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1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot

Kaavan nimi:
Rovaniemen kaupunki
18. kaupunginosa, Napapiirin alue ja virkistysalue. Asemakaavan
muutos ja laajennus.

Laatijan nimi

Strateginen kaavoitus
kaupunginarkkitehti Tarja Outila
Rovaniemen kaupunki, tekniset
palvelut, kaavoitus
Johannes Jutila

Yhteystiedot

Kaupunginhallitus (vireille)
Kuulutus
Oas nähtävillä
Kaupunginhallitus
Luonnosvaiheen
kuuleminen
Kaupunginhallitus
Julkisesti nähtävillä
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
puh. 016-322 8045
11.4.2016, § 136
3.5.2016
4.5.2016.–3.6.2016
30.1.2017
6.2.–20.2.2017
15.5.2017
31.8.- 29.9.2017
27.11.2017
x.x.2017

Selostuksen 2 osan sisältö:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rovaniemen maakuntakaava
Voimassa olevat asemakaavat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Viranomaisneuvottelun muistio
Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan muutoskartta
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7. Asemakaavamerkinnät ja –määräykset
8. Pilaantuneet maat selvitys /Pöyry Oy
9. Lentomeluselvitys Finavia Oy
10. Reitistöt
11. Lumenkaatopaikkaa koskeva selvitys
12. Rakennustapaohjeet
13. Vuorovaikutuslomake
14. Sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi (SYVA)

Valokuvat:
1.2

Rovaniemen kaupunki

Kaava-alueen sijainti

Muutosalue sijaitsee Napapiirin alueella Valtatie 4:n ympäristössä. Alue
sijoittuu noin 8 kilometrin päähän Rovaniemen kaupungin keskustasta
sijaintikartan mukaisella alueella.
1.3

Kaavan tarkoitus ja tavoite

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia ohjelmapalvelujen ja liikenteen
tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella
toimivien matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun
edellytykset. Erityisenä kehittämisen kohteena on alueella toimivien
matkailu- ja ohjelmapalveluiden tarvitsemien vyöhykkeiden ja
liikenneratkaisujen osoittaminen.
Asemakaava kohdistuu alueelle, jossa on kolme voimassa olevaa
asemakaavaa ja näiden ympärillä olevaa asemakaavoittamatonta
aluetta.
Napapiirin matkailualueella on menossa voimakas kehityskausi.
Alueelle on rakennettu, rakenteilla ja suunnitteilla monia hankkeita.
Napapiirin alueen toimintoja ovat mm. luontoretket, moottorikelkka,
poro-, koira- ja hevossafarit, tapahtumat ja esitykset, näyttelyt,
tuotteiden valmistaminen ja myynti sekä enenemässä määrin myös
majoittuminen Napapiirin alueelle. Ohjelmapalvelut kehittyvät ja
monipuolistuvat ja tarvitsevat erilaisia tiloja ja reittejä.
Suunnittelualue on muodostunut selkeästi Napapiirin matkailualueen
yhdeksi keskeisemmäksi ohjelmapalvelujen alueeksi. Alueen toiminnot
tarvitsevat asemakaavanlaatimista vastaamaan muualla Napapiirin
alueella olevaa vastaavanlaista toimintaa.
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1.4 Kaavaa koskevat maankäyttösopimukset
Kaava sijoittuu osin yksityisille maille. Maanomistajan kanssa laaditaan
maankäyttösopimukset. Maankäyttösopimukset hyväksytään
kaupunginhallituksessa kaavaan liittyvän hyväksymiskäsittelyn
yhteydessä.
1.5 Toimintasäännöt ja maanvuokrasopimukset
Toimintasäännöt liitetään seuraaviin sopimuksiin
kaupungin maanvuokrasopimukset ja tontinluovutusehdot
Rovaniemen Kehitys Oy:n lyhytaikaiset vuokrasopimukset
Finavia OY:n maanvuokrasopimukset
Napapiirin osuuskunnan sopimukset
maankäyttösopimukset
reittitoimitukset
Jokamiehen oikeus on suomalainen perinetiseen nautintaoikeuteen
liittyvä oikeus, jota säädellään useassa eri laissa annetuilla rajoituksilla.
Toimintasääntöjä ei perusteta sellaiseen toimintaan, joka sisältyy
jokamieheoikeuden piiriin kuuluvana toimina. Tavoitteena on, että
napapiirillä yritystoiminta perustuu kaavoitukseen, voimassa oleviin
lupiin ja sopimuksiin.
1.6. Jokamiehenoikeudet
Kaavalla ratkaistaan maankäytön keinoin jokamiehen oikeuden ja
liiketoimintaan perustuvan toiminnan pelisäännöt. Jokamiehenoikeuteen
perustuva liikkuminen aiheuttaa turvallisuusriskin liiketoimintapohjaiselle
ohjelmapalvelutoiminnalle.
Jokamiehen oikeudella ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa
maanomistajalle.
maanomistajan lupa tarvitaan maastossa liikkumiseen,
ulkoilureitteihin, puiden kaatamiseen
maanhallinta ei muutu jokamiehen oikeuden perusteella
liiketoiminnassa vastuukysymykset ovat merkittäviä
(onnettomuus ja jokamiehen oikeus, sekä vahingonkorvaus)
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Luonto/Usein_kysytyt_kysymykset_jokamiehenoikeu(17111)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38797
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Rovaniemen kaupunki on keväästä 2015 lähtien käynyt
keskusteluja napapiirin yrittäjien ja toimijoiden kanssa kasvun
aiheuttamasta paineesta ja turvallisuustilanteesta. Napapiirin
vetovoima on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen viiden vuoden
aikana ja viipymän lisäys on kasvattanut mm. ohjelmapalvelujen
kysyntää. Lisääntynyt matkailijoiden määrä on myös näkynyt
katuverkon turvallisuudessa sekä paikoitustilojen käyttöasteissa.
Kaavoituksella on voitu ratkaista rakentamisen ja niiden
välittömässä läheisyydessä olevien alueiden toteutus, mutta
kaava-alueilla tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia lähialueille ei ole
osattu ennakoida riittävästi. Yrittäjien aloitteesta kaupunki on
päättänyt käynnistää alueella asemakaavoituksen, jossa
huomioidaan voimassa olevien kaavojen tarkistustarpeet sekä
ympäröivien alueiden maankäytön ohjauksen tarve.

Vireille tulo:
Kaupunginhallitus on 11.4.2016, § 136 käynnistänyt Napapiirin
asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen.
Asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu 3.5.2016
ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja
asiakirjoihin on voinut tutustua 4.5.2016.–3.6.2016 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla kaavatorilla.
Tavoiteaikataulu kaavaprosessin jatkon osalta (24.4.2017)
Luonnosvaihe:
Alueelle on laadittu asemakaavan muutosluonnoksia 24.1.2017.
Valmisteluvaiheen kuuleminen on tarkoitus järjestää pitämällä
valmisteluaineisto yleisesti nähtävillä 6.-20.2.2017 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internetsivuilla kaavatorilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty.
Kaupunginhallitus on 15.5.2017 § 244 käsitellyt napapiirin
asemakaava ja päättänyt palauttaa sen valmisteltavaksi
seuraavista syistä:
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1.

liikennejärjestelyissä otetaan huomioon kaavateiden ja liittymien
riittävät leveydet ja turvallisuutta sekä toiminnallisuutta lisäävät seikat,
2.
kaavassa tutkitaan matkailupalvelujen alueen (RM) laajentamista myös
4-tien pohjoispuolelle, huomioiden tarvittavat liikennejärjestelyt
Napapiirille ja
3.
kaavassa otetaan huomioon valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan ohjausvaikutukset.
Rainer Björkbacka on jättänyt 25.5.2017 päivätyn
oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 15.5.2017 päätöksestä
§ 244.
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Kaupunginhallitus antaa oikaisuvaatimuksesta erillisen päätöksen.
Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen esitetyt aloitteet:
1. Arctic Circle Santa Claus Finland Oy on 3.5.2017 jättänyt
aloitteen rakennusuojelun purkamiseksi. Aloite on
lähetetty kaavaprosessin ulkopuolella.

Suojelukysymykset käsitellään osana kaavaa. Aloite on tullut
luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen. Aloite on erillinen. Tässä
kaavassa ei käsitellä suojelukysymyksiä. Kyseinen
suojelumerkintä on saanut lainvoiman Rovaniemen hallintooikeuden päätöksellä 2.12.2014 päätösnumero 14/5439/1.
2. Arctic Circle World kortteliin 5807 tontille 9
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on kehitetty
rakennushanketta kortteliin 5807, tontille 9. Hankkeen koko on
yhteensä 1677 kem2 ja kerrosluku 3/4k II. Hanke ei ole voimassa
olevan asemakaavan mukainen, eikä hanke ole ollut KH:n
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15.5.2017 kokousaineistossa eikä alustavassa
kaavaehdotuksessa. Hankesuunnitelmat on laadittu kesällä 2017.
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Ehdotusvaihe:
Kaupunginhallitus päättää asemakaavan laatimisesta ja
ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.
Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 400 hyväksynyt
asemakaavaehdotuksen nähtäville. Asemakaavaehdotus on
nähtävillä 31.8.-29.9.2017.
Päätös
(…)
Merkittiin pöytäkirjaan korjattu liite 3.
Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:
"Kaupunginhallitus hyväksyy luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen
esitetyn hankkeen kortteliin 5807 tonttijakokartan mukaisesti
tontille 9 ja hyväksyy hankkeen edellyttämät korjaukset nähtäville
laitettavaan aineistoon.
Lisäksi kaupunginhallitus tekee kaavaehdotukseen kokouksessa
jaetun liitekartan mukaiset muutokset:
1) VT-4:n ja Myllymäen tien välinen eteläpuolinen alue muutetaan
maa- ja metsätalousalueeksi (M),
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2) VT 4:n ja Lentokentäntien pohjoispuolinen alue muutetaan
maa- ja metsätalousalueeksi (M). Kaupunginhallitus päättää
käynnistää ideakilpailun ja kumppanuuskaavoituksen kohdan 1
sekä kumppanuuskaavoituksen kohdan 2 mukaisille alueille.
3) Kaavakartalla liittymänumerolla 2 merkitty liittymä (eteläinen
liittymä) muutetaan pysyväksi.
4) Tähtikujan liittymä merkitään kaavakartalle liittymänumerolla 3.
Liittymästä sallitaan vain etelästä tuleva saatto- ja
huoltoliikkeenne. Kaupunginhallitus esittää, että liittymä erotetaan
VT4:stä omaksi kaistaksi rakenteellisin estein.
5) Kaupunginhallitus lisää kaavakarttaan siltavarauksen kevyelle
liikenteelle kaava-alueen eteläiseen osaan nelostien
liikennealueen yli.
6) Kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin
liikennevalojen tai kiertoliittymän saamiseksi Lentokentäntien
risteykseen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla
eritasoliittymä tai kertoliittymä, mutta lopullinen ratkaisu tehdään
tiesuunnitelman ja liikenneviraston investointisuunnitelman
mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että ns. Pokan liittymän
turvallisuuteen kiinnitetään huomiota lisäämällä kyltityksiä ja että
liikennesuunnitelmassa lisätään vaarallinen mutka tms.
liikennemerkki Tähtikujan mutkaan.
Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, kaavan
liiteasiakirjat ja tonttijakokartat kokouksessa edellytettyjen
tarkistuksien mukaisesti. Kaavaehdotus (1:2000 karttalehdet 1-9,
2-9, 3-9, 4-9, 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, 9-9), kaavaselostus osa 1 ja 2,
indeksikartta 1:5000 sekä tonttijakokartat laitetaan Osviittaan sekä
kaavatorille (www. rovaniemi.fi) nähtäville vähintään 30 vrk:ksi.
Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Finavia
Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti, esikunta),
Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n, teknisen
lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan
lausunnot. Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan,
Rovaniemen Kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä
VisitRovaniemen kannanotot. Kaavaehdotuksesta lähetetään tieto
kirjeitse niille ulkopaikkakuntalaisille, jotka omistavat alueella
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maata. Kaupunginhallitus hyväksyy vuorovaikutuslomakkeessa
annetut vastineet."
Esko-Juhani Tennilä esitti Matti Henttusen ja Sara Tuiskun
kannattana, että 4-tien pohjoispuolella oleva M - alue muutetaan
MR -alueeksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka
mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat
kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja
ne jotka ovat Tennilän esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja neljä
(4) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys
on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
Sara Tuisku esitti Matti Henttusen kannattamana, että sekä
Lentokentäntien että alueen pohjoisimpaan liittymään rakennetaan
kiertoliittymä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka
mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat
kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja
ne jotka ovat Tuiskun esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja
kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan
esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
Hannu Ovaskainen esitti Esko-Juhani Tennilän kannattamana,
että ns. Pokan risteys säilytetään ns. entisen mallisena eli liikenne
molempiin suuntiin ja kaikista suunnista sekä pohjoisesta että
etelästä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka
mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat
kaupunginjohtajan muutetun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja
ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa -ääntä ja kuusi
(6) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on
tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.
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Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville pano:
Kaavaehdotuksen ehdotusvaiheen kuuleminen pidettiin 31.8.29.9.2017. Kaavaehdotusta ja saatua palautetta käsiteltiin
kaupunginhallituksen iltakoulussa 6.11.2017. Kaavaehdotuksesta
saatu palaute on koottu vuorovaikutuslomakkeeseen (selostus
osa 2). Paikalla olivat myös ELY-L:n edustajat. Saadun palautteen
perusteella kaavaan on tehty seuraavat muutokset:
1. Tähtikujan jatkeesta poistetaan liittymän mahdollistava
nuoli. Tähtikujan jatkeesta tulee huoltokatu, joka merkitään
hidaskatuna (hk).
2. Eteläiseen liittymään lisätään takaisin numero 2 (vaiheistus)
3. Teknisisä tarkistuksia (saa-merkintä väärällä puolella aluetta,
ylimääräinen rakennusoikeus viheralueella, poistetaan VT4:n
aluevaraukselta ylimääräiset kaavamerkinnät).
4. Siirretään ylikulkusillan aluevarausta aivan eteläiseen rajaan
kiinni ja tehdään se levänä, jotta vinokin silta olisi mahdollinen.
5. Lisätään vaiheistusmääräys: Pukinpolku katkaistaan kun
lentokentäntien ja Myllymäentien risteys on turvallinen.
6. Muutetaan tontin 5808 määräystä:
7. Lisätään kaavaselostukseen (osa 1 tiivistelmä, osa 2
alkuperäinen) sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi SYVA.
8. Lisätään kaavaan määräys: VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ
PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE VIIVYTTÄÄ
ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA,
VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI
SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN
PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ.
HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN
VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN
MUKAAN.
Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset ovat kaavan tarkoitus ja
tavoite huomioiden merkittäviä ja kaava laitetaan uudelleen
ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville.
Hyväksyminen
Kaavaprosessin tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto käsittelee
kaavaa syksyn ensimmäisessä kokouksessaan.
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2.2

Asemakaava
Tällä asemakaavalla alueelle osoitetaan matkailua palvelevien
rakennusten korttelialueita, alueita ohjelmapalveluiden tarpeisiin
sekä liikenneverkko Napapiirin alueella.
Kaava-alue on laaja noin 1150 ha. Kaava-alueeseen sisältyvät
Santapakin asemakaava, pajakylän asemakaava sekä
kortteleiden 7002-7007 asemakaava ympäröivine virkistys-,
liikenne- ja paikoitusalueineen sekä napapiirin leirintäalueen
asemakaava.
Kaava-alueella on myös merkittävä määrä
asemakaavoittamatonta aluetta. Erityisesti VT4:n pohjoispuolella
on asemakaavoittamatonta aluetta.
Napapiirin alue on Rovaniemen tärkein kansainvälinen
matkailukohde. Kaavalla ratkaistaan matkailun vetovoima-alueen
kasvu ja liikennejärjestelyt. Alue liittyy välittömästi kunnan
rakentamaan teknisen huollon verkkoon.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Rovaniemen kaupunki rakentaa kaavan mukaiset kadut, kevyen
liikenteen väylät ja vesi- ja viemäriverkoston. Rovakaira Oy
rakentaa sähköhuollon.
Asemakaavan vahvistuttua matkailupalvelujen rakentaminen
sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat toteutettavissa
hakijoiden esittämien suunnitelmien ja selvitysten mukaisesti.
Alueella toimivan yrittäjän kanssa laaditaan uudet
vuokrasopimukset laaditun asemakaavan mukaisesti.
Kaavassa osoitetuille vyöhykkeille laaditaan toimintaperiaatteet,
jotka liitetään vuokrasopimuksiin.

