu suunnittelutarvealue (kaavassa merkitty rk-alue).
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaava-alueelle yleiskaavan muutokset
7.6.2004 ja 4.9.2006.
Alue liittyy välittömästi 4. kaupunginosan (Pullinpuoli) asemakaavoitettuun
alueeseen idässä ja etelässä rakennettuun golf-puiston alueeseen. Alue
rajoittuu pohjoisessa Kemijokeen. Kaavoitettava alue on rajattu ja
tummennettu sijaintikartassa.
Tekninen lautakunta muutti päätöksellään 23.10.2012 §159 Koskenkylän
asemakaava-alueen rajausta tilojen RN:o 49:52 ja 49:81 alueella. Tilojen
alueet sisällytettiin em. päätöksellä käynnistettyyn Golfkentän ja
Hiihtokeskuksen asemakaavan- ja asemakaavan muutoksen alueeseen.
Kyseinen kaava kuulutettiin vireille 7.11.2012.
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2. Miksi kaavoitukseen on ryhdytty?
Kaavoitusohjelmassa 2009-2012 (tarkistus) todetaan Koskenkylän
asemakaavan osalta; Rovaniemen maakuntakaavan, Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan ja alueidenkäyttöstrategian mukaisille
keskustatoimintojen ja taajama-toimintojen alueille käynnistetään
yksityiskohtaisempaa maankäyttöä ohjaavan asemakaavan laadinta.
Rovaniemen maakuntakaavassa Koskenkylä on taajamatoimintojen aluetta
(A).
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitusohjelman tarkistuksen 23.1.2012 § 8.
Tekninen lautakunta päätti käynnistää Koskenkylän asemakaavan laatimisen
kokouksessaan 28.2.2012. Tekninen lautakunta muutti kaava-alueen
rajausta päätöksellään 23.10.2012 §159.
Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa
(MAATO) Koskenkylän asemakaavan laatiminen on aikataulutettu
valtuustokaudelle 2017-2020.
3. Suunnittelun lähtökohdat
3.1 Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen, jonka
ympäristöministeriö on vahvistanut 2.11.2001. Koskenkylän alue on
maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A 23). Suunnittelualue
rajoittuu etelässä vaihemaakuntakaavan mukaiseen Ounasvaaran
virkistysalueeseen. Vaihemaakuntakaavassa on esitetty koko
Ounasvaaran virkistysalue (V 811), johon on lisätty golf-puiston alue
(pinta-ala noin 60 ha) sekä rakentamattomaksi jäänyt kaistale
Ounasvaaran länsirinnettä. Printtivaaran taajama-aluetta reunustava
uusi Pöyliöjärven virkistysalue yhdistää Ounasvaaran ja Pöyliövaaran
virkistysalueet eheäksi vyöhykkeeksi. Se myös korvaa voimassa
olevassa Rovaniemen maakuntakaavassa osoitettua Pöyliövaaran
virkistysaluetta siltä osin, jonka tässä kaavassa osoitettu
taajamatoimintojen alue kumoaa.
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Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti
26.5.2010.
Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä
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Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
Lapin liiton hallitus on 11.3.2013 kuuluttanut Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavan laatimisen vireille. Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaava
vahvistuessaan kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä
Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Maakuntakaavan
valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 15.12.2014 – 30.1.2015 välisenä
aikana.
Koskenkylän alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A 23).

3.2 Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Rovaniemen maalaiskunnan
kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymä oikeusvaikutteinen
Koskenkylän osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on
osoitettu aluerajausmerkintä (rk); suunnittelutarvealue, maankäyttö- ja
rakennuslain 16 §:n nojalla alue määrätään suunnittelutarvealueeksi.
Rk- aluerajauksen sisällä asumiseen varatut alueet on Koskenkylän
osayleiskaavassa osoitettu AP-merkinnällä (alueet on tarkoitettu
asemakaavoitettaviksi).
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Rakentaminen suunnittelutarvealueelle ei saa MRL 137.3 §:n mukaan
johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Koskenkylän
alueella rakentaminen on jo merkittävää rakennuspaikkojen suuren
määrän, liikenteen ja yhdyskuntateknisen huollon järjestämisen vuoksi.
Koskenkylänalueelle on perusteltua laatia asemakaava
yksityiskohtaisemman maankäytön ohjaamiseksi.
Ote Koskenkylän yleiskaavasta

Yleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa (MRL 42 §).
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3.3 Asemakaava
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.
3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon
ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan sisältövaatimuksissa on korostettu valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista.
Seuraavassa esitetään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
(kursiiviteksti) kaavoitettavalle alueelle sekä joitakin tapoja vastata
tavoitteisiin (normaali teksti):
Toimiva aluerakenne
o olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen mahdollisimman
hyvin: uusien taajama-alueiden sijoittaminen pääasiassa olemassa
olevien liikenneväylien ja yhdyskuntatekniikan yhteyteen sekä
kaupunkikeskustan läheisyyteen.
o aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä
hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena: Rovaniemen
kehittäminen maakuntakeskuksena, osana toimivan aluerakenteen
runkoa
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
o kaavan tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä: kasvu
mahdollisuuksien mukaan ”sisäänpäin”, tiivistyvät
keskustatoimintojen alueet, uusien alueiden sijoittaminen olemassa
olevan rakenteen yhteyteen siten, että palvelut ovat hyvin eri
väestöryhmien saavutettavissa
o huolehdittava yhtenäisten viheralueiden riittävyydestä: luodaan
alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden
muodostumiselle Rovaniemen seudulla, kehitetään virkistysalueita
mahdollisimman yhtenäisenä verkostona
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
o ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet: virkistysalueiden liittäminen toisiinsa mahdollisimman
yhtenäiseksi verkostoksi
o matkailualueiden eheyttäminen ja riittävien alueiden osoittaminen
matkailun kehittämiselle: Ounasvaaran virkistysalueen
huomioiminen

8

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset
edellytykset: Lausunnot ja neuvottelut paliskuntien ja paliskuntain
yhdistyksen kanssa. Poronhoidon rakenteiden huomioon ottaminen
maankäytön suunnittelussa.
4. Vireillä olevat muut suunnitelmat ja hankkeet
4.1 Kaavat
- Kaavoitusohjelman mukaisesti (tekla 23.10.2012 §159) käynnistynyt
Golfkentän ja hiihtokeskuksen asemakaava.
Golf-alueen ja hiihtokeskuksen alueen asemakaavalla tutkitaan
alueen kehittämistä sekä liikennejärjestelyjä. Hiihtokeskuksen
alueella olevaa vireillä olevaa asemakaavaa (A545)
laajennetaan.
AK vireille 2012
KV: tavoite 2016
Rovaniemen kaupunki/kaavoitus,
vastuuhenkilö Petteri Lampi
-

Vaaralan asemakaavan laatiminen.
Vastaavan kaavoitusprosessi kuin Koskenkylän asemakaavan
laatiminen.

4.2 Muut hankkeet
Vuonna 2011 päivitetyssä Rovaniemen alueiden käytön strategia
esityksessä suunnittelualue on osoitettu asutuksen
laajenemissuuntana/-alueena (kartta valmisteluvaiheesta).
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-

Liikennejärjestelmäselvityksen päivitys
Kansallinen kaupunkipuistohanke
Ounasvaara 2 kehittämissuunnitelma

5. Maanomistus ja - hallinta

Kuva . Maanomistus. violetti kaupungin omistuksessa, vuokratut alueet
vihertävä,
yksityis/ muu omistus valkoinen
Kaavan yhteydessä laaditaan MRL 91 b §:n mukaisesti maankäyttösopimus
maanomistajan ja kaupungin kesken (tiedottaminen MRL 91 b §:n 3
momentin mukaisesti).
Koskenkylän asemakaava-alueen pinta-ala on n. 165 ha. Kaupungin
omistamia maita suunnittelualueella on n. 25 ha, loput n. 140 ha ovat
yksityisten omistuksessa.
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6. Kaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö huomioiden seuraavat
seikat:
Alueelle suunnitellaan pientalovaltaisia asuinalueita.
tarkastellaan Koskenkylän liikennejärjestelyt maantien
9421(Koskenkyläntie) osalta.
suunnitellaan asuinalueiden liikennejärjestelyt
otetaan asemakaavassa huomioon olevat rasitteet ja tonttien
rajaukset
ratkaistaan rakennuspaikkojen rakennuskelpoisuus
huomioidaan virkistysalueiden riittävyys
huomioidaan suunnittelualueen liittyminen Ounasvaaran
virkistysalueeseen
Yksityiskohtaisella asemakaavoituksella ratkaistaan yleiskaava-alueen
kaavoitukseen ja kaavan toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä kuten
maanomistajien tasapuolinen kohtelu, kaavan mitoitus, tulva,
rakentamistapa, tiestö ja muu tekninen huolto.
Asemakaava laaditaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle.
Alue on pääasiassa yksityisomistuksessa, maanomistajien kanssa laaditaan
tarvittaessa maankäyttösopimuksia tai kaupunki määrää tarvittaessa
kehittämiskorvauksen. Maankäyttösopimusneuvottelut aktivoituvat
luonnosvaiheessa. Kohdassa 5 oli ote maanomistuskartasta (osa
suunnittelualuetta), jossa näkyy värillä kaupungin omistamat maa-alueet.
linkki: Maapoliittinen ohjelma 2008-2012

Tekninen lautakunta käsitteli Koskenkylän asemakaavan laatimista
kokouksessaan 28.2.2012 §38.
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7. Laadittavat vaihtoehdot

0. Asemakaavaa ei laadita
1. Asemakaavan laaditaan, jolloin alueelle muodostetaan uusia yleiskaavan
mukaisia pientalotontteja asumistarkoitukseen sekä tarkastellaan alueen
liikenneverkkoa. Asemakaavalla muodostuu uusi 24. kaupunginosa,
Koskenkylä.
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan viranomaisten ja asiantuntijoiden
lausuntojen, suunnitelmien ja selvitysten perusteella

