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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

tunnistetiedot
Asemakaava ja asemakaavan muutos
Rovaniemen kaupunki
20. kaupunginosa Pohtimolampi
korttelit 46, 47 ja 39 sekä virkistysalueet
laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki, tekninen
osasto, kaavoitus
Petteri Lampi

yhteystiedot

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

vireille tulosta
ilmoittamisen päivämäärä
luonnosvaiheen
kuuleminen
tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

1.2

15.5.2007
21.5.-4.6.2007
21.8.2007 143§
3.9.2007 389§
(17.9.-16.10.2007), 18.2.-18.3.2008

Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee pohtimolammella noin 28.5 kilometrin etäisyydellä
ydinkeskustasta luoteeseen.
1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosaa, pohtimolammen
asemakaava-alueen korttelia 46 ja uutta korttelia 47.
Arctic Safaris Oy on hakenut asemakaavan laajentamista Pohtimolammen itärannalle
kaupungin omistamien tilojen 522:1 ja 428:1 alueille 31.10.2006 päivätyllä kirjeellä.
Tavoitteena on mökkimajoituksen laajentaminen ko. alueelle.
Lähtökohtana on turvata mahdollisuus matkailutoiminnan myönteisen kehityksen
jatkumiselle Pohtimolammen alueella matkailukeskuspalvelujen välittömässä
läheisyydessä.
Juhani Haavikko Haavikko-Talot Oy:stä on 2.1.2008 jättämässään muistutuksessa
pyytänyt, että tilan RN:o 109:26 alueella olevan korttelin 39 loma-asuntotontti 1
otettaisiin kaavamuutokseen mukaan. Hakijan toiveena on, että loma-asuntotonttia ja
sen rakennusalaa jatkettaisiin rantaan päin, vastaavasti kuten viereisenkin tontti 2
osalla on.
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet

-

2.2

Asemakaava ja asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu 15.5.2007
ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen ja
asiakirjoihin on voinut tutustua 21.5.2006 alkaen kaupungintalolla
kaavoitusyksikössä sekä palvelupiste Osviitassa.
Alueelle laadittiin asemakaavan muutosluonnos, joka pidettiin luonnosvaiheen
kuulemista varten nähtävillä 21.5.- 4.6.2007.
Tekninen lautakunta 21.8.2007, 143 § on päättänyt asemakaavan muuttamisesta
ja ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.
Kaupunginhallitus 3.9.2007, 389 § on päättänyt asemakaavan muuttamisesta ja
ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.
Muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.9–16.10.2007 ja siitä on pyydetty eri
viranomaisten lausunnot.
Muutosehdotus oli uudestaan julkisesti nähtävillä 18.2.-18.3.2008.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt __________.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ________.
Asemakaava

Tällä asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella kaavaa muutetaan siten, että
muodostetaan uusi loma-asuntojen kortteli (RA-1) 47. Rakennusoikeutta uuteen
kortteliin osoitetaan 3000 k-m² ja kerrosluku on ½ II. Arctic Safaris Oy:n tarkoituksena
on rakentaa tulevina vuosina korkeatasoisia kelo/hirsi paritaloja yhteensä n. 20 kpl
kyseiselle alueelle. Uuteen kortteliin on osoitettu ajo-yhteys RM-korttelin 46 alueen
kautta. Tässä matkailupalvelujen korttelissa sijaitsee Arctic hotel Pohtimon
päärakennus. Lisäksi kaavamuutoksella on hieman muutettu korttelin 46
rakennusalueen rajoja lähinnä siten, että olemassa olevat rakennukset sijoittuisivat
rakennusalalle.
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2.3

Asemakaavan toteuttaminen

Tontit ovat rakennettavissa kun asemakaava on saanut lainvoiman ja alueille laaditaan
voimassa olevan asemakaavan mukaiset tonttijaot ja suoritetaan lohkomistoimitukset.