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
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Napapiirin matkailupalvelujen alueella Santapark ja pajakylä
muodostava matkailun vetovoima-alueen päät, jotka yhdistyvät
pääsääntöisesti VT4:n ja Tarvantien kautta. Santaparkin ja
pajakylän välissä on rakentamatonta metsää ja eteläpuolella
alueet liittyvät viheralueiden kautta asuinalueisiin. VT 4:n
pohjoispuolelle on vakiintunut ohjelmapalvelujen ja reitistöjen
alueeksi, joka kohdentuu erityisesti Finavian ja kaupungin maille
sekä näiden läheisyydessä oleviin yksityismaihin.
Suunnittelualueen lävistää Valtatie 4:n. Alue sijaitsee palvelujen
ja teknisen huollon piirissä.
Alueella on olemassa erilaisia ohjelmapalveluyritysten käyttämiä
reittejä sekä ulkoilureittejä, joista osa on lainvoimaisen
asemakaavan korttelialueilla.
Kaavoitettava alue liittyy Rovaniemen lentoaseman alueeseen.
Laadittava selvitys

1. melu

Uusi
vai
vanhaa
täydentävä
vanha

2. kaupunkikuva

vanha

3. selvitys hankkeen
vaikutuksista elinkeinoihin

vanha

4. luontoselvitys

vanha

Täydennettävä
vanha selvitys (nimi,
vuosi, tekijät)
Rovaniemen
lentoasema
Lentokonemeluselvitys
Tilanne
2008
ja
ennuste 2025, Finavia
A/2 2009

Selvityksen
laatija

VT 4:n liikennemelu
(2005)
Napapiirin
asemakaavan
selvitykset
Rovaniemen
kaupungin elinkeinoohjelma 2017-2018
Viherympäristö,
Ympäristön käsittelyja hoito-ohjeita,
Arkkitehtitoimisto
Voitto Tiensuu.
Ympäristötiedon
hallintajärjestelmä
Hertta.

ELY-L

Syväsenvaaran
luontoselvitys
5. Pilaantuneet maat

uusi

Finavia

kaupunki

kaupunki

kaupunki

kaupunki
2014
Pöyry OY
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6. Lumenkasauspaikkaan
liittyvä selvitys
7. Liikenneselvitys
8. muinaismuistot

uusi
uusi
vanha

FCG Oy

Lapin Maakuntamuseo

SITO OY
kaupunki

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Sataparkin alue muodostuu kartiomaisesta avokallio-alueesta,
jonka korkein kohta kohoaa 186 metrin korkeuteen. Maasto
nousee pohjoisen lentoaseman (190 m) suuntaan ja Laskee
Kemijoen laakson (75 m) suuntaan. Itäpuolella on Niva-aapan
länsireunan soista aluetta. Alarinteillä on soramoreeni- ja
moreenipatjoja. Alue sijaitsee Pohjan-maan- Kainuun ja
Peräpohjolan metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajamailla.
Syväsenvaaran alueen yläosa on kasvillisuudeltaan selvästi
Perä-Pohjalaisiin tyyppeihin kuuluva, mutta alarinteillä esiintyy
myös Pohjanmaa-Kainuun kasvillisuus-tyyppien piirteitä.

Pajakylän alueen yleisilme on metsäinen, sillä alueella kasvaa
täysikasvuista kuusi-, mänty- ja koivupuita sekä niihin luontevasti
liittyvää aluskasvillisuutta, kuten katajaa, pajua ja varpukasveja.
Alueen länsiosassa on laaja aukea alue, joka aikoinaan on
toiminut Rovaniemen maalaiskunnan pintamaiden
varastointialueena. Alueella sijaitsee myös Napapiirin vesisäiliö.
Pajakylän alueen korkein kohta on juuri pajakylän takainen alue,
josta maanpinta alkaa loivasti laskea kohti Nivavaaraa ja
Napapiirin uusia asuinalueita.
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VT4:n pohjoispuolella oleva alue on pääosin loivasti viettävää
metsämaata. Alueella on Kemikorkean alue sekä kaava-aluetta
rajaava lentokenttä.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemakuva
Maisemamaakunnallisessa jaossa alue on Perä-Pohjola-Lapin –
alueella. Paikallisesti alue sijoittuu Syväsenvaaran,
Keminkorkean ja Pikku-Olkkavaaran muodostaman
vaarakolmion sisälle Napapiirin yhteyteen. Kaava-alueen korkein
kohta on pajakylän takana oleva nyppylä 168 m.p.y ja alin 150
m.p.y vesisäiliön aukea. Korkeimmalla kohdalla pajakylän takana
on herkkä pieni avokallioalue. Muutoin metsäinen alue on
tyypillistä sekametsää. Puiden latvojen yläpuolelta avautuu
näkymä Rovaniemen keskustaan jokilaaksoon Pikku
Olkkavaaran huipun ja Syväsenvaaran välistä.
Kallio- ja maaperä
Napapiirin asemakaava-alueen kallioperä kuuluu peräpohjolan
liuskealueeseen. Geologian tutkimuskeskuksen 1997
julkaiseman kallioperäkartan mukaan Napapiirin alueen vaarat
on pääosin muodostunut rakenteeltaan vaihtelevasta seoskivistä,
graniitista ja kiillegneissistä.
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Kasvillisuus
Kaava-alue kuuluu pohjoisboreaalisen ja keskiboreaalisen
havumetsävyöhykkeen vaihettumisalueelle. Koko vyöhykkeen
yleisin kasvupaikkatyyppi on kuivahko kangasmetsä, jota tällä
alueella ei ole kovinkaan paljon.
Kunkin alueen luonteenomainen kasvupaikkatyyppi syntyy mm.
kallio- ja maaperän, veden, ilman ja säteilyn vaikutuksesta.
Kasvupaikat on esitetty pelkistetysti karttaliitteessä, johon
tekstissä oleva numerointi viittaa.
Syväsenvaaran lakialueella sekä kaakkois- ja lounaisreunalla on
kuivaa ja karuakin kangasta, jossa kallioiden lomassa siellä
täällä kasvaa kitukasvuisia mäntyja (1). Kuivilla ja kuivahkoilla,
puolukan, variksenmarjan ja kanervan kattamilla rinteillä on
mäntypuusto, joka tihenee rinnettä alaspäin mentäessä.
Kuivahkoja kasvupaikkoja on myös aivan kaava-alueen
pohjoispäässä (2). Runsaasti kuusia ja koivuja kasvavia,
vaihtelevan näköisiä tuoreita ja osittain soistuneita kankaita
löytyy Niva-aavan pohjois- ja itäpuolelta moreenimailta. Valtatien
eteläpuolella vaihtelevat valoisan lehtomaisen kankaan koivikko
sekametsien ja synkemmän tuoreen kankaan kuusikoiden
kanssa (3). Niva-aapa on lähes kokonaan ojitettua
lehtipuuvaltaista rämettä, jossa kasvaa myös kituvia mäntyjä ja
kuusia. Ojittamaton osa on matalavarpuista ja harvapuustoista
kaunista suota (4).
Erityisen kaunis osa Niva-aapaa on alueen vanhaan
maanviljelyyn liittyvä soistumassa oleva matala koivikko
sammalpatjoineen Rinteenmäen ja Myllymäentien
koilliskulmauksessa ja paikoitellen Myllymäentien länsipuolella.
Suurin osa Niva-aavasta on ojitettu. Myllymäentien länsipuolella
rämeen keskipaikkeilla on pienialainen puuton neva. jossa
aluskasvillisuus muodostuu pääasiassa heinistä ja ruohoista (5).
Vanhan lentokentäntien ja valtatien liittymässä on täytemaa-alue,
josta tienpätkä on purettu ja nurmetettu. Alueella kasvaa
nurmipohjalla nuoria puuntaimia yksittäin ja pienissä ryhmissä
sekä pieniä pajuryhmiä (6). Syväsenvaaran koillispuolisella
alarinteellä on aikaisemmasta soranotosta johtuva kasviton alue
(7).
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Alueella ei tiettävästi ole uhanalaisia kasveja.
(Arkkitehtitoimisto Voitto Tiensuu)
Kasvillisuusselvitystä on tarkennettu kesällä 2014.
Kasvillisuuden osalta ei alueelta löytynyt mitään
suojelutoimenpiteitä edellyttävää.
Syväsenvaaran luontoselvitys 2014, Sito oy
Selvitysalue käsitti Syväsenvaaran, joka rajoittuu pohjoisosiltaan
valtatien pohjoispuolella sijaitsevaan teollisuusalueeseen ja
suoalueeseen, länsi-, etelä ja itälaidaltaan Syväsenvaaran
kaupunginosan omakotialueisiin. Vaaran pohjoisreunalla sijaitsee
kallion sisään rakennettu, Santa Parkin suosittu turistikohde
sisäänkäynteineen ja pysäköintialueineen.
Selvitysalue muodostuu kartiomaisesta avokallioalueesta, jonka
korkein kohta kohoaa 186 metrin korkeuteen. Maasto nousee
pohjoisen lentoaseman (190 m) suuntaan ja Laskee Kemijoen
laakson (75 m) suuntaan. Itäpuolella on Niva-aapan länsireunan
soista aluetta. Alarinteillä on soramoreeni- ja moreenipatjoja.
Alue sijaitsee Pohjanmaan- Kainuun ja Peräpohjolan
metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajamailla. Syväsenvaaran
alueen yläosa on kasvillisuudeltaan selvästi Perä- Pohjalaisiin
tyyppeihin kuuluva, mutta alarinteillä esiintyy myös PohjanmaaKainuun kasvillisuustyyppien piirteitä.
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Alueelta tehtiin kirjallisuusselvitys ja Lapin ELY keskukselta
pyydettiin tiedot uhanalaisten lajien esiintymisestä. Elykeskuksesta saadun tiedon mukaan Syväsenvaaran alueella ei
löytynyt rekistereistä havaintoja uhanalaisista ym. suojeltavista
lajeista (Rauhala 12.8.2014)
Laskentamenetelmistä kartoituslaskenta on tarkin menetelmä
linnuston selvittämiseksi. kartoitusmenetelmää käytetään
yleisesti maalinnuston selvitys- ja seurantamenetelmänä
Koskimies ja Väisänen 1991, Rajasärkkä 2005).
Kartoitusmenetelmä perustuu tavallisesti useaan käyntikertaan
tutkimusalueella. Kullakin käyntikerralla merkitään kartalle kaikki
pesivää paria osoittavat havainnot. Useimmiten havainto on
laulava koiras, mutta myös pesät, varoitteleva naaras on pesivää
paria osoittava havainto.
Alueelta ei ollut ennestään tietoja kasvillisuudesta. Kasvillisuusja luontotyyppikartoitukset tehtiin Sierlan ym (2004) ja Söderman
(2003) julkaisuissa kuvatuin menetelmin.
Kasvillisuusinventoinnissa keskityttiin luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaisiin suojeltuihin luontotyyppeihin sekä 46 § ja 47 §
mukaisiin uhanalaisiin lajeihin. Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiset
kohteet ja mahdolliset muut arvokkaat luontokohteet tarkistettiin.
Metsälain kohteita ei varsinaisesti luokitella metsälakiin
perustuen, vaan luokituksena käytetään uhanalaisten
luontotyyppien luokitusta, joka on kattavampi ja täsmällisempi.
Vanhan puuston esiintymisen ja muiden arvokkaiden kohteiden
paikantamiseksi metsiä on tarkasteltu valtakunnallisen metsien
inventointi aineiston (VMI) avulla.

Yhteenveto:
Asemakaavaluonnoksen mukainen rakentaminen sijoittuu
Syväsenvaaran koillis- ja itäpuolelle. Luontoselvityksen
perusteella Syväsenvaaran alueella ei ole luonnonsuojelu-lain,
metsälain tai vesilain säännösten mukaisia esteitä rakentamisen
sijoittamiseen kaavan mukaisesti.
Niva-aavan rakentamisen yhteydessä tulee huolehtia, että
maantäyttöalueet eivät muuta suon vesitasoa.
Itärinteellä rakentaminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että
alueen kookasta puustoa säilytetään mahdollisimman paljon.

25

Eläimistö
Santaparkin alueelta tehdyn pesimälinnustoselvityksen tulokset
on esitetty selostuksen liitteenä olevan luontoselvityksen
luettelossa. Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeista sekä
kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainituista lintulajeista
havaittiin vaaran lounaisreunalla varoitteleva kivitasku (Oenanthe
oenanthe), joka on uhanalaisluokituksen mukaan Suomessa
vaarantunut (VU) laji.
Kaavan mukainen rakentaminen ei kohdistu kivitaskun
reviirialueelle.
Alueella ei ole uhanalaisia eläimiä.
Lapin ELY-Y:n lausunto (LAPELY 162/2017):

Pienilmasto
Alueen vuotuinen keskilämpötila on n. +0.5 C. Lämpimin
kuukausi on heinäkuu, jonka keskilämpötila on n. 15 C. Kylmin
on tammikuu, jonka keskilämpötila on n. -13 C.
Vuotuinen sademäärä on n. 500 mm, josta lumena tulee n.
puolet. Pysyvä lumipeite tulee marraskuun alkupäivinä.
Paksuimmillaan lumipeite on maaliskuussa, noin 60-70 cm.
Paikallisesti Napapiirin alue on pienilmastollisesti äärevää, jossa
talven ja kevään purevat viimat vaihtelevat kevään ja kesän
paljaisiin kallioihin imeytyvän auringonsäteilyn kanssa. Vaarojen
pohjois- ja itärinne ovat talvikautena varjoisia ja lumi viipyy niillä
pitempään. Pienilmastollisesti Napapiirin alueen parhaimmat
paikat sijoittuvat metsäiselle moreenimaalle loivassa
etelä/kaakkoisrinteessä.
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Vesistö
Maaston korkeimmat kohdat toimivat vedenjakajina.
Syväsenvaarassa ja toisaalta Keminkorkialta, Napapiiriltä ja
Pikku-Olkkavaaran rinteiltä valuvat vedet vaarojen väliselle
suoalueelle. Vedenjakajalla kasvillisuus on tottunut tulemaan
toimeen sadeveden varassa. Metsäkasvillisuus Syväsenvaaran
ja Keminkorkean rinteillä sekä Napapiirin suunnassa toimii
vesisuhteitten säätelijänä suojaamalla maata eroosiolta,
hidastamalla lumen sulamista sekä edistäen vesien imeytymistä
maaperään. Alue ei ole pohjavesialuetta.
Poropuiston ja Syväsenvaaran luolaston välisellä alueella
tehdyt kairaukset osoittavat turvekerroksen vahvuuden olevan 26 metriä.
Pohjavesi
Karttatarkastelun perusteella vedenjakaja-alue sijoittuu
Rovakairan läheisyyteen, josta pohjaveden virtaus suuntautuu
lounaaseen ja koilliseen. On todennäköistä että maakerroksen
ohuudesta ja kohteen sijainnista johtuen kallion päällä ei ole tällä
alueella varsinaista pohjavesikerrosta tai se on ohut. Rovakairan
i itäpuolella on karttatarkastelun mukaan lähde. Alue ei ole
pohja-vesialuetta eikä alueen vettä hyödynnetä.
Alueella ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita.
Lähimmät alueet ovat Iso-Olkkavaarassa (lähde Elinympäristön
tietokanta Liiteri).
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Maa- ja metsätalous
Kaavoitettava alue on asemakaavoissa osoitettuja korttelialueita
ja virkistysalueita lukuun ottamatta ollut aikaisemmin
metsätalouskäytössä.
Alueen keskeisen sijainnin vuoksi maa- ja metsätaloutta ei enää
pääsääntöisesti aktiivisesti harjoiteta, vaan alue onkin
kaavoituksen sekä nykyisen käyttötarkoituksen myötä muuttunut
korttelialueeksi ja ohjelmapalvelujen alueeksi.
Kaava-alueen maisemakuvaa voidaan kuvata osittain
luonnontilaisena metsämaisemana. Suunnittelualueen voimakas
reittiverkosto on osaltaan kuluttanut alueen maaperää ja
kasvillisuutta.
Maisemakuvaa havainnollistaa alueelta otetut valokuvat ja
suunnittelun apuvälineenä käytetty mittakaavaltaan tarkka
ortokuva.
Alueen maaperä vaihtelee ja VT 4:n eteläpuoleinen alue soveltuu
hyvin rakentamiseen, sillä se pääosin moreenia. VT4:n
pohjoispuolella on laajoja moreenialueita sekä saraturvekenttiä.
Metsäisyys: Lähde Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
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Maaperä
Alueen maaperä on pääsääntöisesti hiekka- ja soramoreenia ja
saraturvetta. Alueella on myös kallioisia alueita. Lähde:
Elinympäristön tietokanta Liiteri.
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Maaperäkartta Saarenkolmion alue/GTK

Kulutuskestävyys
Kulutuskestävyyteen vaikuttaa kasviyhdyskunnan rakenne,
ravinteet, kosteus, maan rakenneominaisuudet, pinnan kaltevuus
ja maakerrosten vahvuus, lämpötila, säteily ym. Maankäytön
kannalta kulutuksen määrä ja laatu ja eri vuodenaikoihin
ajoittuminen samalla alueella vaikuttaa kulumisen määrään.
Arkoja ovat avokallioiden lähiympäristö, jossa humuskerros on
ohut, sekä hiekka- ja sorapintaiset rinteet. Kuluminen kallioisella
lakialueella on jäkälä- ja sammalpeitteen sekä varpujen
häviämistä ja rinteillä se on pääasiallisesti kasvillisuuden
häviämistä tallauksen vaikutuksesta, jonka seurauksena
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erityisesti kaltevilla pinnoilla pintamaat vierivät. Tallauksen
vaikutuksesta myös pintamaan humuskerros tiivistyy ja
heikentää juuriston veden- ja ravinteidenottoa. Kaava-alueella
risteilee useita eri aikakausina muodostuneita reittiverkostoja.
Tuoreet ja rämettyneet kankaat moreenimailla kestävät tallausta
parhaiten. Talviset reitit eivät juuri vaikuta kasvillisuuden
kulumiseen.
Luonnonsuojelu
Alueelta tunnetaan yksi muinaismuistolain (295/1963) perusteella
suojeltu kohde Syväsenvaaran lakiosan alapuolella, sen
kaakkoisreunassa. Kohde on muinaiseen kvartsin käyttöön
liittyvä louhintapaikka. Lisäksi on vaaran laella sota-ajan
kalliomerkintöjä ja mahdollisesti myöhempiä lisäyksiä.
Kasvillisuuden osalta ei alueelta löytynyt mitään
suojelutoimenpiteitä edellyttävää.
Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaan alueella ei ole erityisiä
luontoarvoja.
Ote lausunnosta LAP ELY/ 162/2017 20.2.2017.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Rakennettu ympäristö koostuu kolmesta osakokonaisuudesta:
1. Santaparkin alue
Valtatie 4 kulkee kaava-alueen pohjoispuolelta itälänsisuuntaisena, johon kaava-alue rajoittuu. Kaava-alueella
kulkeva katu on Tarvantie.
Alueella sijaitsee Syväsenvaaran uumeniin toteutettu Santa
Park- elämyspuisto. Luolasto toimii kriisioloissa
väestönsuojana.
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Valtatie 4 kulkee kaava-alueen läpi pohjoispuolelta itälänsisuuntaisena, johon kaava-alue osittain rajoittuu. Kaavaalueella kulkevat kadut ovat Joulumaantie, , Tähtikuja ja
joulupukintie sekä Pukinpolku- niminen kokoojakatu alkaen
Napapiirin Pajakylästä ja jatkuen Myllymäentielle asti.
2. Pajakylän alue
Napapiirin Pajakylän matkailua palvelevat liikealueet
sijaitsevat kortteleissa 5801-5807 ja 5817. Pukinpolun
itäpuolella sijaitsee laaja näyttely- ja messualue ja
igluhotellialue, Napapiirin metsäkartano korttelissa 5814,
ohjelmapalveluyrityksiä sekä rakentamattomat kortteli 5808 ja
5810 sekä VT4:n pohjoispuolella 7002 ja 7003.
Valtatien pohjoispuolisella kaava-alueella sijaitsee Nesteen
huoltamo korttelissa 7001 sekä Shellin huoltamo korttelissa
7000.
3. VT 4:n pohjoispuoli
VT4:n pohjoispuolella on varsin vähän rakennuksia. Alueella
on kaksi huoltoasemaa, ohjelmapalveluyritysten tarpeisiin
olevia rakennuksia sekä voimalinjoja.
Napapiirin asemakaavalla (KV 24.6.2013 §101) on
ratkaistu rakennussuojelu seuraavasti:
Rooseveltin maja eli Napapiirin maja: sr
Napapiirin maja (Rovaniemen mlk 1983 – 1985): sr-4
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Suojelun perusteet on ratkaistu hallinto-oikeuden päätöksellä
2.12.2014 Päätösn:o 14/5439/1. Suojelupäätös on saanut
lainvoiman.
Tällä kaavalla ei muuteta suojeluratkaisuja.

Palvelut
Muutosalue sijaitsee napapiirin matkailualueella ja kaava
mahdollistaa uuden majoitus, - liike ja ohjelmapalvelujen
tarjonnan olemassa olevien palvelujen tueksi.
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Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Majoitusvuorokausien osalta vuoden 2016 tilastot
valmistuessaan tulevat nostamaan ensi kertaa Rovaniemen
majoitusvuorokaudet yli puolen miljoonan rajan.
Lentomatkustajien määrä on noussut ennätystasolle
Rovaniemellä ollen vuonna 2016 yhteensä 490 000
matkustajaa. Myös joulukuu ylsi kenttäkohtaiseen
ennätykseensä sekä charter-matkustajien että
reittimatkustajien määrän osalta. Charterlentoja
Rovaniemelle saapui 160 kpl.
Pajakylän yritysten määräksi arvioimme n. 60 yritystä ja kun
laskee mukaan paikan päälle operoimaan ”tulevat”
safarifirmat reiteilleen (ilman toimipistettä) ja DMC-toimijat
busseineen jne. määrä voi nousta helposti 100 yritykseen,
jopa yli.
Autopaikkojen tarpeeksi arvioimme minimissään n. 400
paikkaa.
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Napapiirin tärkein vetovoima on joulu ja Joulupukki sekä siihen
liittyvä elämysmaailma. Rovaniemen elinkeino-ohjelman (2016)
mukaan Rovaniemi on suurin matkailukaupunki
rekisteröidyillä majoitusvuorokausilla mitattuna
vertailukaupunkeihin verrattuna. Rovaniemellä oli rekisteröityjä
majoitusvuorokausia vuonna 2015 noin 470 000.
Seuraavaksi eniten rekisteröityjä yöpymisvuorokausia oli
Lappeenrannassa noin 380 000. Rovaniemellä kirjautuu
huomattavasti enemmän kansainvälisiä rekisteröityjä
yöpymisvuorokausia kuin vertailukaupunkeihin. Rovaniemellä
rekisteröitiin vuonna 2015 lähes 260 000 kansainvälistä
yöpymistä. Rovaniemen osuus on noin 21 % Lapin yöpymisistä.
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Pääasiallinen yöpymissyy Rovaniemellä on vapaa-aika.
Erityisesti kiinalaisten yöpyjien määrä kasvaa voimakkaasti.

Napapiirin alueelle rakentaminen on vilkastumassa. Pajakylän
RM-tontit ovat vuokrattu, ja niissä rakentaminen alkaa osassa
nopeasti. Vireillä olevissa hankkeissa tulee toista tuhatta uutta
majoituspaikkaa. Kaavamuutoshanke iglukylän toteuttamiseksi
Napapiirin kaakkoisreunaan on vireillä. Alueella on vireillä tai
käynnistymässä yh-teensä kahdeksan rakennushanketta.
Majoituskapasiteetin lisääntyessä matkailijoiden viipymä alueella
tulee kasvamaan, jolloin lisääntyy myös muiden palveluiden tarve alueella. Teollisuusalueet voivat olla ristiriidassa alueen
kehittymisen kanssa ja on tarve tutkia teollisuusalueen
muuttamista matkailukäyttöön.

Virkistys
Asemakaava-alueesta merkittävä osa on metsätalousaluetta.
Rakentamisalueet sijoittuvat Syväsenvaaran koillisrinteeseen
nykyisen pysäköintialueen ympärille ja virkistysalueelle
osoitetuille ohjelmapalvelujen alueille. Viheralueella on
ulkoilureittejä ja polkuja, jotka palvelevat sekä kesällä että
talvella.
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Hiihtoladut on esitetty yllä olevassa kartassa.

Luontopolku on esitetty yllä olevassa kartassa keltaisella.

38

Nykyiset ohjelmapalvelureitit on esitetty yllä olevassa kartassa.
Liikenne
Kaava-alueen läpi kulkee VT4 ja siihen liittyvät Pukinpolku sekä
Myllymäentie ja lentokentäntie. Tiealueiden hallinta jakaantuu
valtion ja kaupungin kesken siten, että kantatiet ovat valtion
hallinnassa ja asemakaavakadut kaupungin hallinnassa.
Alueella kulkee kevyenliikenteen verkosto, josta merkittävimpiä
ovat VT4:n suunnassa kulkeva yhteys sekä Myllymäentien ja
Pukinpolun yhteydessä olevat kevyenliikenteen väylät. VT4:n
viereiset kevyen liikenteen yhteydet kaupungista Myllymäentien
risteykseen asti ovat Lapin ELY-keskuksen hallinnoimia ja
ylläpitämiä väyliä.
Vuonna 2005 valmistuneen VT4:n toimenpidesuunnitelman
mukaan (Lapin tiepiiri) VT4:n yhteyteen on suunniteltu
eritasoliittymää Lentokentäntien ja Myllymäentien risteykseen.
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Selvityksessä tutkittiin VT 4 linjausvaihtoehtoja sekä eritasoliittymien
sijaintia välillä Norvatie –
Napapiiri.
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Valatie 4: rooli on moninainen:
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Selvityksessä arvioitiin myös liikennemäärät vuonna 2030.

Rovaniemi ja Napapiiri- Sodankylä kuuluvat kehityskäytävään.

Muinaismuistot
Syväsenvaarasta tunnetaan yksi kiinteä muinaisjäännös (Mj. rek.
1000011981, Rovaniemi 660), joka on muinainen kvartsilouhos
vaaran itärinteen tasanteella. Kaavaa toteutettaessa huomioitava
suojelukohde.
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Tekninen huolto
Kunta rakentaa vesi- ja viemärijohdot ja pitää kunnossa myös
alueen katuja. Pajakyläntiellä on vesi- ja viemärijohdot.
Rovakaira Oy rakentaa alueelle sähköhuollon. Alueella kulkee
Rovakairan keski- ja pienjännitejohtoja (ilmajohdot +
maakaapeli). Lisäksi alueella sijaitsee Rovakairan
suurjännitelinja (110 kv), joka näkyy alla olevassa kuvassa
valkoisena. Alue kuuluu keskitetyn jätehuollon piiriin.
Suunnittelualueen läpi kulkee vesihuoltojohdot.
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Rovakairan hallinnoimat johdot (yllä) ja linjat (alla). Rovakaira OY on
lausunnossaan esittänyt suunnitteluohjeita voimalinjoille rakentamiseen.

Alueella olevat vesi- ja viemäriverkostot kunnostetaan ja uusia
pumppuasemia rakennetaan kasvun mukaan.
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Kaukolämpöverkosto:
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Melu
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalentti-taso), LAeq,
enintään
Päivällä klo 7-22
Yöllä klo 22-7
ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet,
55 dB
50dB1
virkistys-alueet taajamissa ja niiden
) 2)
välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet4),
45 dB
40
lei-rintäalueet, virkistysalueet
dB3)
taajamien ul-kopuolella ja
luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus- huoneet
35 dB
30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat
35 dB
Liike- ja toimistohuoneet
45 dB
Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisällä

Meluntorjuntaa Suomessa ohjaa meluntorjuntalaki (382/87),
meluntorjunta-asetus (169/88), terveydensuojelulaki (763/94),
terveydensuojeluasetus (1280/94) ja valtio-neuvoston päätös
melutason yleisistä ohjearvoista (Vnp 993/92). Valtioneuvoston
päätöksen mukaiset melutason yleiset ohjearvot on esitetty
taulukossa.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan
soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.
Alueella sovelletaan uuden asuinalueen ohjearvoja, jotka ovat
ekvivalentin päivämelun osalta 55 dBA ja yömelun 45 dBA.
Lentomelu
Ilmailulaitos on julkaissut v. 2009 lentomeluselvityksen
(Rovaniemen lentoasema, lentokonemeluselvitys vuosina 2008
ja ennuste 2025), jossa meluennuste vuodelle 2025 on Pajakylän
alueella alle 55 dB. Alle 55 dB jää alueella kulkevan koillinenlounas-suuntaisen sähkölinjan eteläpuoli. Siviililiikenteen
ennustetaan kasvavan nykyisestä 3-kertaiseksi 15 vuodessa,
mutta sen vaikutus melualueiden laajuuteen on vähäinen.
Sotilasliikenne, jonka osuus on melussa merkittävä, ajoittuu
tyypillisesti arkipäiviin klo 9-15.45 väliselle ajalle. Valtioneuvoston
päiväohjearvo on 55 dB ja yöohjearvo 50 dB, jota melutaso ei
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saa ylittää asumisen lähellä, taajamissa ja loma-asumiseen
käytettävillä alueilla melu taso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45
dB, eikä yöohjearvoa 40 dB.

Liikennemelu
Valtatie 4:n suunnalla 2010 tehdyn liikennelaskelman mukaan
liikennemäärä valtatie 4:llä lentokentän risteyksessä on 5700
moottoriajoneuvoa/vrk ja Napapiirin kohdalla 3300/vrk. (lähde
Liidea Oy).
Kuljetukset Rovaniemelle ja Rovaniemeltä hoidetaan lähes
yksinomaan kuorma-autokuljetuksina. Valtaosa saapuvista ja
lähtevistä kuljetuksista painottuu valtatielle 4. Muut tärkeimmät
kuljetusväylät ovat kantatie 78 Ranuan suuntaa, kantatie 79
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Kittilän ja Tunturi-Lapin suuntaan, kantatie 81 Koillismaalle sekä
kantatie 82 Kemijärvelle ja Itä-Lappiin.
Tieliikenteessä tavaravirrat ovat epätasapainossa. Lähteviä
kuljetuksia on vähemmän kuin saapuvia, mikä lähtökohtaisesti
lisää logistiikkakustannuksia.

Kuva . Raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausisuorite
(KVL) Rovaniemen tieverkolla 2008 (Lähde: Lapin ELY-keskus).

49

Ajoneuvoliikenteestä aiheutuva 55 dB:n melutaso rajoittuu
pääsääntöisesti kantateiden läheisyyteen.

Ilmanlaatu
Rovaniemen seudun ilmanlaatututkimuksen mukaan
(Ilmatieteenlaitos, 1997) Rovaniemen seudun
energiantuotannon, teollisuuden, kiinteistöjen erillislämmityksen
ja autoliikenteen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vuodelle
1996 on selvitetty matemaattisfysikaalisilla leviämismalleilla.
Syväsenvaaran ja Napapiirin välillä pääasiassa autoliikenteestä
tulevien typenoksidien ja typpioksidin vuosikeskiarvot alittivat
reilusti nykyisen luontovaikutusperusteisen ohjearvon, jonka
sovellusalue on lähinnä maa- ja metsätalousalueet sekä
luonnonsuojelullisesti tärkeät alueet. Enimmäkseen
lämmityksestä johtuvien rikkidioksidipäästöjen taso jäi myös
reilusti alle ohjearvon.
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Pilaantuneet maat
Rovakaira Oy:n alueella on tehty maaperän
kunnostustoimenpiteitä v. 1995. Kyllästystoimintaan liittyen
alueella on ollut mm. painesammio, liuossäiliöt,
kyllästysainevarasto ja konekoppi. Ne ovat sijainneet Pukinpolun
puoleisessa päässä tonttia. Kyllästysaine on sisältänyt
tehoaineena arseenia, kromia ja kuparia. Alueella on ollut
kiskotus jonka molemmin puolin on ollut pylväiden
varastointialueet ja kuorimo. Ennen kunnostusta
kyllästämöalueen maaperän pintakerroksessa oli havaittu
korkeita arseenipitoisuuksia. Syvemmällä pitoisuudet ovat olleet
selvästi alempia. Alueella on tehty massanvaihtoa pääosin
pintakerrosten osalta. Rovakairan kaakkoisosalla sijaitsevan
Noreltec Oy:n alueella on kaupungin ympäristötoimesta saatujen
tietojen mukaan tehty maaperän kunnostustoimenpiteitä.
Kunnostustoimet ovat liittyneet öljy-yhdisteisiin. Massanvaihtoa
on tehty noin 1,2 -1,5 metriä syvyyteen.
Voimassa olevan asemakaavan teollisuutonteille on tehty PIMAselvitys (Pöyry Oy), joka valmistui helmikuussa 2017.
Pilaantuneita maita on löydetty Rovakairan alueelta. Kaavaan
osoitetaan saa-merkintä täydennetyn selvityksen mukaisesti.
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Sosiaalinen ympäristö
Napapiirin alue on matkailu ja työpaikka aluetta, joka koetaan
yleensä turvalliseksi ja joilla ei ole havaittu erityisiä sosiaalisia
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ongelmia. Muutosalueen läheisyydessä on Napapiirin asuntoalue
I sekä Napapiirin asuntoalue II vähän kauempana.
Erityisalueet
Kaava-alue rajoittuu puolustusvoimien tutka-alueeseen PikkuOlkkavaarassa ja lentokenttään.
Lumenkasauspaikka
Alueelle osoitetaan matkailualueen tarpeisiin
lumenkasauspaikka. Lumekasauspaikkaan liittyvä selvitys
valmistui 1.3.2017. Erityisesti tarkistetaan korttelin 5811
soveltuvuus lumen varastointiin.

Maastotutkielma korttelin 5811 läheisyydestä.
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Kenttäalueen pinnantasausta tulee muuttaa rakennettaviin ojiin
viettäväksi. Näin voidaan minimoida sulamisvesien vaikutuksia
pohjoispuolella olevalle naapurikiinteistölle (Rovakairan kiinteistö) sekä
länsipuolella olevalle vuokrakiinteistölle.
Esitetyn kiinteistöltä joudutaan myös rakentamaan ojituksia.
Ojituslinjaukseksi esitetään vaihtoehtoa A. Ojan ja rummun
rakentamista joudutaan toteuttamaan Rovakairan kiinteistön rajalla ja
rakentamisesta on sovittava naapurikiinteistön omistajan kanssa.
Rakentamisalueella on verkkoaita, jota joudutaan siirtämään
työalueelta.
Ojitusta joudutaan rakentamaan koillisen suuntaan, jossa on kaupungin
kiinteistöä sekä metsäaluetta. Sulamisvesien hallintaan esitetään
tehtäväksi viivytysrakenteita, kiintoaineksen ja mahdollisten haittaaineiden käsittelyä ajatellen. Kenttäalue suositellaan salaojitettavaksi.
Salaojasuunnitelmat tulee tehdä alueen rakennesuunnittelun
yhteydessä.

55
3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualueella on kaupungin, Finavia Oy:n ja yksityisten
maita. Rovaniemen kaupunginhallitus on 14.11.2016 § 445
päättänyt käyttää etuosto-oikeutta tilan 698- 409-244-2 osalla.
Kauppakirja on allekirjoitettu 23.9.2016. Kaupan kohde on n.
29,9, hehtaarin suuruinen määräala Napapiirin alueella, jossa ei
ole voimassa olevaa yleis- eikä asemakaavaa. Kauppahinta on
50.000 euroa (n. 0,17 e / m2). Päätös ei ole lainvoimainen.

Kaupungin maat violetilla ja vuokratut turkoosilla värillä.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja
selvitykset
Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on 2.11.2001 vahvistanut Rovaniemen
maakuntakaavan.
Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM9,
maa- ja metsätalousaluetta (M) ja lentokenttäaluetta (LL). Lisäksi
alueella kulkee seudullisesti merkittäviä reittejä ja voimalinjoja
sekä päätie.
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Yleiskaava
Alueelta ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta aluetta
koskee kunnanvaltuuston 16.12.1996 hyväksymä Yläkemijoen
yleiskaava.
Asemakaava
Alueella on voimassa seuraavat kaupunginvaltuuston
hyväksymät lainvoimaiset asemakaavat:
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1. Pajakylän asemakaava

2. Santaparkin asemakaava

58
3. Kortteli 7002 ja 7003 sekä ympäröivät liikenne-, paikoitus- ja
virkistysalueet.

4. Leirintäalueen asemakaava
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Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin
rakennusjärjestyksen 16.4.2007, 35 §. Alueella ei ole voimassa
rakennuskieltoja.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu
ilmakuvaukseen ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on
mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarkoitus ja tavoite
Asemakaavan tarkoituksena on tutkia ohjelmapalvelujen ja
liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on
mahdollistaa alueella toimivien matkailupalvelujen toiminnan
kehittäminen ja kasvun edellytykset. Erityisenä kehittämisen
kohteena on alueella toimivien matkailu- ja ohjelmapalveluiden
tarvitsemien vyöhykkeiden ja liikenneratkaisujen osoittaminen.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaupunginhallitus on 11.4.2016, § 136 käynnistänyt Napapiirin
asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten
on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on erillisenä
liitteenä (Liite). Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa.
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4.3.2 Vireille tulo
Asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu 3.5.2016
ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja
asiakirjoihin on voinut tutustua 4.5.2016.–3.6.2016 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla kaavatorilla.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Asemakaavan muutoksen asiakirjoihin ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan on voinut tutustua vireille tulosta alkaen
kaavoitus yksikössä sekä kaupungin internet sivuilla osoitteessa:
www.rovaniemi.fi/kaavatori.
Vuorovaikutus:
Asemakaavan muutoksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen,
Finavia Oyj:n, Trafin, Puolustusvoimien (3. logistiikkarykmentti,
esikunta), Lapin liiton, Napapiirin Vesi Oy:n, Rovakaira Oy:n,
teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan sekä vapaaajanlautakunnan lausunnot.
Lisäksi kaupunki pyytää Napapiirin osuuskunnan, Rovaniemen
kehityksen, alueen yrittäjien ja toimijoiden sekä VisitRovaniemen
kannanotot. Maanomistajille lähetetään kirje kaavan
kuulemisvaiheissa.
Rovaniemen kaupunki on järjestänyt kaavoitukseen liittyviä
kokouksia seuraavasti:
Ennen vireille tuloa
30.1.2015; 23.2.2015; 26.5.2015; 29.5.2015;
16.9.2015; 20.10.2015; 3.11.2015;27.1.2016;
26.2.2016; 6.4.2016; 8.4.2016;
Vireille tulon jälkeen
21.4.2016;3.5.2016; 4.5.2016;
12.5.2016;1.6.2016;8.6.2016;10.6.2016;11.6.2016;
14.6.2016;16.6.2016;21.6.2016;30.6.2016;
23.9.2016; 30.9.2016;17.10.2016; 21.10.2016;
9.11.2016; 16.1.2017; 20.1.2017;
4.5.2016; 18.5.2016; 31.5.2016; 18.8.2016;
22.6.2016;

Yrittäjät, sidosryhmät,
kaupunkikonserni

Yrittäjät, osuuskunta,
kaupunkikonserni,
Finavia

Rovakaira Oy
Rovakaira hallitus

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen
3.2.2017; 9.2.2017; 3.3.2017; 14.3.2017;

liikenne (strg.
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16.3.2017;

3.1.2017; 4.4.2017; 10.4.2017;
16.1.2017; 28.2.2017; 12.4.2017; 14.6.2017
1.2.2017; 16.2.2017; 16.3.2017; 28.3.2017
17.2.2017; 12.4.2017

kaavoitus,
yhdyskuntasuunnittelu
konsultti ja osin ELYL)
kaupungin hallinto ja
yhtiöt
Yrittäjät
Rovakaira Oy
Noreltec Oy

Lisäksi kaavan valmistelua varten Finavian, kaupungin
Rovaniemen kehityksen, ELY-L:n ja yrittäjien edustajat ovat
käyneet maastossa yhteensä 5 kertaa eri kokoonpanoilla.
Vuorovaikutus vireille tulon aikana:
Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua
4.5.2016.–3.6.2016 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin
internet- sivuilla kaavatorilla. Vireille tulo vaiheessa kaavasta
jätettiin seitsemän (7) mielipidettä (Vuorovaikutuslomake).
Vuorovaikutus valmisteluvaiheen aikana:
Asemakaavan luonnosvaihtoehdot laitettiin nähtäville 6.2.20.2.2017.
Kaavasta saatu palaute on kuvattu vuorovaikutuslomakkeessa.
Kaavaluonnoksista jätettiin 19 mielipidettä ja kahdeksan (8)
lausuntoa.
Vuorovaikutus ehdotusvaiheen aikana:
Asemakaavaehdotus laitetaan nähtäville 30 vrk:ksi.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavoitusprosessista on pidetty viranomaisneuvottelu 25.1.2017.
Muisto on kaavaselostuksen osa 2 liitteenä. Viranomaisten
kannanotot pyydetään lausunnoilla.

4.4

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos antaa edellytykset hakijoiden ja koko
Napapiirin alueen toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen
alueella. Asemakaavan muutosalueella ei ole voimassa
oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavan muutoksessa
otetaan huomioon soveltuvin osin mitä yleiskaavan
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sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39§).Asemakaavan
tavoitteita käsitellään valtakunnallisella, maakunnallisella ja
kunnallisella tasolla.
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Vaikka alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa,
voidaan todeta, että yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39§)
on asemakaavamuutoksessa huomioitu.
 Yhdyskuntarakenteen toimivuus paranee ajatellen
kokonaisuutena Napapiirin matkailualueen
toimivuutta sijoitettaessa ohjelmapalvelujen alueet
niille erikseen kohdennetuille alueille.
 Kaavamuutosalue sisältyy olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen
 Liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikka on alueella
olemassa ja niitä täydennetään kaavan
toteuttamisen yhteydessä
 Napapiirin matkailualueen kehittämisen lähtökohta
on elinkeinoelämän toimintaedellytysten
parantaminen
 Kaavamuutoksella pyritään turvaamaan
ohjelmapalvelutoiminnan tarvitsemien virkistys/
maa- ja metsätalousalueiden riittävyys riittävyys
alueella
 Lentoliikenteen toimintaedellytykset turvataan
alueella
Ympäristöministeriön laatiman oppaan mukaan
yleiskaavassa tulevat sovellettavaksi yleistavoitteet ja
erityistavoitteista ne, joita ei ole suoraan kohdennettu
maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle.
Yleistavoitteita sovelletaan suoraan rakentamista ohjaavien
yleiskaavojen (lähinnä rantayleiskaavat) laaja-alaisiin,
muuta alueidenkäyttöä yleispiirteisesti ohjaaviin
ratkaisuihin, mutta ei asemakaavaan verrattaviin suoraan
rakentamista ohjaaviin ratkaisuihin.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaava-alue liittyy Rovaniemen seudun
yhdyskuntarakenteelliseen ja toiminnalliseen rakenteeseen
luontevasti. Rakentamattomat korttelit sijaitsevat jo
toteutuneen Napapiirin matkailualueen yhteydessä ja
hyödyntää mm. valmista päätie- ja katuverkkoa , teknistä
huoltoa ja palveluja, kuten valtakunnallisissa
alueidenkäyttötavoitteissa todetaan. Alueen kehittämisellä
luodaan entistäkin paremmat elinkeinoelämän
toimintaedellytykset.
Tämä alue soveltuu luontevasti matkailupalvelujen alueeksi
sisältäen jo toiminnassa olevat yritykset alueella. Napapiirin
matkailualueen ympäristöön osoitetaan viheralueita, joiden
käyttö perustuu vyöhykkeisiin ja siten jokamiehen
oikeuteen perustuvat toimet sekä liiketaloudelliset toimet
alueella selkeytetään ja rajataan.
Napapiirin matkailualueen kaavamuutos eheyttää ja
tiivistää Napapiirin yhdyskuntarakennetta kuten edellä on jo
todettu. Alueen pääkäyttötarkoitus on maakuntakaavan
mukaisesti Napapiirin matkailualueen toimintaan liittyvät
toiminnot. Alue sijaitsee palvelujen ja työpaikkojen
saavuttavuuden kannalta keskeisesti ja edullisesti.
Varsinaisella Napapiirin kaava-alueella on runsaasti
yhtenäisiä viheralueita, ja jokaiselta korttelilta on yhteys
viheralueeseen. Kyseiseltä kaava-alueelta on yhteys em.
viheralueisiin. Laajat viheralueet kuuluvat Napapiirin
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matkailualueen toimintaan ja ne on alueen kaavoissa
riittävästi huomioitu.
Alueella ei ole erityisen arvokasta kulttuuri- ja
luonnonperintöä, koska se ollut normaalissa
metsätalouskäytössä ennen matkailupalvelujen alueen
muodostumista alueelle. Luonnon virkistyskäyttö turvataan
varaamalla riittävästi viheralueita asukkaille ja
ohjelmapalvelualueille. .
Kaava-alueen liikenne johdetaan valmiiseen
päätieverkkoon. Alueen rakentaminen edellyttää valtion ja
kunnan yhteistyötä ja uusia liikenneratkaisuja erityisesti
VT4:n osalla. kaavan päätavoite on ratkaista liikenteeseen
liittyvät ongelmat. Alue kuuluu Rovaniemen kaupungin
joukkoliikenne verkkoon. Lentokentän läheisyys
huomioidaan ja lentoliikenteen toimintaedellytyksiä ei
kaavalla vaaranneta.
Alue on valmiin alueellisen kunnallistekniikan piirissä ja sillä
ei ole vaikutusta valtakunnalliseen energiahuoltoon.
4.4.2 Maakunnalliset tavoitteet
Voimassa olevassa maakuntakaavassa muutosalue on
matkailupalvelujen aluetta (RM) Merkinnällä osoitetaan
matkailu- ja lomakeskuksille, merkittäville leirintäalueille,
lomahotelleille, matkailuun liittyville lomakylille ja muille
vastaaville toiminnoille alueita niihin kuuluvine
virkistysalueineen. Alueella on sallittu myös ilmailua ja
tuotannollista toimintaa palveleva sekä teknologiapuistoon
liittyvä rakentaminen.
Rovaniemen maakuntakaavan selostuksessa sivulla 29
todetaan mm, että Lappi tarvitsee voimakkaita ja
kehittyneitä kaupunkiseutuja (taajamaseutuja)
voimakkaiden ja kehittyneiden maaseutujen lisäksi, jotka
yhdessä muodostavat aluerakenteellisen kokonaisuuden.
Rovaniemen seutu on toinen vahva maakunnallisen keskus
Kemi-Tornio seudun lisäksi. Napapiirin matkailualue
vahvistaa edelleen Rovaniemen seutua.
Maakuntakaavan taajama-alueiden suunnitteluperiaatteina
esitetään:
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-

-

-

-

uusia alueita rakennetaan vain riittävien
vaikutusselvitysten, mm. yhdyskuntataloutta koskevien
tarkastelujen perusteella
lisärakentamista sijoitetaan ensisijaisesti olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen sisälle
taajamien laajenemissuunnat valitaan siten, että
rakentamista ei suunnata tärkeille pohjavesialueille eikä
luonnon monitoimisuuden kannalta herkille alueille
taajama-alueiden rakentamattomat alueet säilytetään
mahdollisimman suuressa määrin virkistyskäyttöön
soveltuvina alueina
taajamien rakennetun keskustan viihtyvyyttä ja
vetovoimaisuutta lisätään
kauppakeskukset sijoitetaan tukemaan olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta.

Tämä asemakaavan muutos ei ole miltään osin ristiriidassa
edellä mainittujen taajama-alueiden
suunnitteluperiaatteiden kanssa.
4.4.3 Kaupungin tavoitteet
Kaupungin tavoitteena on kehittää Napapiirin alueesta
yhtenäisempi teemapuistomainen matkailualue, jossa eri
toimijoille luodaan edellytykset toimia suhteellisen tiiviisti ja tätä
kautta alueen matkailun vetovoima kehittyisi.
Tavoitteena on myös kehittää alueen yritystoimintaa ja palveluja
tarjoamalla yrityksille tontteja, jotka luontevasti liittyvät Napapiirin
alueeseen ja jo rakennettuihin palvelualueisiin ja sijaitsevat
teknisen huollon ja tiestön kannalta edullisesti.
Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelmassa 19.12.2016 §
526 on kuvattu kaupungin kilpailukykytekijät.
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Matkailun kehittämisohjelman toimenpiteet Napapiirin
osalta: Joulubrändin kehittäminen
Kaupunginvaltuusto 23.1.2012 § 6
Tavoite
Nykyinen Joulupukin Pajakylän ja Santaparkin alue muodostavat
yhtenäisemmän joulukokonaisuuden, joka lunastaa
asiakaslupauksen joulun sadun toteutumisesta. Alue on
maailman johtava joulumatkailukohde, jonne asiakkaat tulevat
ympärivuotisesti.
Joulun keskus on Napapiirin ja Santaparkin alueella, missä
joulupukki on tavattavissa vuoden jokaisena päivänä
veloituksetta. Rovaniemi on rekisteröity joulupukin viralliseksi
kotikaupungiksi ja joulun ilmettä sekä joulupukin arvoja tuodaan
joulubrändikirjan mukaisesti esille myös muilla alueilla, missä
matkailijat pääsääntöisesti liikkuvat.
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Toimenpiteet:
- vahvistetaan Napapiirin asemakaava ja
rakennustapaohjeet
- järjestetään Santaparkin ja Napapiirin välisen alueen
suunnittelukilpailu sekä laaditaan Santaparkin alueen
asemakaava
- laaditaan ympäristösuunnitelma Napapiirin alueelle;
istutukset, vapaa‐ajan vietto, reitit ja niiden rakenteet,
opasteet
- monipuolistetaan Napapiirin ja Santaparkin aluetta;
majoitus ja ohjelmapalvelut
- vahvistetaan Napapiirin kehittämiseksi luotua
yhteistyöfoorumia, jonka tavoitteena on alueen
toimintojen ja toimijoiden yhteistyön kehittäminen,
alueen yhteismarkkinointi, yhteisten pelisääntöjen
luominen ja alueen kehittäminen. Yhteistyöfoorumi on
Napapiirin ja Santaparkin alueen yrittäjien aktiivinen
ryhmä, jossa on lisäksi Rovaniemen Kehitys Oy:n,
Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n ja
kaupungin edustus.
- pyritään aktiivisesti saamaan alueelle asiakkaita
houkuttelevaa ja viipymää lisäävää tuotannollista
tarjontaa (käsityöt, taide, kulttuuri, näyttelyt,
ohjelmapalvelut)
- toteutetaan joulubrandikirjan kirjatut toimenpiteet:
 joulupukin arvojen ja kansallisen arvostuksen
vahvistaminen
 hyväntekeväisyyselementtien kehittäminen
 joulupukkitoimijoiden yhteisten pelisääntöjen
luominen
 joulusesongin tapahtumien tuottaminen,
tuotteistaminen ja markkinointi; kansainvälinen
ja maailmanluokan joulunavaus, Santa Claus
Song Festival–toteutus ja tuottaminen
strategiakaudella
 ”Joulupukki matkaan jo käy…” – tapahtumalle
asetettujen tavoitteiden määrittely ja
tapahtuman edelleen kehittäminen
 jouluilmeen vahvistaminen matkailullisesti
merkittävillä alueilla; Napapiiri ja Santapark,
kaupunkikeskusta, saapumistiet ja ‐asemat
Ympäristön kehittämistä on tarkasteltu tätä asemakaavaa
laajemman alueen osalta Napapiirin matkailualueen
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yleissuunnitelmassa ja Joulukolmio-projektissa. Asemakaava
toteuttaa näissä suunnitelmissa esitettyjä kehittämisajatuksia.
Lentokenttä-Napapiiri-Syväsenvaara-alueen
Joulukolmioprojekti on asettanut alueen kehittämiselle
seuraavia tavoitteita:
Joulukolmio nähdään monipuolisena liiketoimintapaikkana,
jossa hyvinkin erityyppiset yritykset ja yhteisöt toimivat
tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa hyödyntäen
toisaalta alueen tunnettavuutta omassa markkinoinnissaan ja
toisaalta alueen matkailuvirran ostovoimaa. Alue tulee
olemaan monipuolinen kokonaisuus, jossa rakennettu
ympäristö vuorottelee luonnon maiseman kanssa.
Alueen kaavaympäristö tulee pitämään sisällään
majoitustiloja, asunto-, toimisto- ja liiketilaa, teollisuus- ja
tuotantotilaa, kulttuuri- ja esitystiloja, lukuisia elämystiloja,
puistoja ja muuta vihertilaa. Liikenteellisesti alueelle
muotoutuu aluetta halkovien yleisten teiden lisäksi oma
lähinnä kevyen liikenteen verkosto.
Kaupan palveluverkkoselvitys
Rovaniemen kaupan tulevaisuuden rakennemalli
Rovaniemen kaupunkiseudun kaupan kokonaisrakenne ja
keskushierarkia sekä potentiaaliset kaupan sijaintikohteet ja alueet. Kuva esittää pelkistettyä vaihtoehtoa Rovaniemen
kaupunkiseudun vähittäiskaupan rakennemallille. Mallissa on
merkittynä kaupan keskukset ja yksittäiset kohteet, jotka
muodostavat kaupunkiseudun palveluverkon. On
huomattava, että malli on karkea ehdotelma kaupan
palveluverkon tulevasta rakenteesta.
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Peruslähtökohtana on edelleen tukea keskustan vahvaa
asemaa. Rinnalle nostetaan kolme kaupunginosakeskusta ja
asuntoalueita palvelemaan jää nykyistä hieman harvempi mutta
elinvoimainen lähikauppojen verkosto. Tilaa vievä kauppa
ohjataan keskustan eteläpuolelle, missä sitä on jo ennestään ja
missä on riittävästi uudistus- ja laajennusvaraa. Vähitellen
yleistyvä liikennepalvelukeskuskonsepti nousee entistä
vahvemmin perinteisten huoltoasemien tilalle vieden
kaupunginosakeskusten lailla markkinaosuutta asuinalueiden
päivittäistavarakaupan lähimyymälöiltä.
Liikennepalvelukeskuksille tarkoituksenmukaisia sijaintikohteita
löytyy kaupunkiseudun pohjois- ja eteläpuolelta sekä keskustan
kupeesta.
Napapiirin alue on potentiaalinen kaupan kohde
liikennepalvelukeskuksen sekä keskustahakuisen,
matkailukysyntään pohjautuvan erikoiskaupan kannalta.
Joulupukin Pajakylän laajentaminen suuren mittakaavan
kauppakeskukseksi ei ole ajankohtainen eikä kaupunkirakenteen
kannalta suositeltavaa seuraavan 10-15 vuoden aikana.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää.
Rovaniemen maankuntakaavaa laadittaessa on valtioneuvoston
päätöksen mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
otettu huomioon niin kuin em. laki edellyttää.
Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on varattu on merkitty
matkailupalvelujen alueeksi (RM), joka käsittää kaikki alueen
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yritystoiminnot . Yksityiskohtaisempi yritystoimintojen alajako
ratkaistaan kuntakaavoilla eli tässä tapauksessa asemakaavalla.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue liittyy napapiirin matkailualueen toimintaan, mutta siellä ei
ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Kaavoitustyön tavoitteena oli turvallisen, viihtyisän ja sijainniltaan
keskeisen Napapiirin matkailualueen kehittäminen. Näitä
tavoitteita on pyritty kaavassa mahdollisimman pitkälti
noudattamaan. Samoin on myös kuultu alueella toimivia yrittäjiä,
kunnan eri hallintokuntia ja myös päätöksentekijöitä.
Alueen tavoitteena on olla tulevaisuudessa maailman mitassa
pohjoisten alueiden elämysteollisuuden keskus. Sen on tarkoitus
työllistää alueella ja sen ympäristössä yli 1000 ihmistä
liiketoiminnan vuosittaisen arvon ollessa lähes 100 milj. euroa.
Napapiirin matkailualueella on menossa voimakas kehityskausi.
Alueelle on rakennettu, rakenteilla ja suunnitteilla monia
hankkeita. Alueelle on toteutunut pitkään odotettua
majoitustoimintaa.
Useilla Napapiirin alueella toimivilla yrityksillä on
laajentamissuunnitelmia.
Muita Napapiirin alueen toimintoja ovat mm. luontoretket,
moottorikelkka-, poro-, koira- ja hevosajelut, tapahtumat ja
esitykset, näyttelyt, tuotteiden valmistaminen ja sen katselu,
ostokset. Ohjelmapalvelut kehittyvät ja monipuolistuvat ja
tarvitsevat erilaisia tiloja ja reittejä. uudet toiminnot tarvitsevat
asemakaavan muuttamista. Toimintojen moninaisuus vaatii
joustavuutta aluevarausten käyttötarkoituksiin. Toisaalta hyvän
ympäristön laadun aikaansaaminen vaatii rakennustavan
ohjaamista.
Luonnon ja ympäristön ominaisuuksista lähteviä tavoitteita on
otettu huomioon. Erilaisten reittien alueet on kaavassa varattu
virkistysalueiksi. Puisto-alueilta on yhteydet reiteille.
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Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Kaavan laadinnassa laadulliset tavoitteet ovat koko prosessin
aikana hyvin keskeisiä. Alueen kehittämisen kannalta
keskeiseksi on nähty eri toimintojen sijoittaminen niille erikseen
varatuille alueille. Tonttien rakentamiselle annetaan ympäristön
ominaisuuksista johdettavia tavoitteita ja ohjeita esim.
rakennusmateriaaleista, julkisivun väreistä ja rakennusten
kerrosluvusta.
Kaavalla mahdollistetaan matkailu-/ majoitustoiminnan
kehittäminen alueella. Alueella toimijoille vuokrattujen alueiden
vuokrasopimukset päivitetään tarvittaessa muutetun
asemakaavan mukaisesti.
4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus
Vaihtoehtoina on tutkittu seuraavia:
Vaihtoehto 0
Lainvoimaiset
kaavat ja
asemakaavaton
alue

Vaihtoehto 0+
Kuten VE0, mutta
kortteli 5811
maanomistusolosuhteet
huomioiden.

Vaihtoehto 1
Liikenneratkaisuun
1 perustuva
vaihtoehto

Vaihtoehto 2
Liikenneratkaisuun
2 perustuva
vaihtoehto

73

74
VE 0

VE 0+
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VE1
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VE2:

78

79
4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen,
arviointi ja vertailu

Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa.
Rakennusoikeus ja paikoituslaskelma:
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Liikennejärjestelyvertailu:

VE 2:
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Vyöhykkeet
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Esimerkki mahdollisesta mökkirakentamisen periaatteesta (läntinen
mökkikyläalue)

Laavuesimerkkejä

Hotellit:

Uudet
hotellivaraukset

VE 1
5819
5808

Korttelin
VE 2
vieressä
LP
5819
LP, mk5808
lanssi,
huskylanssi
5811

Korttelin
vieressä
LP
LP, mk-lanssi

mk-lanssi
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Moottorikelkkalanssit (mitoitustarkasteluja)

Laskennallisesti 520 paikkaa.
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Paikoitusalueet (Mitoitustarkasteluja)
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Vaihtoehdoissa selkeimmin eroja syntyy liikenneratkaisuista. saadun
palautteen perusteella ELY-L:n mukaan kaavan lähtökohtana voidaan
pitää vaihtoehto 2:n ratkaisua sovellettuna. ELY L on tarkentanut
liikennealueelle tulevia aluevaraustarpeita.
Asukkaat vastustavat selkeästi vaihtoehto 1:n täydennysrakentamista
asuinalueen läheisyyteen.
Finavia esittää kaavaan tarkennuksia. maakuntakaavan lentoliikenteen
alue otetaan kaavassa huomioon.
Maanomistajat haluavat harjoittaa metsätaloutta VT4:n pohjoispuolella.
Ohjelmapalvelualueille pääkäytöksi soveltuu parhaiten maa- ja
metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta.
Voimassa olevista asemakaavoista poistetaan korttelialueet, jotka
vaikeuttavat valitun vyöhykeperiaatteen toteuttamista. VT4:n alitukset ja
ylitykset tarkistetaan tarkennettujen selvitysten mukaiseksi.
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4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaava laaditaan vaihtoehto 2:n pohjalta.
Vuorovaikutuslomakkeessa on esitetty saatu palaute ja vastineet.
Vuorovaikutuslomakkeessa on myös kuvattu syyt tehdyille
tarkennuksille.
Asemakaavassa osoitetaan eritasoliikenteen aluevaraus, sekä
vaiheistus. Liikenneratkaisujen vaiheistus

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS (ehdotusvaihe)

5.1

Kaavan rakenne

Kaavalla osoitetaan vyöhykeperiaate seuraavasti:
Toiminnalliset vyöhykkeet:
1. kaupalliset toiminnat
2. majoituspalvelut
3. ohjelmapalvelut
4. virkistysalueet ja reitit
5. liikennealueet; lentoliikenne, tiet ja kadut, kevyt liikenne
6. paikoitus
7. toimitilarakentamisen alueet ja huoltoasemat
8. ympäristön häiriötekijät (sähkölinjat, melualueet, pilaantuneet
maat)
Ohjelmapalvelujen vyöhykkeet:
1. Pääsääntöisesti porosafareille varatut alueet
2. Pääsääntöisesti koirasafareille varatut alueet
3. Pääsääntöisesti moottorikelkoille varatut maastokäytävät
4. Lanssialueet (mk)
5. Ohjelmapalveluja palvelevat asiakkaiden noutopisteet (koirat,
porot, moottorikelkat)
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5.1.1 Mitoitus
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5.1.2 Palvelut
VT-4:n pohjoispuoli:
Kaavaehdotuksella poistetaan VT4:n pohjoispuolelle osoitetut
liikerakennusten korttelialueet. VT4:n ylittävää liikkumista halutaan
rajoittaa suunnittelun keinoin. VT4:n pohjoispuolelle jäävät
huoltoasemapalvelut, mutta muut palvelut poistuvat.
VT 4:n eteläpuoli:
VT 4:n eteläpuolelta kaava-alueen pohjoisosasta poistuvat kappelille
varattu kortteli ja osa liikerakennusten korttelialueita. Pohjoispäähän
osoitetaan uusi liikerakennusten korttelialue, joka mahdollistaa hotellin
rakentamisen. Näyttelyaluetta supistetaan.
Pääsääntöisesti pajakylän alue säilyy nykyisen laajuisena ja kokoisena
ja siten kaupalliset palvelut säilyvät entisellään. Rakennusoikeuksia on
tarkistettu.
Kaava mahdollistaa uuden hotellin rakentamisen kortteleihin 5808,
5800 ja 5819.
Joulupuistontie on uusi katuyhteys Santa parkiin. Santaparkin ympärille
ei tule uusia palveluja.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavalla on ratkaistu seuraavat ympäristön laatua koskevat tavoitteet:
a. melu: uusia majoitusrakennuksia ei ole osoitettu
lentomelualueelle, liikennemelua varten kaavassa on annettu
määräys rakenteellisesta meluntorjunnasta
b. luontoympäristö: ohjelmapalvelualueet sijoitetaan maa-ja
metsätalousvaltaisille alueille, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta.
tällä turvataan matkailuympäristön laatu. Asukkaile osoitetaan
riittävän laajat viheralueet matkailualueen ja asuntoalueen väliin.
c. Liikennealueet ja voimalinjat muodostavat merkittävän
maisemahäiriön. Maisemahäiriöt on nivottu yhteen linjaamalla
Joulumaantien jatke voimalinjan viereen.
d. Matkailupalvelujen uudet korttelit sijoittuvat pajakylän
taajamamaisen alueen jatkeelle. Kaavalla on ohjattu matkailijoita
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e.
f.

g.

h.

5.3

kulkemaan majoitusrakennusten korttelialueilta poispäin
Tarvantien ja torialueen sekä Joulumaantien suuntaan.
Pilaantuneet maat kunnostetaan
Teollisuustontit muutetaan toimitilarakentamisen korttelialueeksi
KTY ja matkailua palvelevan toimitilarakentamisen
korttelialueeksi KTY-3. Erityisesti korttelin 5811 rakentamiselle ja
maisemoinnille asetetaan laatuvaatimuksia.
Pukinpolku katkaistaan läpiajoliikenteeltä. Tämä mahdollistaa
sekä asukkaiden että matkailijoiden turvallisen ja monimuotoisen
alueen metsän virkistyskäytön.
Rakentamista ohjataan kaavamääräyksillä ja
rakentamistapaohjeilla.

Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Kaavalla muodostetaan aluevarauksia majoitusta, liiketoimintaa,
ohjelmapalveluja sekä maa- ja metsätalousaluetta sekä virkistysalueita
varten. Alueella on myös toimitilarakennusten korttelialueita. Lisäksi
osoitetaan liikennealueet yleisille teille, kaduille, kevyelle liikenteelle
sekä lentoliikenteelle.
Kaava perustuu toiminnallisiin vyöhykkeisiin. Toiminnalliset vyöhykkeet
on esitetty kaavaselostuksen osassa 2.
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5.3.2 Liikenneverkko

Maantiet
Valtatien 4 asema
Napapiirin asemakaavan liikenneverkon päärungon muodostavat
maantiet. Valtatie 4 on valtakunnallinen pääväylä, ollen Lapin tärkein
pohjois-eteläsuuntainen tieyhteys. Valtatie 4 Napapiirin kohdalla välittää
myös kaiken päivittäis-, puutavara- ja mineraalikuljetusliikenteen
Rovaniemeltä pohjoisen Lapin suuntaan sekä takaisin.
Vuonna 2015 laaditun valtatien 4 kehittämisselvityksen mukaisesti
valtatien palvelutasotavoitteiston tiivistelmä on seuraava:
Valtatie 4 on liikenteellisen profiilin vaatimusten mukainen, jaksoittain
yhtenäisin periaattein toteutettu, laadukas ja turvallinen liikenneympäristö. Liikenneolosuhteet ovat hyvät ja liikennekäyttäytyminen
rauhallista.
Pitkämatkaisessa liikenteessä matka-ajat ovat hyvin ennakoitavissa ja
häiriöt vähäisiä. Mahdollisuus taukoihin ja kalusto-/kuljettaja/matkustajahuoltoon on olemassa.
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Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset on minimoitu vaarantamatta
kuljetusketjujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Turvallisuustaso
on parempi kuin pääteillä keskimäärin.
Kävely ja pyöräily ovat tärkeässä roolissa kaupunkiseuduilla ja
joukkoliikenteen solmupisteiden läheisyydessä. Kaivoskuljetusten
tarpeisiin on varauduttu
Valtatie 4 kuuluu myös Liikenneviraston määritelmän mukaan Suomen
keskeiseen päätieverkkoon. Niille määriteltyjen toimintalinjojen
mukaisesti valtatien suunnitteluratkaisuissa korostuvat:
 Pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus (tasainen matkavauhti,
ennakoitavuus).
 Seudullisen liikenteen turvallinen liittyminen päätielle.
Kaavan valmisteluaineistosta jätetyissä mielipiteissä Lentokentäntien
liittymään toivottiin kiertoliittymää. Kiertoliittymä on parhaimmillaan
paikoissa, joissa liittymään saapuvat liikennevirrat ovat samaa
suuruusluokkaa. Valtatiellä 4 on kuitenkin päätien liikennemäärä
huomattavasti sivuteiden liikennemääriä suurempi. Lisäksi sujuvuus
kärsii erityisesti raskaan liikenteen pysähdyksistä ja kiihdytyksistä.
Tämä lisää matka-aikaa, polttoaineen kulutusta, päästöjä, melua jne.
Liikennevirasto on tutkinut kiertoliittymien käyttöä pääteillä, mutta
toistaiseksi kiertoliittymän käyttöä ei suositella esimerkiksi
Lentokentäntien liittymän kaltaisessa paikassa, jossa myöskään
liikennealueen geometria ei tue em. liittymätyyppiä.
Nopeustasotavoite on vähintään 80 km/h, keinovalikoimaa sen
saavuttamiseksi ovat:
 Liittymiä karsitaan ja siten turvataan pääsuunnan tasainen 80
km/h ajonopeus
 Pyritään parantamaan liittymät/kohdat, joissa on nyt pistemäinen
60 km/h nopeusrajoitus
 Yksityistieliittymien ja asuinkiinteistöjen liittymien määrää
vähennetään
 Toteutetaan rinnakkaistieyhteyksiä ja parannettuja
liittymäratkaisuja
 Paikallinen autoliikenne, jalankulku ja pyöräily pyritään
siirtämään rinnakkaiselle verkolle
Tienpidon kustannustehokkuuden ja ympäristösyiden takia pitäydytään
pääsääntöisesti nykyisessä maastokäytävässä
Lisäksi valtatie 4 Napapiirillä kuuluu valtakunnalliseen suurten
erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon, jossa on mahdollista kuljettaa
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7x7x40 metrin kokoisia kuljetuksia. Muita asemakaava-alueella olevia
maanteitä ovat maantie 9442, Myllymäentie ja maantie 951,
Lentoasemantie. Liikenneverkko kokonaisuutena on esitetty omana
teemakarttana edellä.
Maantiet Napapiirin asemakaavassa
Asemakaavan liikenneverkossa valtatietä 4 parannetaan
korkealuokkaisena 2+2- kaistaisena keskikaiteella varustettuna
maantienä, jossa tien mitoitusnopeus on vähintään 80 km/h. Valtatien
liikennealueen tilavaraus on pyritty tekemään tämän mukaisesti, siellä
missä nykyinen maankäyttö ei ole asettanut sille esteitä.
Valtatien 4 ja Lentokentäntien/Myllymäentien liittymään varaudutaan
rakentamaan eritasoliittymä ja tämän mukaisesti kaavaan on määritetty
tarvittava liikenne-alueen rajaus.
Asemakaavassa valtatien 4 liikennealueella maantie- tai
katuliittymiä esitetään seuraaviin kohtiin:
 Maantie 9442 Myllymäentie
 Maantie 951 Lentokentäntie
 Santaparkin sisäänajoliittymä valtatieltä 4
 Shell-huoltoaseman liittymä
 Pukinpolku-kadun liittymä
 Joulupukintie-kadun liittymä
Valtatien 4 ja Tähtikujan liittymä katkaistaan ja liikenne ohjataan
käyttämään Pukinpolun katuliittymää. Poistettava liittymä on
aiheuttanut liikenneturvallisuusongelmia kävelijöiden kulkiessa
valtatien 4 yli Pajakylän alueelta valtatien 4 toiselle puolelle.