8. Laadittavat selvitykset
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset,
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta,
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (MRL 9 §)
Oleva ympäristö (rakennukset ja infra) ohjaa pitkälti kaavan laatimista. Tulva,
melu, liikenne, luonto, kulttuuriperintö, luonnonympäristö ja maaperän
rakentamiskelpoisuus otetaan huomioon aluetta suunniteltaessa.
Laadittava selvitys

luonto- ja
maisemaselvitys
viheralueselvitys

tulvauhka
maaperäselvitys
Tie- ja raideliikenteen
meluselvitys
kulttuurihistoriaselvitys

Uusi vai vanhaa
selvitystä
täydentävä

x
Rovaniemen
keskustan seudun
viheralueselvitys ja –
suunnitelma, 2007

x
x
x
x

Täydennettävä vanha
selvitys (nimi, laatija
ja valmistusvuosi)

Selvityksen
laatija

2012

Sito Oy

2007

Rovaniemen
kaupunki, Heidi Svärd

2012

ELY/Roi kpi

2012

Carement Oy

2012

Promethor Oy
Roi kpi, ELY
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9. Arvioitavat vaikutukset
Vaikutusten arviointi (MRA 1§) tehdään niin, että saadaan selville
vaihtoehtoluonnosten mukaisen maankäytön vaikutukset
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön.
Vaikutusten arvioinnissa vertailukohtana on nykytilanne.
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan viranomaisten ja asiantuntijoiden
lausuntojen, suunnitelmien ja selvitysten perusteella.
10. Osalliset
10.1

Viranomaiset: ELY-keskus, Museovirasto, Lapin liitto, Lapin
maakuntamuseo

10.2

Hallintokunnat: kaupunginhallitus, tekninen lautakunta,
ympäristölautakunta, perusturvalautakunta, koulutuslautakunta

10.3

Yhteisöt, järjestöt
Kaava-alueen ja sen ympäristön, maanomistajat, asukkaat ja
järjestöt ym. osalliset, joiden toimialaa muutos koskee

10.3.1 Muut osalliset: Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Rovakaira Oy,
Sonera Oyj, luonnonsuojelujärjestöt, Narkauksen paliskunta,
koskenkylän kylätoimikunta, Kemijoki Oy,
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11. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Työn käynnistäminen (MRL 62§ JA 63§)
Tekninen lautakunta on päättänyt 28.2.2012 (38 §) saattaa vireille
Koskenkylän asemakaavan laatimisen. Kaava on kuulutettu Lapin Kansassa
vireille 19.3.2012.
Kaavaan liittyviin asiakirjoihin sekä tähän osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan on ollut mahdollisuus tutustua 20.3.-2.4.2012
yhteispalvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7, sekä kaupungin internet-sivujen
Kaavatorilla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää suullisia
tai kirjallisia mielipiteitä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu 26.2.2013.
Valmisteluvaihe (MRA 30§)
Voimassa oleva yleiskaava ja asemakaavan luonnosvaihtoehto pidetään
valmisteluvaiheen kuulemista varten suunnitelman mukaan yleisesti
nähtävillä xx.xx. 20xx palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Asiaan on
mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla.
Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan Lapin
Kansassa.
Nähtävillä pitoaikana asiassa on mahdollisuus jättää kirjallisia ja suullisia
mielipiteitä. Tekninen lautakunta ja edelleen kaupunginhallitus käsittelee
kaava-asiaa nähtävillä pidon jälkeen
.
Ehdotusvaihe (MRL 65§ JA MRA 18 tai 27§)
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 30 vuorokaudeksi xx.xx. 20xx palvelupiste Osviittaan. Nähtävilläolo
ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä sellaisille maanomistajille, joiden
kotikunta on toisella paikkakunnalla. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat
lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta.
Nähtävillä pitoaikana kaavamuutoksesta on mahdollisuus jättää kirjallisia
muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Julkisen nähtävilläpidon aikana annetut
muistutuksen ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
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11.1 Aikataulu
Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen
toteuttamisohjelmassa (MAATO) Koskenkylän asemakaavan laatiminen
on aikataulutettu valtuustokaudelle 2017-2020.
28.2.2012
3/2012
20.3.-2.4.2012
kesä/2012
26.2.2013
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2017-2020

Tekninen lautakunta
OAS
Vireille tulo
Selvitykset
Viranomaisneuvottelu
Valmisteluvaiheen suunnittelu
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Ehdotusvaiheen kuuleminen
Hyväksymisvaihe, KH ja KV
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- 12 Yhteystiedot
Rovaniemen kaupunki kaavoitus, vaihde 3221.
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, 322 8927, 040 5789283
kaavasuunnittelija Petteri Lampi 3228918, 040 5046755
Sähköposti:etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki
kaavoitus

20.2.2012
(päivitetty 25.11.2015)

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija

