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Alkusanat
Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelman laatiminen on osa Rovaniemen liikennejärjestelmätyötä, jota on tehty
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Tie- ja katuverkkosuunnitelma on laadittu Rovaniemen kaupungin ja Lapin ELY- keskuksen liikenne-vastuualueen
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Sito Oy:ssä hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Pirkka Hartikainen. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Petri
Launonen, Matti Tuuliainen ja Eija Karjalainen.
Liikennemalli- ja liikenne-ennusteosuus on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Vesa
Verronen ja Tuomo Vesajoki.
Rovaniemellä 18.4.2016
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1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet
1.1 Suunnittelukohde
Suunnittelukohteena Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelmassa on koko Rovaniemen kaupungin alue. Suunnitelmassa on käsitelty Rovaniemen kaikki tie- ja katuhankkeet, mutta kehittämistarpeet kohdistuvat valta- ja kantateiden varsille sekä Rovaniemen keskeisimmälle taajama-alueelle.

Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti

1.2 Lähtökohdat
Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma on osa Rovaniemen liikennejärjestelmätyötä, jota on tehty vuodesta
2012 saakka.
Liikennejärjestelmätyön yhteydessä laadittava Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma kokoaa Rovaniemen
kaupunkiseudun tie- ja katuverkon kehittämiskohteet ja toimenpiteet yhdeksi suunnitelmaksi. Suunnitelmalla tarkennetaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä tie- ja katuverkkotarkasteluja.
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Samanaikaisesti laadittavana olevassa Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030:ssa on tunnistettu kävely- ja pyöräväylien kehittämistarpeita. Erityisesti pyöräliikenteen pääreittien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet liittyvät usein myös pääväylien, teiden ja katujen kehittämiseen. Tällöin nämä hankkeet pyritään toteuttamaan
samanaikaisesti.
Suunnitelman taustalla toimivan liikennejärjestelmäsuunnitelman ohella työssä hyödynnetään vahvasti tehtävää
liikennemallityötä sekä muiden liikennejärjestelmätyöhön sisältyvien erillistoimeksiantojen tuloksia.
Tie- ja katuverkkosuunnitelma kytkeytyy kiinteästi Rovaniemen kaupungin maankäytön kehittämiseen ja sen aluevarauksiin tuleviksi kaupungin laajentumisalueiksi. Tie- ja katuverkkosuunnitelma perustuu Rovaniemen kaupungin
kehitysennusteisiin ja laajentumistavoitteisiin. Yhdyskunnan kehittymistä ohjataan Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa (MAATO) sekä maakuntakaavassa.
Liikennemallityötä on hyödynnetty niin nykytilakuvauksessa kuin vaihtoehtotarkasteluissa ja esitettävän tie- ja
katuverkon hankkeiden määrittelyssä sekä vaikutusten arvioinnissa. Joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä
koskevat tarkastelut ovat vaikuttaneet myös tie- ja katuverkon järjestelyihin ja ne on otettu liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti huomioon toimenpiteiden priorisoinnissa.

1.3 Tavoitteet
Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelman tavoitteena on konkretisoida vuosina 2016 – 2035 toteutettavat Rovaniemen seudun tie- ja katuverkon kehittämishankkeet. Suunnitelmassa esitetään hankkeiden kuvaukset, alustava
kustannusarvio sekä toteutusajanjakso.
Suunnitelman tavoitteena on tunnistaa Rovaniemen alueen tie- ja katuverkon kehittämistarve pitkällä tähtäimellä
sekä luoda suuntaviivat alueen liikenneverkon kehittämiseksi. Suunnitelmassa määritettävä liikenteen tavoiteverkko 2035 toimii myös ohjeellisena liikenneverkon runkona Rovaniemen kaupungin maankäytön kehittämiselle ja
kaavoitukselle. Ohjeellinen liikenteen tavoiteverkko on joustava runko, joka voi muuttua maankäytön muutosten ja
tarpeiden mukaan.
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2 Aiemmat maankäyttö- ja liikenneselvitykset
2.1 Rovaniemen maakuntakaavaehdotus, 2015
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava on tällä hetkellä päivitettävänä Lapin Liitossa. Maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty Rovaniemen kaupunkialueen maankäytön pääkäyttömuodot, tärkeimmät liikenneyhteydet ja
niiden kehittämistarpeet sekä alueiden käytön kehittämismerkinnät.
Kaavaehdotuksessa valtatie 4 on esitetty merkittävästi parannettavana tieyhteytenä sekä Rovaniemen etelä- että
pohjoispuolella. Lisäksi valtatielle on esitetty merkintä ”Valtatie ohjeellinen/vaihtoehtoinen” Muurolan ja Hirvaan
kohdille sekä Napapiirin pohjoispuolelle.
Uusina tieyhteyksinä kaavaehdotuksessa on esitetty Paavalniemestä Kemijoen yli Eteläkeskuksen kohdalle.
Maantie 934 Saarenkylä – Meltaus on esitetty nostettavaksi seututie- luokasta kantatieksi.
Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään Rovaniemen seuraaviksi asumisen laajennusalueiksi Vennivaaran, Ounasrinne- Pöykkölän sekä Pöyliövaara – Paavalniemen alueita.

Kuva 2. Rovaniemen maakuntakaavaehdotus, marraskuu 2015.
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2.2 Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2011
Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin Lapin maakuntasuunnitelman 2030 ja siinä esitettyjen kehittämisstrategioiden pohjalta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena oli käsitellä liikkumista ja kuljetuksia kokonaisuutena sekä luoda yhteistyömuotoja ja toimintamalleja liikkumisen kehittämiseksi.
Rovaniemen alueelta Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty seuraavia kehittämistoimenpiteitä:


Valtatien 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla



Maankäytön ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen yhteensovittaminen



Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen



kevyen liikenteen strategian laatiminen



Joukkoliikenteen kehittäminen



Matkakeskustoiminnan kehittäminen

2.3 Rovaniemen alueiden käytön strategia, 2012
Rovaniemen alueiden käytön strategiassa vuodelta 2012 on määritelty tiivistettävät ja täydennysrakennettavat
alueet. Näitä ovat keskustan alue, Lampelan alue sekä Eteläkeskuksen alue. Asumisen laajennusalueina on strategiassa esitetty Vennivaaran, Ounasrinne - Pöykkölän sekä Pöyliövaara – Paavalniemen alueita.
Valtatie 4 on esitetty strategiassa kehitettävänä tieyhteytenä Alakorkalon ja Napapiirin välillä sekä lisäksi maininnalla, että valtatietä 4 kehitetään etelän suuntaan Tervolan rajalle saakka.
Uusia tutkittavina tieyhteystarpeina alueiden käytön strategiassa on esitetty:


Paavalniemestä Kemijoen yli Viirinkankaan kautta Oijustielle



Koskikadun jatkaminen Korkalovaaraan



Isoaavantien jatkaminen Vennivaaraan kautta kantatielle 78 ja edelleen Ounasjoen yli Someron harjulle

Rovaniemen alueiden käytön strategian päivitys on hyväksytty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa 27.8.2012
§86.
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Kuva 3. Rovaniemen alueiden käytön strategia

2.4 Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030, 2012
Rovaniemen kaupunki, Lapin Liitto ja Lapin ELY- keskus laativat yhteistyössä vuonna 2012 Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030- suunnitelman. Liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin Lapin liikennejärjestelmä 2030- suunnitelman mukaisten linjausten pohjalta. Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelman 12.11.2012.
Rovaniemellä tavoitellaan liikennejärjestelmää, jossa liikkumistarvetta pyritään vähentämään erityisesti maankäytön kehittämisen keinoin. Uuden ja kehittyvän maankäytön sijoittamisella yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja eheyttäen pyritään liikkumistarpeen kasvun hidastamiseen. Tavoitteena on kasvattaa Rovaniemen keskeisillä alueilla
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta 20 % vuoteen 2030 mennessä.
Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030:n strategiset toimintalinjaukset ovat seuraavat:


Maankäytön ja liikenteen suunnittelu yhdessä vyöhykejaottelun pohjalta



Kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytysten parantaminen



Joukkoliikenteen palvelutason ja käytettävyyden kehittäminen



Ajoneuvoliikenteen verkon toimivuuden ja saavutettavuuden varmistaminen erityisesti keskustan kehäverkolla



Liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen
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2.5 Rovaniemen keskustan osayleiskaava 2012
Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava käsittää Eteläkeskuksen, Lampelan sekä Rovaniemen
keskustan alueet. Osayleiskaavassa on määritetty Rovaniemen keskeisimpien alueiden pääasiallinen maankäyttö
ja toiminnot sekä vyöhykeajattelun mukaisesti alueen liikenneverkosto, viheralueverkosto, kaupalliset sekä kaupunkikuvalliset vyöhykkeet.
Yleiskaavassa on esitetty alustavat liikenne- ja katualueiden tilantarpeet, joukkoliikenne- ja kevytliikennepainotteisena kehitettävät katuosuudet, pysäköintialueet sekä kevyen liikenteen yhteystarpeet. Lopulliset tilantarpeet ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Kuva 4. Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa
12.11.2012 ja se on saanut lainvoiman 8.7.2015
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2.6 Rovaniemen seudun tieverkkosuunnitelma 2010, 1994
Vuonna 1994 laaditussa Rovaniemen tieverkkosuunnitelma 2010:n tärkeimpinä tavoitteina oli valtatien 4 liikennöitävyyden turvaaminen, kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen, liikenneturvallisuudesta huolehtiminen sekä
ympäristön huomioon ottaminen liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tieverkkosuunnitelma 2010:ssä esitettiin ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko ennustettuine liikennemäärineen vuonna 2010 sekä toimenpiteet liikenneverkon kehittämiseksi. Suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on toteutunut
tärkeimpänä valtatien 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla sekä lukuisat kaupungin pääkatuverkon hankkeet,
kuten mm. Kiveliöntie, Väylätie ja Reissumiehentien jatke. Nyt laadittava suunnitelma päivittää tämän suunnitelman.

Toteutumattomat ja jatkosuunnittelusta pois jätettävät hankkeet
Suunnittelutyön alussa käytiin läpi Rovaniemen seudun tie- ja katuverkkosuunnitelma 2010 toimenpideohjelman
toteutumattomat hankkeet, sekä analysoitiin niiden tarve säilyttää ne tässä toimenpideohjelmassa.
Vuonna 1994 laadittua Rovaniemen seudun tieverkkosuunnitelma 2010 on toteutunut suurelta osin. Tieverkkosuunnitelman tavoiteverkko 2010:n toimenpideohjelma on perustunut 1990-luvun maankäyttö- ja liikenneennusteeseen. Toteutusohjelmassa esitettyjä kohteita ja toimenpiteitä on toteutettu runsaasti, mutta joitakin on
jäänyt toteutumatta.
Alla olevassa luettelossa on esitetty hankkeet sekä perustelut miksi ne jätetään pois jatkosuunnittelusta. Hankkeet
on esitetty myös liitteessä 8. Lisäksi liitteessä 8 on esitetty muut myös liikennejärjestelmätyön aikana tutkitut ja
jatkosuunnittelusta hylätyt hankkeet.

Nro

Hanke

Perustelu

33

Tieyhteys kantatieltä 79 Ounasjoen yli
kehätienä Someronharjun kautta valtatielle 4.

Kaupungin maankäyttöennusteen ja liikennemallin mukaan uudelle tieyhteydelle ei ole tällä hetkellä liikenteellistä tarvetta. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan
kuitenkin tulevaisuuden tilavaraus katuyhteydelle Ounasjoen yli.

19

Mäntyvaarantie

Kaupungin maankäyttö alueella on muuttunut. Mäntyvaaran suuntaan on kaksi kokoojakatuyhteyttä, Varikkotie ja
Korkalovaarantie

41

Valtatien 4 kokoojarampit Erottajan ja
Ounasjoen välisellä alueella.

Valtatien liikenneverkko on ratkaistu rakennettavana
olevassa valtatien 4 hankkeessa. Rampeille ei ole nähty
enää liikenteellistä tarvetta.

43

Vierustie radan ali Valtakadun/Ounaskosken sillan liittymään.

Hanke on teknisesti vaikeasti toteutettava ja kallis. Se
vaatii myös rautatien uusimisen kyseisellä kohdalla.
Liikenteen toimivuutta parannetaan kehittämällä Vierustien/Yliopistonkadun ja Valtakadun/Rautasillan liittymiä
yhdessä valo-ohjatuiksi liittymiksi.
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2.7 Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma,
MAATO 2015
Rovaniemen kaupunginhallituksen 25.5.2015 hyväksymä maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma MAATO
2015 on kaupungin keskeinen maankäyttöä, asumista ja palvelutarpeita yhteen kokoava asiakirja.
MAATO 2015 on keskeinen kaupunkistrategian toteuttamista ohjaaja asiakirja ja siinä on kuvattu myös tulevien
vuosien uusien alueiden investointiohjelma. MAATO:n avulla seurataan kaupungin kaava- ja tonttivarantoa sekä
niiden kehittymistä.
Lisäksi MAATO:ssa on määritelty kaupungin maankäytön kaavoitusperiaatteet ja ns. vyöhykeperiaate, jossa Rovaniemi on jaettu eri vyöhykkeisiin kaupunkialueella että palvelukylissä. MAATO toimii myös Rovaniemen kaupungin kaavoituskatsauksena.

2.8 Muut suunnitelmat
Edellä mainittujen suunnitelmien lisäksi liikenteeseen liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä Rovaniemen alueella on
tehty mm seuraavia:
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Valtatien 4 kehittämisselvitys välillä Keminmaa – Sodankylä, 2015. Suunnitelmassa otetaan kantaa valtatien 4 kehittämistarpeisiin mm. Rovaniemen kaupungin alueella



Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaavan liikennejärjestelmäselvitys, 2014. Selvitys on jatkotyö Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmalle ja siinä määritellään liikenteen palvelutasotarpeet ja toimenpiteet laadittavana olevan maakuntakaavan päivitykseen.



Rovaniemen liikennetutkimus, 2012. Liikennetutkimuksessa haastateltiin yli 6 000 rovaniemeläistä ja kysyttiin liikkumis- ja matkustustottumuksia. Samassa yhteydessä liikenteen nykytilaa kartoitettiin joukkoliikennetutkimuksella, työ- ja opiskelupaikkojen liikkumiskyselyllä sekä liikennelaskennoilla. Tutkimuksilla
saatiin kattava näkemys rovaniemeläisestä liikkumisesta ja kulkumuotojakaumasta liikennesuunnittelun ja
liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtötiedoksi.



Rovaniemen keskustan liikennesuunnitelma 1997. Keskustan liikennesuunnitelmassa määritettiin liikenteelliset kehittämistoimenpiteet keskusta-alueelle. Suunnitelman tavoitteena oli keskustan vetovoimaisuuden parantaminen liikenteen ja myös kaikkien palvelujen ja asumisen kannalta. Liikennesuunnitelman
pohjalta on laadittu useita keskustakatujen parantamissuunnitelmia ja toteutuksia.

3 Maankäyttöennuste ja liikenne-ennuste
3.1 Maankäyttöennuste
Rovaniemen maankäyttöennuste laadittiin hyödyntäen Maankäytön toteuttamisohjelmaa 2013-2020 (MAATO) ja
lisäksi otettiin mukaan alueita Alueidenkäyttöstrategiasta. Asukasmääräennusteen laadinnassa vuodelle 2035 oli
lähtökohtana Tilastokeskuksen arvio. Maankäytön kasvuarvot asetettiin toteuttamaan tätä. Ennusteet tarkentuvat
jatkossa alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Rovaniemen asukasluvun arvioidaan olevan vuonna 2035 noin 69 000 asukasta. Kasvua nykytilanteeseen on noin
8 000 asukasta.

Kuva 5. Maankäytön kasvualueet vuoteen 2035 mennessä. Punaisella on esitetty maankäytön kasvualueet vuosina 2016 - 2020, vihreällä uudet
kasvualueet vuosina 2020 – 2035, sekä sinisellä uudet työpaikka-alueet. Luvut kuvaavat asukasmääriä ja työpaikkamääriä,

Tilastokeskuksen väestöennuste antaa Rovaniemen asukasluvuksi vuodelle 2035 noin 69 000 asukasta. Suoraan
MAATOn ja Alueidenkäyttöstrategian pohjalta laskettuna asukasluku nousisi yli 72 000 asukkaaseen. Liikennemallinnuksen pohjana käytetyssä asukasluvussa on kuitenkin otettu huomioon normaali asukasväljyyden kasvu, jolloin
päädytään Tilastokeskuksen ennusteen mukaiseen asukasmäärään 68 775 asukasta.
Asukkaat 2012
MAATO- lisäasukkaat
Alueidenkäyttöstrategian lisäasukkaat
Yhteensä
Asukasväljyyden kasvun vähentävä vaikutus
Tilastokeskuksen väestöennuste 2035

60 467
6 711
5 000
72 178
3 403
68 775

Kuva 6. Liikennemallin pohjana käytetyn vuoden 2035 asukasmäärän määrittely
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3.2 Rovaniemen liikennemallit ja –ennusteet
Rovaniemellä tehtiin vuonna 2012 laaja liikennetutkimus rovaniemeläisten liikennekäyttäytymisen selvittämiseksi.
Tutkimusaineiston perusteella Rovaniemen liikennemallijärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan. Liikennemallinnuksesta on laadittu erillinen tekninen raportti "Rovaniemi, Liikennemalli 2012".
Malli noudattaa rakenteeltaan perinteistä neliportaista liikennemalliprosessia, jonka vaiheet ovat: matkatuotokset,
matkojen suuntautuminen, kulkutavan valinta ja reitinvalinta.
Mallissa ovat mukana kaikki Rovaniemellä käytössä olevat kulkutavat: kävely, pyöräily, autoliikenne ja joukkoliikenne. Matkat on ryhmitelty mahdollisimman hienojakoisesti, jolloin mallin komponenteista tulee yksinkertaisia ja
mallin muuttujat selittävät hyvin havaittua liikkumista.
Liikkumisen kokonaiskuvaa täydennettiin myös muualla kuin Rovaniemellä asuvien matkoilla hyödyntäen mm.
ulkoisen liikenteen määräpaikkatutkimuksia, pendelöintitilastoa ja matkustajaterminaalien vuositilastoja. Näiden
perusteella mallinnettiin ulkoinen liikenne, seudulle lentäen ja junalla saapuvien matkat ja seudulliset raskaanliikenteen matkat. Lisäksi laadittiin kokemusperäisesti malli alueen sisäisistä kuljetuksista, kuten taksimatkat, jakeluliikenne ja jätehuolto.
Mallin maankäyttötiedot saatiin pääosin YKR- rekisteristä 250mx250m ruuduista, joista tieto vietiin mallin osaaluejakoon. Lisäksi Rovaniemen kaupunki toimitti tarvittavia tietoja erilaisista palveluverkoista, kuten koulut, päiväkodit, liikuntapaikat, terveyspalvelut ja päivittäistavarapalvelut.
Liikennemalli kalibroitiin vuoden 2012 liikennetutkimuksessa tehtyjen liikenne- ja matkustajalaskentojen avulla
vastaamaan vuoden 2012 kokonaisliikkumista. Liikenne-ennuste laadittiin vuosille 2020 ja 2035. Molemmille ohjevuosille laadittiin tavoitteellinen liikenneverkko kaikille liikkumismuodoille. Kaupunki toimitti maankäyttöennusteet
ohjevuosille paikkatietomuodossa. Ennusteissa sisäisen liikenteen kasvu tuotetaan pelkästään maankäytön muutosten kautta, jolloin autotiheyden kasvu ei sinänsä nosta automaattisesti henkilöauton liikennesuoritetta ja kulkutapaosuutta. Ulkoisen, Rovaniemen rajat ylittävän liikenteen kasvukertoimina käytetään tuoreimmasta maanteiden
ennusteesta johdettuja tieluokkakohtaisia kertoimia.
Liikennemallilla on laadittu ns. perusennuste, joka perustuu liikennetutkimuksen (2012) aikana havaittuun käyttäytymiseen ja käytännössä silloin vallinneeseen liikennepolitiikkaan. Perusennusteeseen on tehty ennustetilanteen
autoliikenneverkko, joka sisältää työryhmässä sovitut täydennykset nykyverkkoon. Merkittävimmät muutokset tieja katuverkossa ovat silta Oijustien jatkeella, Ruokasenkadun silta sekä kehäyhteys Suosiolasta Korkalovaaran
itäpuolitse Vennivaaraan. Perusennuste ei tällä hetkellä sisällä vielä joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn
kehittämistoimenpiteitä. Myöskään liikennepoliittisia tai liikennekulttuuriin ja arvostuksiin liittyviä muutoksia ei vielä
ole testattu. Siten merkittävä osa keinoista päästä asetettuihin tavoitteisiin mm. kulkutapaosuuksien kannalta on
vielä testaamatta.
Perusennusteessa sekä asukasluku että tehtyjen automatkojen määrä kasvavat 14 % vuodesta 2012 vuoteen
2035, jolloin auton kulkutapaosuus pysyy käytännössä ennallaan. Yleensä autoilun kulkutapaosuus kasvaa, kun
uusi maankäyttö sijoittuu taajaman reuna-alueille tehtyjä matkoja pidentäen. Rovaniemen ennusteessa oletettu
asumisväljyyden kasvu vähentää nykyistä asukaspohjaa kauttaaltaan vanhoilta asuinalueilta, jolloin myös kylien
asutus vähenee. Kasvu on osoitettu keskitetysti keskustaajamaan painottuen erityisesti Vennivaaran ja Pöykkölän
alueille. Autolla ajetut kilometrit kasvavat n. 8 % ja kokonaismatka-aika n. 10 %, eli matkojen määrän kasvua vähemmän.
Rovaniemen kasvu koko kaupungin alueella ei ainakaan merkittävästi hajauta yhdyskuntarakennetta ja ilman merkittäviä liikennejärjestelmään kohdistuvia toimenpiteitä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asema pystytään
pitämään ennallaan autoiluun verrattuna.
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Mallijärjestelmä tuottaa KAVL- ennusteet kaikille kulkutavoille. Lisäksi mallijärjestelmästä saadaan kunkin kulkutavan tuntiennusteet syöttämällä siihen eri liikkumismuotojen tuntivaihtelua kuvaavia tietoja. Mallijärjestelmällä tuotettiin autoliikenteen tuntimatriisit, joita on käytetty suoraan liikenteen kapasiteettitarkasteluissa eritasoisissa liikenteen simuloinneissa.

3.3 Tulevaisuuden trendit ja niiden vaikutus liikkumiseen
Tulevaisuuden liikkumiseen vaikuttavina trendeinä on niin osana digitalisaatiota ja palveluistumista kuin maankäytön ja väestön ikärakenteen muutoksia tunnistettavissa Rovaniemellä:
-

MaaS (liikkuminen palveluna), kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja niiden mahdollinen vaikutus liikennesuoritteeseen

-

Asuntokuntien koon muutos

-

Ikääntyminen

-

Sähköautojen ja muiden käyttövoimien yleistyminen henkilöautoliikenteessä sekä robotiikka

-

Joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvu

-

Vaikutukset kokonaisuutena autoistumisen kehittymiseen tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden trendeistä ei MaaS:in ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vaikutuksia liikenne-ennusteeseen ole
otettu huomioon. Näiden trendien vaikutukset realisoituvat pidemmällä aikajänteellä ja vaikutukset aivan lähitulevaisuuteen (vuoteen 2020) ovat vielä suhteellisen vähäisiä. Vaikutuksia on hankala vielä mallintaa eikä niistä ole
juurikaan kokemusperäistä tietoa.
Eri tahojen tavoitteena on esitetty, että liikkumistarpeita voitaisiin hoitaa ostettavina ja paketoitavina houkuttelevina
palveluina (MaaS). Digitalisaatio ja palveluistuminen on murtanut useiden toimialojen arvoketjuja ja tehostanut
palveluiden tuottamista ja vaikuttanut kuluttajakäyttäytymiseen. Tämän nähdään olevan mahdollista myös liikennealalla.
MaaS- palvelujen potentiaalia on arvioitu esimerkiksi Seinäjoella, jossa on käynnistymässä maan ensimmäinen
MaaS- kokeilu. MaaS- palvelujen (joukkoliikenne, henkilökuljetukset, taksit, kimppakyydit, vuokra- ja yhteiskäyttöautot yms.) käytön kokonaispotentiaaliksi on Seinäjoella arvioitu 14 % kokonaisliikennesuoritteesta. Potentiaalin
voidaan arvioida olevan Rovaniemellä karkeasti samaa suuruusluokkaa, ottaen huomioon mikä em. kulkutapojen
osuus on jo nykyisin. Potentiaalia on kulkutavoista eniten joukkoliikenteen ja taksien käytön lisäämisessä ja kimppakyydeissä – kohteena muun muassa kotitalouksien kakkosautojen käytön vähentäminen. Potentiaalin voidaan
arvioida olevan erilainen erityyppisillä matkoilla, riippuen myös aluetyypistä.
Edellä kuvattujen mahdollisuuksien puolesta puhuu se, että ongelmana joukkoliikenne-, henkilökuljetus- ym. palvelujen suhteellisen vähäisessä käytössä ei ole niinkään liikennepalvelujen vähäinen määrä vaan niiden eriytynyt
käyttö. Jo vähäinenkin muutos kulkutapaosuuksissa kasvattaisi liikennepalvelujen markkinaa merkittävästi. Tämä
edellyttää kuitenkin houkuttelevien ja helppojen palvelujen aikaansaamista eivätkä kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvat muutokset ole välttämättä nopeita.
Maankäyttöennusteissa on mukana maankäytön tiivistyminen erityisesti keskusta-alueella. Tätä kautta joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvu/kehityssuunnat ovat osaltaan mukana. Samoin maankäyttöennusteessa on mukana ennustettu asuntokuntien koon muutos ja osin myös ikääntymisen vaikutukset.
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Sähköautojen yleistyminen on suurelta osin kiinni valtiotason päätöksistä (muun muassa verotus, muut edut),
latauspisteverkoston kattavuudesta sekä sähköautojen kehittymisestä. Henkilöautojen käyttövoimamuutoksilla ei
todennäköisesti ole suurta vaikutusta liikennesuoritteeseen. Vaikutukset kohdistuvatkin enemmän autojen päästöihin, mutta kokonaisuutena vaikutukset ovat erityisesti lähitulevaisuudessa pieniä sähköautokannan ollessa vähäinen.
Tulevaisuuden trendien vaikutusten voidaan arvioida vuoden 2035 ennustetilanteessa olevan vielä vähäisiä. Pidemmällä tähtäimellä trendit ovat jo mukana ennusteissa, tosin niiden suuruusluokkaa ja todellista vaikutusta on
vielä hankala arvioida ja mallintaa. Trendien vaikutusten voidaan arvioida olevan silti samansuuntaisia ja toisiaan
hieman vahvistavia. Herkkyystarkasteluna on hyvä tunnistaa, että ennustettu liikenteen kasvu voi olla siten hieman
vähäisempi. Mikäli liikenne-ennusteet ovat esimerkiksi 7-8 % edellä kuvattuja pienempiä, voivat ne siirtää jonkin
verran ennakoituja investointitarpeita. Trendien lisäksi kyse on pitkälti myös poliittisista valinnoista – mitä kulkumuotoja halutaan suosia ja miten investoinneilla ohjataan kulkumuotojen suosion lisääntymistä.
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4 Tavoiteverkko ja tutkitut vaihtoehdot
4.1 Yleistä
Edellisissä osatehtävissä laaditun ja vaihtoehtotarkasteluissa hyödynnettävän liikennemallin ja –ennusteen sekä
joukkoliikenteen kehittämisohjelman ja kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman perusteella laadittiin Rovaniemen
tie- ja katuverkon tavoiteverkko vuodelle 2035.
Liikennemallitarkasteluja tehtiin mahdollisten tie- ja katuverkon merkittävimpien vaihtoehtoratkaisujen arvioinnissa.
Samalla arvioitiin vaihtoehtojen sopivuutta maankäytön kehittämiseen, liikennejärjestelmän kannalta edullisimmiksi
todettuihin alueisiin sekä myös toteuttamismahdollisuuksiin (kustannusraameihin).

4.2 Rovaniemen liikenteen tavoiteverkko 2035
Rovaniemen liikenteen tavoiteverkko vuoteen 2035 mennessä esitetään toiminnallisesti sekä tieympäristöllisesti
ryhmitelty ja jaksotettu tie- ja katuverkko.
Taustana toimii edellisissä suunnitelmissa, maakäyttösuunnitelmissa sekä Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030
raportissa määritelty tie- ja katuverkko luokituksineen, jaksotteluineen ja kehittämiskriteereineen sekä tässä työssä
tutkitut ja täydennetyt vaihtoehdot ja toimenpiteet. Rovaniemen maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmän
kehittämistyön aikana on tutkittu erilaisia toimenpiteitä ja vaihtoehtoja liikenneverkon kehittämiseksi. Liikennemallilaskentojen avulla on selvitetty toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta. Alempana esitetyt toimenpiteet on
selvitetty ja valittu mukaan liikenteen tavoiteverkkoon vuodelle 2035 ja sen toimenpideohjelmaan.
Tavoiteverkon laadinnassa on huomioitu valtakunnalliset tavoitteet ja päämäärät päätie- ja maantieverkon kehittämiseksi, maakunnallisissa maankäyttö- ja liikennesuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet ja kehittämistavoitteet
sekä Rovaniemen kaupungin maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelmat.
Liikenteen tavoiteverkko on pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta voidaan määritellä yksittäisten
hankkeiden jatkosuunnittelu siten, että ne ottavat huomiin koko liikenneverkon tasapainoisen ja toiminnallisesti
oikean tasoisen kehittämisen.
Rovaniemen liikenteen tavoiteverkko 2035:ssa on tie- ja katuverkko on ryhmitelty neljään eri tasoon. Ne kuvaavat
yleisellä tasolla maantien tai kadun asemaa koko Rovaniemen liikenneverkossa. Tämän lisäksi liikenneverkkoon
kuuluu luonnollisesti suuri määrä tonttikatuja, jotka tukeutuvat tavoiteverkossa esitettyihin väyliin. Tavoiteverkossa
ei ole otettu kantaa väylien hallinnollisiin luokituksiin, vaan tavoiteverkko kuvaa väylän liikenteellistä asemaa liikenneverkossa. Tavoiteverkossa esitettyjen väylätasojen yleiskuvaukset ovat seuraavat:
1.

Seudullinen pääväylä

Seudullisen pääväylän tehtävänä on välittää sekä valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä, että paikallisliikennettä. Seudulliset pääväylät välittävät myös runsaasti raskasta tavaraliikenne ja niillä korostuu liikenteen
toimivuus ja sujuvuus sekä liikenteen turvallisuus. Tällaisia väyliä Rovaniemellä ovat esim. valtatie 4, sekä
kantatiet 78 Ranualta, kantatie 79 Kittilään sekä kantatie 81 Kuusamoon.
2.

Alueellinen pääväylä

Alueellinen pääväylä välittää tyypillisesti jonkin alueellisesti rajatun kaupungin tai taajaman sisäistä liikennettä. Alueellisilla pääväylillä liikkuu sekä tavaraliikennettä että henkilöautoliikennettä. Pääväylät voivat olla joko
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maanteitä tai kaupungin suurimpia pääkatuja, joissa on isoimmat päivittäiset liikennemäärät. Rovaniemellä
alueellisia pääväyliä ovat esim. Jäämerentie, Maantie 926 (Itäpuolentie), Ounasrinteentie ja Kiveliöntie.

Uutena yhteytenä esitetään maantien 926 yhdistämistä valtatielle 4 Oijustien eritasoliittymään. Uusi tieyhteys
Oijustieltä Kemijoen yli Paavalniemeen mahdollistaa Paavalniemen ja Pöyliövaaran alueen maankäytön kehittämisen. Uusi tieyhteys valtatielle 4 saakka välittää raskasta liikennettä (mm. puutavara ja turve) Ranuan ja
Kemijoen itäpuolen suunnilta ohi keskusta-alueen. Lisäksi tieyhteys välittää päivittäistä työ- ja asiointimatkaliikennettä Pöykkölästä ja Ranuantien suunnasta kaupungin eteläisiin osiin.
3.

Kokoojaväylä

Kokoojaväylän tehtävänä on välittää kaupungin tai taajaman osan liikennettä alueelliselle tai seudulliselle pääväylälle. Kokoojaväylällä liikkuu pääosin henkilöautoliikennettä ja se nimensä mukaisesti kokoaa liikenteen
tonttikaduilta kokoojaväylälle, jossa liikkuminen voi tapahtua turvallisesti muita liikennemuotoja häiritsemättä.
4.

Joukkoliikenne-, pyöräily-, ja kävelypainotteinen katu

Rovaniemen keskusta-alueella on esitetty kaksi katuosuutta kehitettäväksi joukkoliikenne-, pyöräily ja kävelypainotteiseksi kaduksi, Ruokasenkatu sekä Poromiehentie välillä Koskikatu – Ruokasenkatu. Näillä kaduilla
pyritään katu suunnittelemaan ja rakentamaan siten, että niiden liikenne ei suosi henkilöautoilua, vaan katutila
on suunniteltu joukkoliikenteelle sekä/tai pyöräilylle ja kävelylle.
Liikenteen tavoiteverkko 2035 on esitetty alla olevassa kuvassa, sekä liitteessä 1. Tavoiteverkon mukainen liikenne-ennuste vuodelle 2035 on esitetty liitteissä 2 ja 3.

Kuva 7. Liikenteen tavoiteverkko 2035
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4.3 Nopeusrajoitukset tukemaan liikenteen tavoiteverkkoa
Tavoiteverkolle 2035 laadittiin lisäksi esitys nopeusrajoituksista. Esitys toimii pohjana yksittäisten hankkeiden toimenpiteiden määrittelyssä sekä luo yhtenäisen suunnittelun lähtökohdan ja perusteen kunkin väylän ja alueen
kehittämiseksi. Nopeusrajoitusten määrittäminen varmistaa myös sen, että tavoiteverkon kehittämistoimenpiteet
sekä niille suunniteltavat ratkaisut luovat myös nopeusrajoitusten ja –tasojen osalta hierarkisesti oikein määritellyn liikenneverkon.
Nopeusrajoitukset tavoiteverkolle määriteltiin käyttäen jaottelua 30 ….100 km/h välillä. Lähinnä maanteille määritelty 80/100 km/h ajonopeus vaihtelee teillä riippuen vuodenajasta.
Nopeusrajoitusten määrittely väylille laadittiin siten, että se tukee myös liikenteen tavoiteverkkoa, ohjaten liikennettä pienemmiltä kaduilta ja teiltä suuremmille ja paremmin toimiville kaduille ja teille, joilla myös nopeusrajoitus voi
olla suurempi. Nopeusrajoitusten verkollinen määrittäminen ohjaa yksittäisten väylähankkeiden kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja mahdollistaa väylille yhtenäiset ja liikenneverkon kannalta tarkoituksenmukaisen liikenneympäristön. Esitys nopeusrajoituksista tavoiteverkolle on esitetty alla olevassa kuvassa sekä liitteessä 7.

Kuva 8. Esitys nopeusrajoituksista.
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4.4 Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko
Kävelyn ja pyöräilyn pääreittien tavoiteverkko on määritetty samanaikaisesti laaditussa Rovaniemen kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjelmassa 2030. Samassa yhteydessä on määritetty myös näiden pääreittien laatutavoitteet:
 Tasaiset ja ehjät päällysteet
 Sujuva väylien suuntaus ja ajogeometria
 Pyöräliikenteen erottelu jalankulusta erityisesti keskustassa
 Visuaalisesti selkeät ja loogiset risteysjärjestelyt
 Liittymissä ei tasoeroja
 Etuuksia autoliikenteeseen nähden
 Tehostettu ja oikein ajoitettu talvihoito
 Hyvä valaistus
 Työmaiden haitat pyöräilylle minimoitu

Kuva
Kuva 9. Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit Rovaniemellä.

Kuva 10. Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit keskusta-alueella.
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5. Rovaniemen liikennejärjestelmän
toimenpideohjelma 2035 mennessä
5.1 Toimenpideohjelma 2035
Rovaniemen liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet on koottu yhdeksi toimenpideohjelmaksi, joka on tavoitteena toteuttaa vuoteen 2035 mennessä. Toimenpideohjelmassa on esitetty hankkeen kuvaus, sen pääasiallinen
vastuutaho, hankkeen pituus, alustava kustannusarvio ja alustava toteutusjakso. Toimenpideohjelmassa on esitetty yhteenveto keväällä 2016 laadituista Rovaniemen liikennejärjestelmään liittyvistä suunnitelmista:
-

Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma 2035
Kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma
Paikallisliikenteen linjastosuunnitelma

Hankkeet eivät ole hankeluettelossa toteutus- tai tärkeysjärjestyksessä, vaan hankkeiden toteutuminen riippuu
hankkeen liikenteellisestä tarpeesta, maankäytön kehittymisestä, rahoituksen järjestymisestä ja muusta hankkeen
vaikuttavuudesta johtuvasta syystä.
Toimenpiteiden priorisointi on perustunut liikennemallista saatuihin hankkeiden vaikutuksiin, kustannusarvioihin ja
realistisesti käytettävissä oleviin toteuttamisresursseihin, linkittymiseen maankäytön, palvelujen ja elinkeinoelämän
hankkeisiin sekä yleisellä tasolla laadittaviin vaikutusarviointeihin.
Priorisoinnissa on otettu vahvasti huomioon myös nykyisen infran mahdollisimman tehokas hyödyntäminen uusia
maankäytön alueita sijoitettaessa. Tavoitteena on ollut, että kehittämisohjelma on riittävän realistinen ja sillä pystytään i ohjaamaan lähivuosienkin liikenneverkon kehittämistoimenpiteiden ohjelmointia. Toimenpiteiden hankeohjelma on esitetty alla olevassa kuvassa, sekä liitteissä 4 ja 5 ja hankeluettelossa liitteessä 6.

Kuva 11. Toimenpideohjelman hankkeet Rovaniemellä vuoteen 2035 mennessä.
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5.2 Lähivuosien toimenpiteet
Seuraavassa on esitetty tarvittavat toimenpiteet lähivuosina. Toimenpiteille on esitetty keskeiset perustelut sekä
hankenumero, jolla ne on esitetty liitteissä 4 ja 5 sekä hankeluettelossa liitteessä 6.
1.

Yliopistokatu/Valtakatu/Hallituskatu, hankenro 44

Toimenpiteet: Katujen saneeraus, alustava rakennusvuosi 2017
- Jorma Eton tien katkaisu
- Valtakadulle pyöräilyn pääreitti Hallituskadulta Yliopistokadulle ja edelleen yliopistolle
- korkealaatuiset bussipysäkkialueet Virastotalon kohdalle
- Hallituskadun liittymän valo-ohjaus
Perustelut: liikkumisen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen kaikkien liikkumismuotojen osalta
2.

Ounaskosken silta, hankenro 51

Toimenpide: Sillan rakennussuunnittelu -> sillan leventäminen jalankulku- ja pyöräilyväylien osalta, alustava rakennusvuosi 2017.
Perustelut: Silta on osa pyöräilyn pääreittiä Ounasrinne – keskusta. Silta on myös osa 'Siltojen lenkkiä'
3.

Pappilantie välillä Väylätie – Jokiväylä, hankenro 24

Toimenpide: Kadun parannussuunnitelma -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2017.
Erityinen painoarvio liittymien kehittämisessä mm. joukkoliikenne huomioon ottaen
Perustelut: parantaa liikenteen sujuvuutta ja kaiken liikkumisen turvallisuutta
4.

Isoaavantie/Heposuontie väli Mäntyvaarantie – Vennivaarantie, hankenro 20

Toimenpide: Rakennussuunnitelman laatiminen + kadun rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2018 -2019.
Perustelut: Vennivaaran kasvavan alueen yhteyksien helpottaminen mm. Eteläkeskuksen suuntaan
5.

Ounasrinteentie, hankenro 25

Toimenpide: Yleissuunnitelman laatiminen -> rakennussuunnitelman laatiminen -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2018.
-

liittymäjärjestelyt välillä Kajaanintie – Matkajängäntie, 5 liittymää
bussipysäkkijärjestelyt
pyöräilyn aluereitti

Perustelu: Liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen liittymissä. Joukkoliikenteelle asetettujen palvelutasotavoitteiden toteutuminen edellyttää liittymien ja pysäkkijärjestelyjen kehittämistä.
6.

Lampelan alueen katujärjestelyt, hankenro 22

Toimenpide: Katujen rakennussuunnitelmien laatiminen -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2018 -2019.
Perustelut: Lampelan alue keskeinen alue tulevalle kaupan ja asutuksen rakentamiselle
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7.

Pyöräilyn pääreitit

Toimenpide: pyöräilyn pääreittien kehittäminen. Pääreitit käydään suunnitelmallisesti läpi 'liikennekäytävittäin'
määrittäen kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteet toteutetaan joko kadun / tien kehittämisen yhteydessä tai erikseen, jos kadun / tien kehittäminen ei ole ajankohtaista lähivuosina, alustava aikataulua ei määritellä.
-

Ounasrinne – Ounasmetsä – Katajaranta – keskusta
Rantavitikka – keskusta
Pöykkölä – Katajaranta – Jätkänkynttilä – Toripuistikko
Rinteenmäki – Suutarinkorva – Valionranta – keskusta
Siltojen lenkki
Ylikylä – keskusta
Lapinrinne – keskusta
Vaaranlampi – Ratakatu – keskusta
Rantavitikka – Eteläkeskus
Alakorkalo – keskusta

Perustelut: kaupungin liikennestrategian tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien merkittävä
kasvu. Kasvu edellyttää merkittävää panostusta väylien laatutason parantamiseksi
8.

Ruokasenkatu – Poromiehentie kehittäminen, hankenro 43

Toimenpiteet: Katujen saneeraus joukkoliikenne-, pyöräily- ja kävelypainotteisiksi. Yleissuunnitelma - > rakennussuunnitelma -> Rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2018-2019
- Ruokasenkadulle pyöräilyn pääreitti
- Poromiehentielle pyöräilyn pääreitti
- korkealaatuiset bussipysäkkialueet: Ruokasenkadulle kaksi pysäkkiparia, joista toinen terminaali, Poromiehentielle yksi pysäkkipari
- korkealaatuinen ympäristörakentaminen, puistot
Perustelut: Parantaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn toimintaedellytyksiä. Parantaa keskustan viihtyisyyttä.
Toripuistikko – Koskikatu - Poromiehentie, hankenro 42
Toimenpiteet: Katuyhteyden Toripuistikko – Koskikatu kehittäminen pääsuunnaksi Poromiehentien liittymässä.
Yleissuunnitelma -> rakennussuunnitelma -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2019-2020.
Perustelut: Porokulman kauppakeskuksen parempi liittyminen kävelyn näkökulmasta kävelykatuun. Poromiehentien muuttaminen jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennepainotteiseksi
Ruokasenkadun jatke ja silta, hankenro 40
Toimenpide: Uuden sillan rakentaminen Ruokasenkadun jatkeelle valtatien 4 yli. Sillan yleissuunnitelma -> rakennusuunnitelma -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2020.
Perustelut: parantaa ydinkeskustan saavutettavuutta ja antaa mahdollisuuden maankäytön kehittämiseen Keskuskentän ja rotkon välillä
Lapinkävijäntie, hankenro 45
Toimenpiteet: kadun saneeraus Yleissuunnitelma - > rakennussuunnitelma -> Rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2020.
- Saneeraus välillä Kairatie – Koskikatu
- Katujen liittymä järjestelyt
- kävelyn ja pyöräilyn aluereitin toteuttaminen/kehittäminen kadun varteen
- bussipysäkkiratkaisut
Perustelut: Ruokasenkadun silta muuttaa liikennevirtoja sekä autoliikenteen että bussiliikenteen osalta. Tämä
edellyttää toimenpiteitä Lapinkävijäntielläkin.
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9.

Teollisuustie, hankenro 28

Toimenpiteet: Teollisuustien liikenteellisen kapasiteetin lisääminen. Yleissuunnitelma -> rakennussuunnitelma ->
rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2020 - 2021.
- kadun kapasiteetin lisääminen
- pyöräilyn aluereitin toteuttaminen
Perustelut: Eteläkeskuksen vetovoimaisuus kasvaa sekä työpaikka- että kaupallisten palvelujen alueena
10. Maantien 926 kääntäminen Kemijoen yli valtatien 4 Oijustien eritasoliittymään, hankenro 13
Toimenpide: Uuden tieyhteyden suunnittelu maantieltä 926 Kemijoen yli 4 Oijustien eritasoliittymään. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon vahvalla painoarvolla myös pyöräily ja joukkoliikenne. Kyseessä on myös pyöräilyn
pääreitti. Tilavaraussuunnitelma -> maantielain mukainen yleissuunnitelma, tie- ja rakennussuunnitelma - > rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2025.
Perustelut: Tieyhteyteen tulee varautua siltakapasiteetin lisäämiseksi johtuen muun muassa Pöykkölän alueen
kasvusta. Lisäksi varaudutaan Paavalniemen Pöyliövaaran alueen tuleviin maankäytön kehittämisratkaisuihin.
Paavalniemen ja Pöyliövaaran mahdolliset maankäytön kasvualueet sijaitsevat niin lähellä keskustaa, että pyöräily
on potentiaalinen kulkutapa. Joukkoliikenteen järjestäminen alueille on myös suhteellisen edullista Rantavitikan /
Viirinkankaan alueille ajettavia linjoja jatkamalla.
11. Valtatie 4 Napapiirin kohta, hankenro 6
Toimenpide: Napapiirin kohdan kehittämispolun määrittely yhteistyössä Napapiirin alueen maankäytön kehittämisen kanssa. Suunnitelmassa esitetään myös mahdollinen 'ohitustievaraus'. Kehittämissuunnitelma -> Tilavaraussuunnitelma -> tie- ja rakennussuunnitelma - > rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2025.

Perustelut: Napapiirin maankäytön voimakas kehittyminen edellyttää liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden
turvaamista. Vuorovaikutteinen suunnittelu alueen maankäytön suunnittelun kanssa turvaa alueen kehittämisen
hallitusti. Matkailutoiminnan kehittämisedellytysten turvaaminen sekä turvallisen liikkumisen mahdollistaminen
alueella.
12. Kantatie 78 Jäämerentie – Porokatu + Jäämerentie, hankenrot 10 ja 37
Toimenpide: Kantatien 78 ja Jäämerentien saneeraaminen välillä Jätkänkynttilän silta - Porokatu. Yleissuunnitelma
-> tie- ja rakennussuunnitelmat -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2020 -2021.
- kantatien kapasiteetin lisääminen välillä Jäämerentie – Ounasrinteentie
- pyöräilyn pääreitin kehittäminen pääreitin kriteerien mukaiseksi
- bussipysäkkien kehittäminen ja pysäkkien laadukkaan saavutettavuuden varmistaminen
- Ounasrinteentien / Ounasvaarantien liittymän kehittäminen
- Porokadun liittymän kehittäminen
- Jäämerentien/kantatien liittymän kehittäminen mm. lisäämällä Jäämerentien kaistakapasiteettia välillä
kantatie – Lossitie
- Jäämerentien varressa olevan pyöräilyn pääreitin kehittäminen 'Siltojen lenkin' –kriteerien mukaiseksi vähintään välillä Kantatie – Lossitie
Perustelut: Kantatien kapasiteetti on loppumassa. Kehittäminen parantaa monilta osiltaan myös joukkoliikenteen
toimivuutta. Jäämerentieltä kapasiteetti loppumassa kantatiehen liittyvän liikenteen osalta johtaa monenlaisiin
vaaratilanteisiin. Liikenne tulee liittymässä entisestään kasvamaan. Siltojen lenkin kehittäminen lisää pyöräilyä ja
jalankulkua kaupungin liikennestrategian tavoitteiden mukaisesti.
13. Pallarintien ratasilta, hankenro 26
Toimenpide: Ratasillan uusiminen alikulun leventämiseksi. Sillan yleissuunnitelma, sillan ja katujärjestelyjen rakennussuunnitelma -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2019 - 2020.
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Perustelut: Liikkumisen turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden osalta.
14. Suosiolankadun jatke, hankenro 29
Toimenpiteet: Kadun jatkaminen Suosiolantielle Oijustien sillan alitse. Rakennussuunnitelma -> rakentaminen,
alustava rakennusvuosi 2021-2022.
Perustelut: helpottaa liittymistä Oijustiehen ja sisäistä liikkumista Eteläkeskuksen alueella
15. Kt 81 Saarenkylä eritasoliittymä – Myllymäentie, hankenro 12
Toimenpiteet:
- tien 'ilmeen' muuttaminen taajamamaiseksi eli vastaamaan paremmin tien merkitystä taajamaliikenteelle
- 'Siltojen lenkin' kehittäminen kaikille jalankulun muodoille välillä eritaso - Napapiirintie
Kiireellisin toimenpide 'Siltojen lenkin' kantatien varrella olevaa osaa kehittämällä. Toimenpidesuunnitelma -> tieja rakennussuunnitelma - > rakennussuunnitelma, alustava rakennusvuosi 2021 - 2022.
Perustelut: 'Siltojen lenkki' on rovaniemeläisten tärkeimpiä kuntoilureittejä. 'Lenkin kehittäminen lisää liikkumista.
16. Kt 78 Porokatu – Reissumiehentie, hankenro 14
Toimenpiteet: Kantatien 78 parantaminen porokadun ja Reissumiehentien välillä. Yleissuunnitelma, tie- ja rakennussuunnitelma, alustava rakennusvuosi 2022 - 2023.
Perustelut: Pöykkölän alueen maankäytön kasvu lisää tien liikennekuormitusta
17. Valtatie 4 välillä Oijustien eritasoliittymä - Niskanperä, hankenrot 4 ja 8
Toimenpiteet: Valtatien 4 kehittäminen kaistakapasiteetin ja liittymien osalta. Toimenpiteet voidaan toteuttaa vaiheittain. Toimenpidesuunnitelma -> tie- ja rakennussuunnitelma -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2022 2024.
- toinen ajorata välille Oijustie – Isoaavantie
- liittymäjärjestelyt Alakorkalon alueella
- Niskanperän liittymäjärjestelyt. Käytännössä alueen liikenne ohjataan valtatielle 4 yhden eritasoliittymän
kautta
Perustelut: toimenpiteet lisäävät valtatien 4 liikenteen sujuvuutta ja parantavat liikkumisen turvallisuutta. Niskanperän maankäytön kasvaessa liikenneturvallisuusriskit valtatielle liittymisessä kasvavat, joten liittymäjärjestelyt ovat
todella tarpeellisia myös siellä.
18. Vennivaara, uudet kaava-alueet, hankenro 31
Toimenpide: Asemakaava-alueen katujen rakentaminen, rakennussuunnitelma - > rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2019 - 2020.
Perustelut: uudisrakentaminen
19. Kt 79 Ounasjoen eritasoliittymä – Ylikylä, hankenro 11
Toimenpiteet: liittymäjärjestelyjen suunnittelu tilanteessa, jolloin liittymän vaikutusalueelle laaditaan kaavaa, joka
mahdollistaa maankäytön (asutus) lisäämisen kantatien ja Ounasjoen välisellä alueella. Tie- ja rakennussuunnitelma -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2023 - 2024.
Perustelut: mahdollistaa maankäytön kasvattamisen em. alueella
20. Valtatie 4 Muurola – Niskanperä, , hankenro 2
Toimenpiteet: Muurolan ohitustie ja ohituskaistajaksoja. Yleissuunnitelma -> tie- ja rakennussuunnitelmat -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2023 - 2025.
Perustelut: Muurolan taajaman ja Hirvaan alueen liikenneturvallisuus, valtatien liikenteen sujuvuus
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21. Valtatie 4 Napapiiri – Vikajärvi, hankenro 7
-