Kyseiseen kohtaan on myös esitetty nykyisen kanavoidun liittymän
korvaamista kiertoliittymällä liittymän katkaisun sijaan. Liittymän
toimivuus ei parane kiertoliittymän avulla, vaan ongelmana on
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ajoneuvoliikenne, joka tukkii Tähtikujan liittymäalueen. Koska
Tähtikujan aluetta on tarkoitus kehittää myös osana kävelypainotteista
katualuetta, on liittymän katkaiseminen ja ajoneuvoliikenteen
ohjaaminen uusille pysäköintialuille myös liikenneturvallisuuden
kannalta tärkeää.
Kulutustiedot: Keskimääräinen yksittäisen kuorma-auton ylimääräinen
polttoaineen kulutus esim. kiertoliittymään tultaessa ja lähdettäessä on
noin 1 litra polttoainetta verrattuna eritasoliittymää (SKALin laskelmat).
Maantielle 9442 Myllymäentielle esitetään asemakaavassa liittymiä
Joulumaantielle sekä Joulupuistontielle Santaparkin suuntaan.
Kadut ja katualueet
Napapiirin alueen asemakaavan katuverkon rungon muodostavat
valtatien 4 suuntainen katu Joulumaantie, jota asemakaavassa
esitetään jatkettavaksi Napapiirin alueelta Myllymäentielle saakka.
Joulumaantie keskeisellä Napapiirin matkailualueella Tähtikujan ja
Pukinpolun välissä esitetään asemakaavassa kävelypainotteisen
katuna, jossa katuympäristö muokataan kävelyn mittakaavaan
sopivaksi. Lisäksi Joulumaantietä jatketaan kaava-alueen itäosassa
muuttuvan maankäytön
mukaiseksi.

Kuva XX: Asemakaavaan esitetyt katualueen leveydet uuden Joulumaantien osalta.

Santaparkiin esitetään uusi katuyhteys asemakaavaan Myllymäentieltä.
Katuyhteys päättyy asemakaavaan esitetyn uuden pysäköintialueen
reunaan.
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Pukinpolku toimii tulevaisuudessa Napapiirin matkailualueen
pääsisään-tuloväylänä ajoneuvoliikenteelle valtatieltä 4 saavuttaessa.
Tätä tehostetaan ja toimivuutta parannetaan valtatien opastusta
kehittämällä.
Pukinpolun ajoneuvoliikenne Häkinvaaran asuntoalueen suuntaan
katkaistaan kaava-alueen eteläosasta ja se toimii jatkossa kevyen
liikenteen väylänä.
Tähtikujan liittymä valtatielle 4 katkaistaan, ja liikenne ohjataan
käyttämään em. Pukinpolun katuliittymää. Tähtikuja muutetaan myös
Joulumaantien ja valtatien 4 välisellä alueella kävelypainotteiseksi
kaduksi. Tähtikujan itäosa, joka nykyisessä kaavassa on kevyen
liikenteen yhteys, muutetaan normaaliksi kaduksi.
Asemakaavan katualueiden tilavarauksissa on varauduttu rakentamaan
kaksi uutta kiertoliittymää molemmin puolin Napapiirin keskeistä
matkailualuetta. Toinen itäpuolelle Joulumaantien ja Pukinpolun
liittymään, toinen länsipuolelle Joulumaantien ja Joulupuistontien
liittymään.

Kevyt liikenne ja kävelyalueet
Valtatien 4 varrelle sijoittuva kevyen liikenteen yhteys Tarvantie
Santaparkin ja Napapiirin välillä säilyy tulevaisuudessakin. Se
muutetaan koko matkalta kevyen liikenteen väyläksi, jossa
ajoneuvoliikenne ei ole enää sallittua. Kevyen liikenteen väylä päättyy
Napapiirillä Tähtikujan kohdalle.
Valtatien 4 ja Lentokentäntien tulevan eritasoliittymän kohdalla kevyen
liikenteen väylä Lentokentän suuntaan ylittää valtatien eritasoliittymän
risteyssillan kautta. Myllymäentien varrella säilyy kevyen liikenteen
väylä kuten nykyisinkin.
Siipitien jatkeelle valtatien 4 ali on esitetty uusi kevyen liikenteen yhteys
Tarvantien kevyen liikenteen väylälle.
Joulumaantien varrella esitetään rakennettavaksi uusi kevyen liikenteen
väylä Myllymäentien ja Tähtikujan välille sekä Pukinpolun itäpuoliselle
katuosuudelle.
Pukinpolku muutetaan asemakaavan muutosalueella kevyen liikenteen
väyläksi Pikku-Olkkavaarantien eteläpuolelta, kun Lentokentäntien
eritasoliittymä on valmistunut. Kammille on mahdollistettu ajoyhteys
merkinnällä pp/h.
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Napapiirin keskeinen liikekeskusta säilyy nykyisessä laajuudessaan
kävelykatu-alueena ja kevyen liikenteen poikittaiset yhteydet
Tähtikujalta Joulumaantielle vastaavina kuin voimassa olevassa
asemakaavassa.
Napapiirin keskeinen liikekeskusta säilyy nykyisessä laajuudessaan
kävelykatu-alueena ja kevyen liikenteen poikittaiset yhteydet
Tähtikujalta Joulumaantielle vastaavina kuin voimassa olevassa
asemakaavassa.
Pysäköinti
Asemakaavassa on esitetty uusia asiakaspysäköintialueita LP, LP-2,
LPA- 1 ja LPA-2 kaava-alueelle Napapiirin keskeisen matkailualueen
länsireunaan Joulumaantien varrelle ja itäreunaan Pukinpolun ja
Joulumaan liittymän läheisyyteen. Pysäköintialueiden saavutettavuutta
ja toimivuutta parannetaan niiden opastusta kehittämällä.
Samassa yhteydessä varaudutaan siihen, että alueella työskenteleville
henkilöille varataan myös pysäköintipaikat samoilta alueilta.

99
Joukkoliikenne ja charter-bussit
Kauko- ja paikallisbussiliikenteen linja-autopysäkit on osoitettu valtatien
4 varren nykyisille linja-autopysäkeille.
Charter-busseille varataan asemakaavassa LPA-2-alue jättö- ja
noutoterminaaliksi. Samaan kortteliin varataan myös takseille paikka.
Asemakaavaan varataan myös busseille pitkäaikainen pysäköintialue
LP-aluelle sekä toinen aluevaraus nykyisen korttelin 5818 LP-2alueelle.
Reittien ali- ja ylikulkukäytävävaraukset
Asemakaavassa on esitetty reittien ali- ja ylikulkukäytävävarauksia
maanteiden ja katujen risteämiskohtiin erillisen reittisuunnitelman
mukaisesti. Ali- ja ylikulkukäytävävarausten sijainti on määritetty siten,
että ne ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia. Eteläinen ylikulkuvaraus
osoitetaan kaavassa leveänä. Aluerajausta on siirretty etelämmäs ja
siten tarkistettu Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esittämä huoli siitä,
että ylikulkua ei voida rakentaa aiemmassa ehdotuksessa esitettyyn
paikkaan. Leveä aluevaraus osoittaa paikan jolla alueella ylikulku voi
sijaita. Sijainti vastaa selvityksessä osoitettua paikkaa.
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Eri reittien sijoittuminen maastoon ja yhteydet ali- ja ylikulkukäytäviin on
esitetty alla olevassa kuvassa ja kaavakartalla.
Vaiheittain toteuttamismahdollisuudet
Asemakaavassa esitetty valtatien 4 ja Lentokentäntien/Myllymäentien
eritasoliittymän rakentamisen ajankohta ei ole tällä hetkellä tiedossa.
Lapin ELY-keskus ja Rovaniemen kaupunki voivat neuvotella uuden
tilapäisen kanavoidun liittymän rakentamisesta valtatielle Napapiirin
matkailualueen länsipäähän asemakaavassa esitetyn Joulupuistontien
kohdalle.
Liikenneverkon vaiheistus
Liikenneverkon alustava vaiheistus on esitetty alla olevassa kuvassa.
Koska napapiirin alueen vetovoima on suuri, on täydennyskaavoitetut
RM ja K-alkuiset tontit houkuttelevia investoreille. Rovaniemen
kaupunki vaiheistaa lopullisesti kaavan toteuttamisen
investointiohjelmassa tehdyillä ratkaisuilla. Valtion liikennealueet
toteutuvat tiesuunnitelman valmistuttua ja kun valtio osoittaa varat
uudistusten tekemiseen.
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Alikulkujen vaiheistus:
- Tähtikuja alikulku toteutetaan kadunrakentamisen yhteydessä
- Pukinpolun alikulkua ei toteuteta ensimmäisessä vaiheessa, siitä
päätetään erikseen
- Valtatien 4 ali menevä kevyen liikenteen väylän alikulku (Siipitien
kohdalla) toteutetaan Lentokentäntien eritasoliittymän
yhteydessä
- reittien alikulkujen sekä Vt 4 Santaparkin lähellä olevan
ylikulkusillan toteutuksista sovitaan (ELY ja kpki) erikseen
Liittyminen rakentamisen vaiheistus
VT-4:n alueelle osoitetaan kaksi liittymää, joita koskee erityiset
määräykset. Nämä osoitetaan kaavakartalla liittymänuoleen liitetyllä
numerolla.
Liittymänuoleen liittyvä numero 1: Liittymästä sallitaan vain
sisäänajo korttelialueelle.
Liittymänuoleen liittyvä numero 2: Liittymä on tilapäinen. Vt 4
eritasoliittymän ja Joulumaantien valmistuttua alueen kulkuyhteydet
järjestettävä niiden kautta.
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Liikenneratkaisun pohjaksi laadittuja selvityksiä

1. Alikulku VT4:n alitse pajakylän kohdalla

104
2. Joulumaantien ja Pukinpolun
risteysalue

3. Joulumaantien linjaus

105
4. Eritasoliittymä

5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

•
•
•

Napapiirin alue on merkittävä kansainvälinen matkailukohde.
Napapiirin asemakaava edistää elinkeinoelämän kilpailukyvyn
kehittymistä.
Napapiirin aluetta kehitetään täydennysrakentamalla ja
vyöhykkeistämällä alueen matkailua tukevat toiminnat.
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•

Napapiirin alueella on turvattu puolustusvoimien alueet sekä
lentokentän toiminta ja aluevaraukset. Rovaniemen lentokentän
asema sotilaslentokenttänä on kaavaratkaisuilla turvattu.
Lentokentän välittömän läheisyyteen ei osoiteta
majoitusrakentamista eikä lentokentän toimintaa vaarantavia
toimintoja.

•

Asuntoalueet erotetaan selkeillä ja riittävän laajoilla viheralueilla
matkailualueista. Asuinalueiden elinympäristön laatuun on
kiinnitetty huomiota erottamalla matkailutoiminnat ja asuminen
toisistaan.
Napapiirin alueella olevat turvallisuus ja terveysriskit on
tunnistettu ja kaavassa on annettu määräyksiä mm. pima:sta,
melusta, toimitilarakentamisesta ja turvallisuudesta
(potentiaaliset reittien risteykset ja alikulut).
Napapiirin aluetta kehitetään olemassa olevaa katuverkkoa
hyödyntäen. Rakentaminen keskistetään VT 4:n eteläpuolelle.
Alueen palvelut ja työpaikat sijoittuvat tiivistyvän rakenteen
yhteyteen.
Katuverkostoa ja paikoitusta parannetaan mm. keskittämällä
paikoitusalueita ja osoittamalla kevyelle liikenteelle turvalliset
vyöhykkeet. Ajoneuvoille osoitetaan selkeät alueet niin, että
asukkaiden ja matkailijoiden liikkuminen alueella on turvallista.
Läpiajo Pukinpolun kautta katkaistaan, jotta viheralueet ja
matkailulle tärkeät alueet voivat kehittyä turvallisina. Kaavassa
turvallisuuden parantaminen on kaavan keskeinen tavoite.
Liikenneratkaisu perustuu vyöhykkeisiin ja katuverkoston laadun
parantamiseen.
Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat toiminnot on sijoitettu VT
4:n eteläpuolelle turvallisuussyistä.

•

•
•
•

•
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•

•

•

Asuntoalueet erotetaan selkeillä ja riittävän laajoilla viheralueilla
matkailualueista. Asuinalueiden elinympäristön laatuun on
kiinnitetty huomiota erottamalla matkailutoiminnat ja asuminen
toisistaan.
Napapiirin alueella olevat turvallisuus ja terveysriskit on
tunnistettu ja kaavassa on annettu määräyksiä mm. pima:sta,
melusta, toimitilarakentamisesta ja turvallisuudesta
(potentiaaliset reittien risteykset ja alikulut).

Asemakaavassa on osoitettu tonttimaata matkailurakentamiselle
sekä ohjelmapalvelujen tarpeisiin. Matkailualueella on tunnistettu
majoitus- ja liikerakentamisesta aiheutuva
ohjelmapalvelutoimintojen tilatarve. Ohjelmapalvelutoiminta
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•
•

•
•

•

•
•

perustuu luontokokemukseen ja siten sen pääkäyttö on
metsäalue, jonne on varattu ohjelmapalveluille rakennusoikeutta.
Viheralueet on pidetty yhtenäisinä ja riittävän laajoina
kokonaisuuksina.
Kaavassa on annettu rakentamista ohjaavia määräyksiä ja
rakentamistapaohjeet.

Asemakaavassa ei ole osoitettu majoitusta eikä asumista
melualueelle.
Kaavassa on annettu määräyksiä melusta ja pilaantuneista
maista.

Asemakaavassa on osoitettu tonttimaata matkailurakentamiselle
sekä ohjelmapalvelujen tarpeisiin. Matkailualueella on tunnistettu
majoitus- ja liikerakentamisesta aiheutuva
ohjelmapalvelutoimintojen tilatarve. Ohjelmapalvelutoiminta
perustuu luontokokemukseen ja siten sen pääkäyttö on
metsäalue, jonne on varattu ohjelmapalveluille rakennusoikeutta.
Viheralueet on pidetty yhtenäisinä ja riittävän laajoina
kokonaisuuksina.
Kaavassa on annettu rakentamista ohjaavia määräyksiä ja
rakentamistapaohjeet.
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•

Kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet on osoitettu
kaavassa. Laatu ja turvallisuus on ratkaistu vyöhykkeistämällä
toimintoja.

•

Asemakaavassa luontomatkailu on keskeinen
suunnittelutehtävä. Luontoon perustuva matkailutoiminta on
osoitettu VT 4:n pohjoispuolelle.
Asemakaavassa on osoitettu suojeltavat rakennukset
Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen 2.12.2014 mukaisesti.