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

Suunnittelualueella sijaitsee Arctic Hotel Pohtimon päärakennus korttelissa 46.
Laajennusalue ja suunnitellut mökit sijoittuvat Pohtimolammen itäpuoleiseen
rinteeseen entisten laskettelurinteiden kohdalle. Korttelin 46 Pohtipolammen
lansirannan puoleinen osa on mökkirakentamisen osalta jo toteutunut.
3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelukohde kuuluu 20. kaupunginosan Pohtimolammen Matkailu- ja lomaalueeseen. Alue on entistä maa- ja metsätalousaluetta, johon 1980 luvulla rakennettiin
laskettelurinteet ja –hissi. Tämä toiminta on lopetettu, mutta alueella on osittain vielä
näkyvissä entisen maankäytön ominaispiirteitä ja se luo leimansa myös ympäristö- ja
maisemakuvaan.
Pohtimolammen alueella on ollut toimintaa jo 1920-luvulta lähtien. Aluetta käyttivät
kahdeksan vuosikymmentä sitten suojeluskuntapojat ja pikku-lotat, joille järjestettiin
alueella harjoitusleirejä.
Sotien jälkeen Rovaniemen maalaiskunnan urheilu- ja vapaa-ajanlautakunta valitsi
Pohtimon nuorisolle suunnatun toiminnan keskukseksi. Vuonna 1952 Pohtimolle
pystytettiin alueen ensimmäinen rakennus, rantasauna, joka valmistui paikalla olleiden
hiihtoleiriläisten avustuksella. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1955, rakennettiin
ensimmäinen osa nykyisestä hotellirakennuksesta. Samaan aikaan erämaalammelle
johtava tie saatiin kulkukelpoiseksi paikallisten kyläläisten avustamana.
Tänään Arctic Hotel Pohtimo ympäristöineen on ainutlaatuinen yhdistelmä erämaata ja
korkealaatuista hotellipalvelua. Se sijaitsee ainoastaan puolen tunnin ajomatkan
päässä Rovaniemen kaupungista rauhallisen, vaikuttavan luonnon äärellä. Lukuisten
aktiviteettien rinnalla on mahdollista kuulla erämaan hiljaisuus. Nämä puitteet tarjoavat
vierailijoille mahdollisuuden kokea unohtumattomia elämyksiä. Talviaikaan on
mahdollisuus osallistua moottorikelkka-, husky- tai porosafarille tai erityyppisiin
lumiaiheisiin iloitteluihin. Kesäisin on patikointia, maastopyöräilyä, veneilyä, kalastusta,
mönkijällä ajamista.

Rakentamattomien tonttien ja alueiden vuoksi koko Pohtimolammen asemakaavaalueen yleiskuva on tässä vaiheessa vielä väljä ja mittakaavaltaan inhimillinen.
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3.1.2

Luonnonympäristö

Maisemakuva
Pohtimolampi sijaitsee Mellavaaran ja Karhuvaaran välissä.
Suunnittelualueen rakennetuilta alueilta alkuperäisen luonnon kasvillisuus on osittain
hävinnyt. Tonttien osa-alueilla ja rakentamattomilla tonteilla maisemakuva on edelleen
luonnontilainen ja metsäinen.
Maaperältään alue on jyrkähköä moreeni- ja hiekkapitoista rinnettä, joka soveltuu
hyvin rakentamiseen.
Taajamassa luonnonympäristö on alisteisessa asemassa ja rakennettu ympäristö
laajenee asemakaavan toteutumisen seurauksena.
Luonnonsuojelulain tarkoittamia luontokohteita ei suunnittelualueella ole.
3.1.3

Rakennettu ympäristö

Muutosalue kuuluu Pohtimolammen taajamaan, joka on pääasiassa matkailu- ja
lomarakentamisen aluetta. Suunnittelualueella asuu tällä hetkellä 3 henkilöä.
Pohtimolammen aluetta koskeva asemakaava ei vielä ole täysin toteutunut, joten
maankäyttö on joillakin alueilla vielä väljää. Alueen aikaisempi maankäyttö, maa- ja
metsätalous, näkyy vielä osalla aluetta.
Kaupunkikuva
Muutosalue sijaitsee Rovaniemen keskustasta luoteeseen Pohtimolammella. Koko
asemakaava-alue on pääosin loma-asuntoaluetta. Alueen rakennukset ovat I-, I ½ - ja
II- kerroksisia.
Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Lähimmät kaupalliset palvelut sekä koulu ja päiväkoti sijaitsevat 8.5 km päässä
Sinetässä. Alueella toimii Arctic Safaris Oy ja siellä sijaitsee heidän toimintaansa
liittyvä Arctic Hotel Pohtimo.
Liikenne
Liikenteellisesti alue tulee liittymään Pohtimolammentien kautta kantatien 83:een ja
edelleen kantatie 79:ään. Kulku uuteen kortteliin 47 on kaavassa osoitettu
ajoyhteytenä hotellikorttelin läpi.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei ole rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa eikä
muinaismuistoalueita.
Tekninen huolto
Osalle Pohtimolammen asemakaava-aluetta on rakennettu vesi- ja viemäriverkosto,
johon hotelli suurimpana kuormittajana on liittynyt. Alueelle enemmän rakennettaessa
puhdistamon kapasiteetin riittämättömyys tulee huomioida. Pohtimolammen alueen
viemäröinti on aikanaan tehty silloista tarvetta vastaavaksi, niin verkoston kuin
puhdistamon mitoitus. Tulevaisuuden näkymien mukaan alueelle tulee
rakentamisoikeutta huomattavia määriä lisää. Vesi- ja viemäriverkoston toimivuuden
varmistamiseksi alueelle tulee rakentaa siirtojohdot Pohtimolammelta -Sinettään,
näiden investointikustannusten
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toteuttamiseen tulee kaava-alueella liittyjiltä periä korotettua liittymismaksua.
Siirtojohdot tulee jossakin vaiheessa rakennettavaksi aina kaupungin
keskustaajamaan saakka.
Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin Arctic Safaris Oy:n ja kaupungin omistuksessa.

3.2

Suunnittelutilanne

Maakuntakaava
Alue kuuluu Lapin maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut
Rovaniemen seudun maakuntakaavan 2.11.2001, joka on liitteenä. Muutosalue on
maakunta-kaavassa osoitettu seudullisena matkailupalvelujen alueena (RM 1418).
Yleiskaava
Pohtimolammen alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Asemakaava
Suunnittelualueen voimassa olevan asemakaavan on Lapin lääninhallitus vahvistunut
13.8.1990.
Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 35§ uuden
rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen ja
täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 / 23.12.1999
mukainen ja se vastaa olosuhteita 6.9.2007.
Suunnitelmat ja hankkeet
Suunnittelualueella ei ole käynnissä erityisiä suunnitelmia tai hankkeita. Rovaniemen
alueiden käytön strategia suunnitelmassa alue on merkattu taajama-alueeksi.
Rakennuskiellot ja suojelumääräykset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Pohtimolammen vesialue kuuluu III- luokan
pohjavesialueeseen.
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoitusyksikkö on käynnistänyt asemakaavan muutostyön yksityisen
maanomistajien aloitteesta kaavoituspäällikön päätöksellä.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset

Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2007, joka on erillisenä liitteenä. Osalliset on
lueteltu em. suunnitelmassa.
4.3.2

Vireille tulo

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 15.5.2007
ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen ja
asiakirjoihin on voinut tutustua 21.5.2007 alkaen palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungintalolla kaavoitusyksikössä.
4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on lähetetty kirjeet alueen maanomistajille,
lähialueen maanomistajille ja asukkaille sekä luonnonsuojeluyhdistyksille ja
asukasyhdistykselle. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on
voinut tutustua 21.5.2007 lähtien kaavoitusyksikössä kaupungintalolla.
Luonnosvaiheen kuuleminen on suoritettu 21.5- 4.6.2007 pitämällä voimassa oleva
asemakaava sekä asemakaavan muutos luonnos yleisesti nähtävillä palvelupiste
Osviitassa. Nähtävillä pidosta on tiedotettu kuulutuksella 15.5.2007 Lapin Kansassa ja
kirjeitse asianosaisille. Asiasta jätettiin yksi mielipide.
Teknisen lautakunnan 21.8.2007 143§ ja kaupunginhallituksen 3.9.2007 389§
päätöksen jälkeen ehdotus asemakaavan muutokseksi pidettiin julkisesti nähtävillä
17.9. - 16.10.2007 välisenä aikana kaupungin Osviitta palvelupisteessä. Kuulutus
nähtävillä pidosta on ilmoitettu sanomalehti Lapin Kansassa 11.9.2007. Asemakaavan
muutoksesta hankitaan lausunto ympäristölautakunnalta. Asemakaavan muutokseen
on voinut vireille tulosta lähtien tutustua myös kaupungin internet-sivuilla osoitteessa:
www.rovaniemi.fi/kaavatori.
Jätetyn muistutuksen johdosta tehtyjen muutosten takia asemakaavan muutos
asetettiin uudestaan julkisesti nähtäville 18.2.-18.3.2008.

4.3.4

Viranomaisyhteistyö

Ilmoitus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen
alkuvaiheessa tiedoksi Lapin ympäristökeskukselle.
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4.4

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena ja tarkoituksena on
mökkimajoituksen laajentaminen ko. alueelle.
Asemakaavan muutoksella edistetään alueen toteutumista ja samalla turvataan
mahdollisuus matkailutoiminnan myönteisen kehityksen jatkumiselle Pohtimolammen
alueella matkailukeskuspalvelujen välittömässä läheisyydessä.
4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaavaa
laadittaessa on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 ja 54 §:n mukaisesti
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
- Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja olemassa olevan rakenteen
hyväksikäyttö
- Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen
- Liikenteen, kevyenliikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon
tarkoituksenmukainen järjestäminen
- Eri väestöryhmien kannalta tasapainoinen elinympäristö
- Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
- Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Maankäyttö- ja rakennuslain 73§ kohdan 3 edellyttäen suunnittelualueen ranta-alueet
jäävät rakentamiselta vapaiksi lähivirkistysalueiksi, jotka mahdollistavat riittävän
vapaan liikkumisen lammen itärannalla.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Toimiva aluerakenne
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen
ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja
sijaintitekijöihin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkikeskuksen ja maaseudun vuorovaikutusta sekä
kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla kiinnitetään
alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Vaihtoehto 0:
Alueen asemakaava säilyy entisellään.
Vaihtoehto 1:
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostetaan uusi loma-asuntojen
kortteli (RA-1) 47. Rakennusoikeutta uuteen kortteliin osoitetaan 3000 k-m² ja
kerrosluku on ½ II. Arctic Safaris Oy:n tarkoituksena on rakentaa tulevina vuosina
korkeatasoisia kelo/hirsi paritaloja yhteensä n. 20 kpl kyseiselle alueelle. Uuteen
kortteliin on osoitettu ajo-yhteys RM-korttelin 46 alueen kautta. Tässä
matkailupalvelujen korttelissa sijaitsee Arctic hotel Pohtimon päärakennus. Lisäksi
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kaavamuutoksella on hieman muutettu
korttelin 46 rakennusalueen rajoja lähinnä
siten, että olemassa olevat rakennukset sijoittuisivat rakennusalalle. Korttelin 39 tontin
1 aluetta laajennettiin rantaan päin.
Asemakaavaehdotukseksi valittiin vaihtoehto 1, joka parhaiten täyttää
kaavamuutoksen hakijoiden sekä kaupungin tavoitteet sekä kaavoituksen
tarkoituksenmukaisuuden ja tavoitteet. Alue on jo voimassa olevassa asemakaavassa
matkailupalvelujen aluetta. Alueen rakentumisen turvaamisen kannalta alueen em.
tavalla on perusteltua.
4.5.2

Vaikutus ympäristöön

Kaavoitettava alue on entisen laskettelukeskuksen aluetta, joten täysin
luonnontilaiseen maisemaan uusi loma-asuntokortteli ei sijoitu.
Voimassa olevassa kaavassa alueella on jo matkailupalvelujen alue.
Kaavamuutoksella muodostetaan tätä palveleva uusi loma-asuntojen korttelialue
entisten laskettelurinteiden alueelle. Asemakaavalla ei ole merkitsevää vaikutusta
tämän eikä muidenkaan lähistöllä olevien asukkaiden asumisympäristöön, sillä
alueella on toiminut matkailuyritys yli 50 vuotta ja sen välittömässä läheisyydessä ei
ole vakituista asumista.
Virkistys- ja luonnonympäristöön kaavalla on toteutuessaan se vaikutus, että tällä
hetkellä rakentamattomana alueena oleva alue muuttuu rakennetuksi mökkialueeksi.
Lammen ranta-alue jää lähivirkistysalueeksi.

5

ASEMAKAAVANKUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

Asemakaavamuutoksella ei sinällään ole vaikutusta kaavan rakenteeseen, sillä alue
on jo voimassa olevassa kaavassa matkailupalvelujen aluetta.
Asemakaavalla muodostetaan uusi kortteli 47 kaavan laajennusalueelle. Voimassa
olevan asemakaavan mukaiseen RM-kortteliin 46 läpi osoitetaan ajoyhteys uudelle
loma-asuntojen korttelialueelle 47. Korttelin 47 sisäiset liikenneväylät ja rakennusten
sijoittuminen on asemakaavassa osoitettu ohjeellisena.
Lisäksi kaavamuutoksella on hieman muutettu korttelin 46 rakennusalueen rajoja
lähinnä siten, että olemassa olevat rakennukset sijoittuisivat rakennusalalle.

5.1.1

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 15,9455 ha ja rakennusoikeus yhteensä 15400 k-m2.
5.3

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM
Matkailupalvelujen korttelialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 46604 m2 ja tehokkuus
e=0.15 (= 7000 k-m2). Tontille saa rakentaa III-kerroksisia rakennuksia. RM- alueena
on kortteli 46. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueiden pysyy kaavassa
entisellään.
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Loma-asuntojen korttelialue RA-1
Loma-asuntojen korttelialueen yhteenlaskettu pinta-ala on 52411 m2 ja tehokkuus on
3200 k-m² ( e= n. 0.06). Kerrosluku korttelissa 47 on (½)r II. Tontille saa rakentaa
erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja. Rakennuksen enimmäiskoko on 250 k-m². Yhteen
rakennukseen saa sijoittaa enintään viisi loma-asuntoa.
Liikerakennusten korttelialue KL
Liikerakennusten kortteli pysyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Korttelin
pinta-ala on 13498 m² ja tehokkuus on 5000 k-m² (e= n. 0.37)

5.3.2

Muut alueet

Virkistysalueet
Alueella on lähivirkistysaluetta (VL) yhteensä 1,4390 hehtaaria, virkistysalue kasvaa
asemakaavassa 12244 m2.
M-aluetta on 0,1858 ha.
Katu- ja liikennealueet
Katualuetta ei kaavamuutosalueella ole. Korttelin 46 läpi on osoitettu ajoyhteys uuteen
kortteliin 47. Korttelin 47 sisäiset liikennealueet on osoitettu ohjeellisella merkinnällä.
Kaava-alue rajoittuu yleiseen tiealueeseen, Pohtimolammentiehen sekä
Karhurinteentie nimiseen katuun.
5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1

vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, koska alue on
jo voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu matkailupalvelujen alueeksi ja uusi
loma-asuntojen korttelialue sijoittuu vanhan laskettelukeskuksen alueelle.
Asemakaavan toteutuminen kehittää ja tiivistää Pohtimolammen
yhdyskuntarakennetta.
Luonnollisesti asemakaava-alueen toteutuessa alueen liikennemäärät hieman
kasvavat.
5.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Asemakaavalla vapaa luonnonympäristö vähenee alueella mökkirakentamisen myötä
jonkin verran. Suunnittelualueesta n. 9 % jää virkistysalueiksi ja alue rajoittuu
kaavoittamattomaan metsäalueeseen. Pohtimolampi kuuluu III-luokan
pohjavesialueeseen, mutta rakentaminen ei kuormita vesistöä, sillä alueella on
liityttävä viemäriin. Mahdollisten hulevesien valuminen lampeen tulee
rakennusvaiheessa huomioida.
5.5

ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualue sijoittuu kokoojaväylänä toimivan Pohtimolammentien reunalle, joka
voisi aiheuttaa jonkin verran liikennemelua alueelle jos koko alue toteutuisi nykyisen
kaavan mukaisesti.
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5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on esitetty
kaavakartalla.
5.7

Nimistö

Alueen kadunnimet ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia, Pohtimolammentie
ja Karhurinteentie.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan ja tonttijakojen saatua lainvoiman alueella on suoritettava
kiinteistötoimitukset ennen tonttien rakentamista.
Asemakaava on jo osittain toteutunut alueella.