•

5.4.2 Rovaniemen maakuntakaavan ohjausvaikutuksen
huomioiminen
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(Lapin liiton lausunto/ luonnosvaihe)
•
•
•
•

Lentoliikennealue on huomioitu LL-merkinnällä
Lentomelualueelle ei ole osoitettu majoitustoimintaa
VT-4 tilavaraukset on osoitettu ELY-L:n osoittamien tilatarpeiden
mukaisesti
RM-alueelle on VT 4:n pohjoispuolelle osoitettu
kaavamääräyksen mukaisesti matkailukeskuksiin ja
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•
•
•
•

•
•

lomahotelleihin liittyviä virkistysalueita (MU-merkinnällä), jotka on
varattu ohjelmapalvelujen tarpeisiin
Maakuntakaava on yleispiirteinen kaava ja se tarkentuu
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa: tässä maakuntakaavan
tavoitteet on otettu huomioon täysimääräisesti
Maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueet on osoitettu
maakuntakaavan mukaisesti ( MU-merkinnällä)
Jokamiehen oikeuksia on turvallisuussyistä rajoitettava
Maakuntakaavan RM- merkintä ei tarkoita aluetta, jossa
aluevaraus osoitettaisiin täyteen tontteja ja kiinteistöjä. Näin ei
ole esimerkiksi taajama-alueilla tai muidenkaan
maankäyttömuotojen kohdalla. Maakuntakaava on yleispiirteinen
ja sitä on tulkittava yleispiirteisesti (MRL 25 § 4. mom).
Vain lainvoimaisella maakuntakaavalla on oikeusvaikutuksia ja
vain lainvoimainen maakuntakaava voi ohjata alemman tasoista
kaavoitusta.
Maakuntakaavassa osoitetut periaatteet on tarkennettu
asemakaavassa kaavahierarkian mukaisesti.
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5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava on sovitettu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisälle.
Ohjelmapalvelualueet toteutetaan erillisillä reittitoimituksilla ja
sopimuksilla, joten vyöhykkeiden luonnonmukaisuus säilyy ja
kulutuskestävyys on hallittua. Pääsääntöisesti ympäristöä kuormittava
rasitus on talvella huippusesongin aikana.
5.4.4 Vaikutukset reitteihin ja vyöhykkeisiin
Alueella on omaksuttu ohjelmapalvelujen vyöhykkeet. Nykyiset reitit
vastaavat kaavassa osoitettuja vyöhykkeitä. Tulevat reitit sijoitetaan
vyöhykkeittäin.
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5.4.5 Sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi (SYVA)
•
•
•
•

•

Kaavan yritysvaikutusten arvioinnissa on keskitytty niihin
vaikutuksiin, joita kaavassa osoitetulla uudella rakentamisella on
aluetalouteen ja työllisyyteen.
Vaikutukset arvioitiin aluetaloustieteelliseen viitekehykseen
perustuvalla SYVA-arviointimallilla (sijoittuvan yrityksen
vaikutusten arviointi)
Antaa kokonaiskuvan yrityksen sijoittumisen rakennus- ja
toimintavaiheissa syntyvistä suorista ja välillisistä vaikutuksista
kaava-alueella
Vaikutusten arvioinnin kohteena tässä raportissa on:
• Asemakaavan muutos ja laajennus 18. kaupunginosa,
Napapiirin alue ja viereiset virkistysalueet
• Uudet korttelit
• Rakentamiskustannuksena on käytetty yleisesti 2640 € /
k-m2, jonka kautta on muodostettu investoinnin suuruus ja
rakentamisen aikaiset vaikutukset.
Toimintavaiheen vaikutuksissa on arvioitu kaavan kautta
laskennallinen liikevaihto, jonka kautta on arvioitu toiminnan
työllistävät vaikutukset. Laskennallinen liikevaihto perustuu
Rovaniemen matkailun tunnuslukuihin.
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Yhteenveto
Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Yhteenveto
Toiminnan aikaiset vaikutukset (vuosittain)

Ohjelmapalvelutoiminta
Toiminnan aikaiset vaikutukset
• Napapiirin alueella toimii nykyisin 10-12 ohjelmapalveluyritystä
tarjoten poro-, koira- ja kelkkasafareita sekä muita kevyempiä
talviaktiviteetteja
• Arvion mukaan nykyisin Napapiirille sijoittuvan
ohjelmapalvelutoiminnan volyymi on 8-10 miljoonaa euroa
vuositasolla ja sille varatut ohjelmapalvelualueet ovat yhteensä
6100 m2
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•

•

Kaavaehdotuksessa ohjelmapalvelualueille varattu ala on 10800
m2. Ohjelmapalvelukysynnän on arvioitu kasvavan noin 30 % ja
kasvuarvion mukainen liikevaihto on 18,4 M€. Uutta liikevaihtoa
arvioidaan näin ollen syntyvän 10,4 miljoonaa euroa.
• Kaavaehdotus tuo uutta majoitustoimintaa ja merkittävä
osa yöpyvistä asiakkaista käyttää ohjelmapalveluita
Napapiirillä ja myös sen ulkopuolella
• Myös päiväkävijöiden määrän oletetaan kasvavan
Ohjelmapalvelutoiminnan vaikutukset vuositasolla:
A

Toiminnan aikaiset työllisyysvaikutukset
TOIMIALA
Ohjelmapalvelut

Toiminnan aikaiset verotulovaikutukset
Palkkatulo (€/v)
Verotulo (€/v)

B

C

Välitön
Välillinen
Kokonaisvaikutus
työllisyysvaikutus työllisyysvaikutus
(A+B)
htv
48

Välitön vaikutus
1 827 969 €
275 475 €

htv
57

htv
105

Välillinen vaikutus Kokonaisvaikutus
2 193 563 €
330 570 €

4 021 532 €
606 045 €

Ohjelmapalvelutoiminta
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Ohjelmapalvelutoiminnassa (porot, koirat, huskyt) tyypillisiä
investointeja ovat:
• Tukirakennus, reitit, tarhat sekä maastonmuokkaukset
• Joissakin tapauksissa myös kodat ja laavut
ruokailutoiminnassa
• Osa on pysyviä rakenteita, osa ”popup”/väliaikaisrakenteita jne.
• Ohjelmapalvelurakenteet voivat kehittyä myös vähitellen
volyymien kasvaessa ja toiminnan kehittyessä
Investoinnin suuruusluokkaa on vaikea arvioida tarkalleen kaavan
perusteella ja sinne sijoittuvan toiminnan perusteella. Kuitenkin
voidaan tyypillisesti hahmottaa rakentamisen aikaisia vaikutuksia
investointipotentiaalin perusteella:
• Nykyinen ohjelmapalveluille tarkoitettu rakennusala on
6800 m2 ja kaavaehdotuksen mukainen 10800 m2. Lisää
rakennusalaa tulisi näin ollen 4700 m2
• Oletetaan, että rakennuskustannus vaihtelee 1000-2000 €
rakennusalaa kohden m2.
• Ohjelmapalveluinvestoinneiksi tämän perusteella voidaan
arvioida olevan karkeasti 4,7-9,4 miljoonaa euroa.
Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että rakentamisvaiheessa 1
miljoonan euron ohjelmapalveluinvestointi
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•
•
•

Työllistää välittömästi 7 htv, välillisesti 5 htv ja
kokonaisvaikutuksina 12 htv
Palkkatuloa syntyy välittömästi 270 000 €, välillisesti 190
000 € ja kokonaisvaikutuksina 460 000 €
Verotuloja kertyy välittömästi 41 000 €, välillisesti 29 000 €
ja kokonaisvaikutuksina 70 000 €

Maanvuokra- ja myyntitulot, kiinteistöverotulot
Sijoittuvan yrityksen vaikutusten arviointi ei sisällä maanvuokra- ja
myyntituloja eikä kiinteistöverotuloja.
Tie- ja katuverkon kustannukset
Lapin ELY-keskus ja Liikennevirasto vastaavat VT4:n suunnittelusta ja
toteutuksesta. Napapiirin alueelle ei ole vielä tehty alustavaa
kustannusarviota.
VT4:n korjaaminen Rovaniemen eteläpuolella on toteutunut. Tähän
hankkeeseen suhteutettuna voidaan arvioida, että noin 65 %
henkilötyövuosista tehdään paikallisen (lappilaisen) väestön toimesta.
Rovaniemen kohdan toteutuneen hankkeen investoinnin välittömistä
kustannuksista noin 12-15 M€ jäi alueelle (kokonaiskustannukset noin
25 M€).
Tekninen lautakunta on valmisteluvaiheen lausunnossaan arvioinut
luonnosten VE 1 ja VE 2 katuverkon rakentamisen kustannukset.
Kaavaehdotus on laadittu vaihtoehto 2:n pohjalta yhdistelemällä osia
VE 1:stä.
VE2:ssa Myllymäentieltä Napapiirille Joulumaantien päähän
katua on esitetty rakennettavaksi n. 800 m (800 m x 6,5 m =
5200 m2; n. 680 000 €). Jos kävely ja pyöräily maankäytöltä
tukeutuvat valtatien jkpp-tiehen, ajorata voidaan toteuttaa ilman
kadun suuntaista kevyen liikenteen väylää. Tällöin kuitenkin
tarvitaan rakenteen sisäisiä poikittaisia yhteyksiä n. 450 m (450
m x 3,5 m = 1575 m2; n. 200 000 €). Katugeometriaa esitetään
tehtäväksi pienipiirteisempänä, jotta tuetaan katuverkon
mitoitusnopeutta 30 km/h. Tämä on tärkeää, jos pitäydytään
sekaliikenneväylässä.
VE1:ssä ja VE2:ssa ajoneuvoliikenteeltä poistuva Tarvantie
korvataan kaavaluonnoksissa uudella katuyhteydellä
Myllymäentieltä SantaParkin pysäköintialueelle (460 m x 6,5 m =
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2990 m2; n. 390 000 €). Kokonaan uusi katu myös
Joulumaankuja, 200 m (200 m x 6,5 m = 1300 m2; 170 000 €).
Joulumaantien itäpäässä pysäköintialueille johtavaa katua
rakennetaan 210 m (210 m x 11 m = 2310 m2; 300 000 €).
Erillisiä jkpp-teitä on kaavan itäosassa molempia vaihtoehtoja
koskien noin 500 m (500 m x 3,5 m = 1750 m2; 230 000 €).
Liikenneympyrä Pukinpolun ja Joulumaantien liittymään maksaa
noin 160 000 €. Joulumaantien pihakatu- / hidaskatu tyyppistä
osuutta on toteutettavana n. 420 m (420 m x 6,5 m =2730 m2; 1
100 000 € ja kävelykatutyyppistä rakentamista 340 m (340 m x
13 m = 4420 m2; 3 100 000 €).
Kaavaluonnoksiin on merkitty yleisiä pysäköintialueita LP noin 15
000 m2 (80 €/m2). Pysäköintialueet päällystepintaisina ja
valaistuina maksavat noin 1 200 000 €.
5.4.5 Yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen
Asemakaava laaditaan alueelle, jota ohjaa Rovaniemen
maakuntakaava. Kun asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole
asemakaavaa, tulee asemakaavassa ottaa yleiskaavan
sisältövaatimukset huomioon soveltuvin osin.
1. Yhdyskuntarakenteen sisältövaatimukset:
Kaavalla tiivistetään olemassa olevaa matkailukeskusta.
Matkailukeskuksen kasvualueet osoitetaan Santa parkin ja pajakylän
välille. Majoitusrakentamista ei osoiteta 4-tien pohjoispuolelle.
Vyöhykeperiaate mahdollistaa matkailun ohjelmapalvelujen kasvun
sekä palvelujen sijoittumisen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen
sisälle. Kaavalla selkeytetään matkailualueen suhdetta viereisiin
asuinalueisiin sekä lentoliikenteen alueeseen.
2. Liikenteen järjestämisen sisältövaatimukset:
Kaavaehdotus perustuu keskeisesti liikenneratkaisuun, joka ottaa
huomioon liikenteen vyöhykkeet sekä VT4:n merkityksen kansallisesti
tärkeänä tienä. Liikenne ja paikoitusratkaisut on sovitettu olemassa
olevaan verkostoon, katuverkostoa kehittämällä, luokittelemalla sekä
toiminnallisilla periaatteellisilla ratkaisuilla. Osa katuverkostosta poistuu
ajoneuvoliikenteen käytöstä (Tarvantie ja Myllymäentien jatke). Nämä
muutokset lisäävät matkailualueen turvallisuutta. Kaavassa
varaudutaan 4-tien liikennemääriin sekä parannetaan lentoliikenteen
turvallisuutta osoittamalla alueelle eritasoliittymän aluevaraus. Liikenne
on ratkaistu tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja Lapin ELY-L:n kanssa.
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Kevyenliikenteen verkostoihin on panostettu ja keskisten ulkoilureittien
sijainnit on tarkistettu ja osoitettu kartalla.
3. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset:
Kaava tukee voimakkaasti kaupungin keskeisen matkailukeskuksen
kehittymistä ja kasvua. Napapiiri on kansainvälinen matkailukohde, joka
houkuttelee matkailijoita ympäri maailman. Kaava on laadittu yritysten
kanssa yhteistyössä ns. monikumppanuusmallilla. Kaavassa on
erityisesti osoitettu mahdollisuudet laajentumiseen ja hallittuun kasvuun.
Toisaalta kaavalla osoitetaan napapiirin kasvun rajat.
4. Ympäristöhaittojen vähentäminen:
Kaavassa on huomioitu lentomelun ja liikennemelun vaikutukset siten,
ettei lentomelualueelle ole osoitettu majoitusrakentamista. 4.tien
pohjoispuolen alue on varattu ohjelmapalvelujen kasvulle. Pilaantuneet
maat on kartoitettu ja kaavassa on annettu määräys asian hoitamiseksi.
Lumenkaatopaikan vaikutukset on arvioitu erillisessä selvityksessä.
Matkailualueen läpiajo Myllymäentieltä poistuu, kun katuyhteys
muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi.
5. Rakennetun ympäristön vaaliminen:
Kaavassa ei muuteta rakennussuojelumerkintöjä. Kaavaan on laadittu
rakentamistapaohje, jolla ohjataan rakentamisen laatua.
6. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys:
Kaavassa on osoitettu selkeät virkistysalueet asukkaille. Matkailun
ohjelmapalvelualueet sijoittuvat MU-alkuisille alueille, joita ei
ensisijaisesti kehitetä yleisinä virkistysalueina. Jokamiehen oikeus ja
yleiset reitit ovat turvallisuusriksi kasvavalle ohjelmapalvelutoiminnalle.
Kaava-alueella metsäisyys ja vihreä toimintaympäristö ovat matkailun
kannalta oleellinen vetovoimatekijä.
7. Mahdollisuus turvalliseen ja terveellisen elinympäristöön
Kaavan tarkoitus on alun perin ollut ratkaista alueelle syntynyt
turvallisuusriski, joka aiheutui voimakkaasta kasvusta. Nyt kaavassa on
vyöhykkeittään ratkaistuilla toiminta-alueilla turvattu erilaisten, toistensa
kanssa ristiriitaisten toimintojen kasvu. Matkailulle turvallisuus on
avainasia, ja olemassa olon edellytys.

5.5 Kaavan aluevaraukset
Kaavakartta 1:2000 on jaettu yhdeksään karttalehteen (karttalehdet
1:2000 on liitetty selostuksen osaan 2). Alla oleva 1:5000 kartta on
indeksikartta ja ei siten virallinen kaavaehdotus.
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5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset
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VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE VIIVYTTÄÄ ALUEELLA
ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ.
ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN
PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN
ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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5.7

Nimistö

Kaava-alueella pysytetään voimassa oleva katunimistö. Kaavalla
muodostetaan uusi katu Joulupuistontie.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus

6.2

Toteutuksen seuranta
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Kaupunginarkkitehti
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Kaavoitusarkkitehti