Rovaniemellä 11.9.2007 (14.2.2008, 23.6.2008)

Jorma Korva
Kaavoituspäällikkö

Petteri Lampi
Kaavasuunnittelija
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
698 Rovaniemi Täyttämispvm
14.02.2008
Asemakaava ja asemakaavan muutos 20. kaupunginosa korttelit 39, 46 ja
47
18.02.2008
Ehdotuspvm
11.09.2007
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

Kunta
Kaavan nimi

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
15,9455
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

8,5696
6,6970

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Rakennuspaikat [lkm]
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Yhteensä

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus Pinta-alan muut.
[%]
m²]
[e]
[ha +/-]

15,9455

100,0

15400

0,09

1,3498

8,5

5000

0,37

V yhteensä

1,4390

9,0

R yhteensä

10,2631

64,4

M yhteensä

0,1858

1,2

W yhteensä

2,7078

17,0

8,5696

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]
3200

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
1,2244
10400

0,10

5,2411

3200

L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

2,1041
Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

Yhteensä

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus Pinta-alan muut.
[%]
m²]
[e]
[ha +/-]

15,9455

100,0

15400

0,09

8,5696

K yhteensä

1,3498

8,5

5000

0,37

KL

1,3498

100,0

5000

0,37

V yhteensä

1,4390

9,0

1,2244

VL

1,4390

100,0

1,2244

R yhteensä

10,2631

64,4

10400

0,10

RM

4,6604

45,4

7000

0,15

RA-1

5,6027

54,6

3400

0,05

M yhteensä

0,1858

1,2

M

0,1858

100,0

W yhteensä

2,7078

17,0

2,1041

W

2,7078

100,0

2,1041

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]
3000

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä

T yhteensä

5,2411

3200

5,2411

3200

L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
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OTE VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA

17

Rovaniemen kaupunki
Asemakaavan muutos
20. kaupunginosa, Pohtimolampi
kortteli 46

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA
Kaavoituksen kohde:
Rovaniemen kaupungin 20. kaupunginosa, pohtimolammen asemakaavaalueen kortteli 46 ja uusi kortteli 47.

Oheiselle kartalle on osoitettu suunnittelualueen sijainti. Suunnittelualue
sijaitsee noin 28.5 kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta luoteeseen.
Vaikutusalueita ovat lähiympäristön kortteli-, virkistys- ja katualueet.
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Voimassa oleva asemakaava

Oheisessa kartassa on esitetty suunnittelukohteiden ja niiden ympäristön
voimassa oleva asemakaavatilanne.
Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava on vahvistunut 13.8.1990.
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Kaavamerkintöjen selityksiä:
RM = Matkailupalvelujen korttelialue
RA-1 = Loma-asuntojen korttelialue
KL = Liikerakennusten korttelialue
VL = Lähivirkistysalue
W = vesialue

Miksi kaavoitukseen on ryhdytty?
Arctic Safaris Oy on hakenut asemakaavan laajentamista Pohtimolammen
itärannalle kaupungin omistamien tilojen 522:1 ja 428:1 alueille. Tavoitteena
on mökkimajoituksen laajentaminen ko. alueelle.

Suunnittelun lähtökohdat
Lähtökohtana on turvata mahdollisuus matkailutoiminnan myönteisen
kehityksen jatkumiselle Pohtimolammen alueella matkailukeskuspalvelujen
välittömässä läheisyydessä.
Aiemmin Pohtimon Leirikankaan alueelle rakennettujen paritalomökkien
saama
suosio vahvistaa käsitystä lisäkapasiteetin rakentamisesta
matkailukeskuksen välittömään läheisyyteen. Arctic Safaris Oy:n
Eurooppalaiset yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet useiksi vuosiksi tuomaan
alueelle ympärivuotista asiakasvirtaa.
Olemassa oleva pieni majoituskapasiteetti(204 vuodepaikkaa) estää
lisääntyvään
kysyntään vastaamiseen. Noin 400 vuodepaikan yksiköllä on mahdollisuudet
kehittyä kannattavaksi, kehittyväksi ja voimakkaasti verkostoituneeksi
yksiköksi.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella edistetään alueen toteutumista.
Tarkemmat korttelialueet määritellään asemakaavan muutostyön aikana.
Pohtimolammen alue sijaitsee matkailun kannalta logistisesti hyvällä paikalla
suhteellisen lähellä lentokenttää (30 min) ja alueelta on hyvät yhteydet
valtateihin.
Alueen nykyinen käyttö
Suunnittelualue on matkailupalvelujenalueeksi asemakaavoitettua aluetta,
jolla sijaitsee Arctic hotel Pohtimon päärakennus. Alueen omistaa Arctic
Safaris Oy:n tytäryhtiö Northern Lights Investment Ltd. Vanhojen
laskettelurinteiden alue Pohtimolammen itärannalla on kaavoittamatonta
aluetta.
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Alustava tavoite
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko hakijoiden suunnittelema
kaavamuutos toteuttaa.
Laadittavat vaihtoehdot
0. Suunnittelualueen käyttö säilyy nykyisellään voimassa olevan asemakaavan mukaisena alueena.
1. Suunnittelualueelle laaditaan asemakaavan muutos, joka mahdollistaa
mökkimajoitus kapasiteetin laajenemisen Pohtimolammen itärannalle.
Arvioitavat vaikutukset
-liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan
-liittymäjärjestelyt ja liikenne
-käyttötarkoitus
-viheralueiden käyttö
Miten kaavan vaikutuksia arvioidaan?
-viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnoilla

Osalliset
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat;
Maanomistajat ja asukkaat: Kaava-alueen ja sen ympäristön maanomistajat
ja asukkaat ja vuokramiehet
Hallintokunnat: Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta.
Viranomaiset: Lapin ympäristökeskus
Etujärjestöt ja muut tahot: Tonttilaitos, Rovaniemen Energia, Rovaniemen
Vesi,
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Työn käynnistäminen (MRL 62§ JA 63§)
Asemakaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu 15.5.2007 Lapin Kansassa.
Suunnittelualueen ja sen ympäristön maanomistajille on lähetetty kirje
asemakaavan vireilletulosta. Kaavamuutokseen liittyviin asiakirjoihin sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on voinut tutustua 21.5.-4.6.2007
palvelupiste Osviitassa sekä sen jälkeen kaupungin kaavoitusyksikössä
kaupungintalolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus
jättää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus
asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville.
Perusselvitysvaihe
Selvitetään alueen nykyinen käyttö ja soveltuvuus aiottuun toimintaan.
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Luonnosvaihe (MRA 30§)
Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidetään yleisesti nähtävillä
21.5.-4.6.2007 palvelupiste Osviitassa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa
nähtävillä pidon jälkeen. Kuuleminen tiedotetaan lehtikuulutuksella Lapin
Kansassa sekä kirjeellä asianosaisille. Nähtävillä oloaikana on mahdollisuus
jättää asiasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Lisäksi asemakaavan
muutokseen on mahdollista tutustua kaupungin internet-sivuilla
www.rovaniemi.fi/ kaavatori.
Ehdotusvaihe (MRL 65§ ja MRA 27§)
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi kaupungin palvelupiste Osviittaan
(kuulutus lehdessä). Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot
hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä oloaikana on mahdollisuus jättää
asiasta kirjallinen muistutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy
kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja asiassa
Kaavoitusyksikkö
Rovaniemen kaupunki
kaavoitus

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija

p. 016-322 6282, keskus 3221

10.5.2007
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Suunnitelma mökkien sijoittumisesta