Napapiiri – Lampela
Lampela – Vikajärvi

Toimenpide: Valtatien 4 parantamistoimenpiteet Napapiirin ja Vikajärven välillä, Lentokoneiden varalaskupaikka
Napapiirin pohjoispuolella. Tie- ja rakennussuunnitelmat -> rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2023 - 2025.
Perustelut: Liikenneturvallisuuden parantaminen ja valtatien liikenteen sujuvuuden turvaaminen, lentoliikenteen
kriisivalmiuden parantaminen.
22. Ounasrinne – Pöykkölä, hankenro 30
Toimenpide: uuden asemakaava-alueen katujen rakentaminen, rakennussuunnitelma - > rakentaminen, alustava
rakennusvuosi 2023 - 2025.
Perustelut: uudisrakentaminen

5.3 Hankkeiden yhteensovittaminen kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman sekä joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman kanssa
Tie- ja katuverkkosuunnitelmassa esitettyjen liikenneverkon hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä
tarkistetaan sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman että joukkoliikennesuunnitelmien esitykset ja tarpeet
kyseisen hankkeen kohdalla.
Kunkin hankkeen yksityiskohtaisessa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tie- ja katuverkon liikennejärjestelyjen lisäksi siihen, että kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelmassa ja joukkoliikennesuunnitelmassa esitetyt
toimenpiteet kyseiselle kohdalle otetaan huomioon suunnittelussa sekä toteutetaan samanaikaisesti. Samalla
tarkistetaan myös esitettyjen parantamistoimenpiteiden sopiminen kokonaisuutena verkollisesti ja toiminnallisesti
sekä ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn, että joukkoliikenteen liikenneverkkoihin. Tavoitteena on, että liikenneverkot muodostavat yhtenäisen ja liikenneympäristön huomioivan kokonaisuuden, siten että liikkuminen kaikilla
liikennemuodoilla on ennakoitavaa, toimivaa ja turvallista.

5.4 Kehittämistoimenpiteiden hankeohjelman seuraaminen ja
päivittäminen
Rovaniemen liikennejärjestelmätyö on jatkuvaa alueen liikenneverkon kehittämistä yhteistyössä maankäytön
suunnittelun kanssa muuttuvan ja kehittyvän kaupungin maankäytön ja ympäristön mukaisesti.
Kehittämistoimenpiteiden hankeohjelmaa toteutumista seurataan säännöllisesti. Samassa yhteydessä tarkistetaan hankeluettelon ajantasaisuus ja se päivitetään vastaamaan ajankohdan tilannetta. Hankeohjelmaan voidaan
nostaa mukaan myös uusia hankkeita sekä aikataulutusta muuttaa liikkumistarpeiden mukaisesti.
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Hanke

18.4.2016

Liite 6

1 (5)

Hankkeen kuvaus

Vastuutaho

Pituus

Kustannusarvio

Numero
kartalla

Alustava toteutusjakso, vuodet 2016 - 2020

Valtatie 4 Alakorkalontie - Oijustie

Toinen ajorata valtatielle 4 Alakorkalontien
ja Oijustien välille, Isoaavantien
eritasoliittymä

Liikennevirasto/ELYkeskus

2,0 km

18,0 M€

4

Valtatie 4 Napapiirin kohdalla

Valtatien 4 eritasoliittymä- ja katujärjestelyt
Lentokentäntien ja Napapiirin kohdalla.
Lopulliset ratkaisut selvitetään jatkosuunnittelussa.

Liikennevirasto/ELYkeskus, Rovaniemen
kaupunki

2,8 km

8,0 M€

6

Valtatie 4 Alakorkalon liittymäjärjestelyt

Valtatien 4 ja Alakorkalon alueen
maankäytön liittymäjärjestelyt

ELYkeskus/Rovaniemen
kaupunki

1,0 km

1,0 M€

8

Kt 78 Jäämerentie - Porokatu

Kt 78 nelikaistaistaminen välillä
Jäämerentie - Ounasvaarantie

ELYkeskus/Rovaniemen
kaupunki

1,3 km

3,0 M€

10

Isoaavantie/Heposuontie

Isoaavantien/Heposuontien rakentaminen
välillä Mäntyvaarantie - vennivaarantie

Rovaniemen
kaupunki

4,5 km

3,7 M€

20

Lampelan alueen katujärjestelyt

Lampelan alueen katujärjestelyt alueen
maankäytön mukaisesti

Rovaniemen
kaupunki

1,0 km

1,0 M€

22

Pappilantie välillä Väylätie - Jokiväylä

Pappilantien liittymäjärjestelyt välillä
Väylätie - Jokiväylä

Rovaniemen
kaupunki

0,7 km

0,8 M€

24

Ounasrinteentie

Ounasrinteentien liittymäjärjestelyt välillä
Kajaanintie - Matkajängäntie, 5 liittymää

Rovaniemen
kaupunki

2,2 km

1,5 M€

25

Pallarintien silta

Pallarintien ja ratasillan parantaminen

Liikennevirasto/Rovaniemen kaupunki

0,2 km

1,4 M€
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Liite 6

2 (5)

Hankkeen kuvaus

Vastuutaho

Pituus

Kustannusarvio

Numero
kartalla

Jäämerentie

Jäämerentien saneeraaminen välillä Kt 78 Lossitie

Rovaniemen
kaupunki

0,5 km

0,6 M€

27

Vennivaara, uudet kaava-alueet

Uuden asemakaava-alueen kadut

Rovaniemen
kaupunki

Ruokasenkadun jatke

Ruokasenkadun jatke ja uusi silta valtatien
4 yli Lapinkävijäntielle

Rovaniemen
kaupunki

0,2 km

3,0 M€

40

Ruokasenkatu

Ruokasenkadun saneeraus joukkoliikenne-,
pyöräily-, ja kävelypainotteiseksi kaduksi

Rovaniemen
kaupunki

0,5 km

0,5 M€

41

Yliopistokatu/Valtakatu

Yliopistonkadun/Valtakadun saneeraus
Hallituskadun kohdalla

Rovaniemen
kaupunki

1,1 km

2,4 M€

44

Ounaskosken sillan leventäminen
jalankulku- ja pyöräväylien osalta.

Rovaniemen
kaupunki

0,3 km

1,5 M€

51

Hanke

Ounaskosken silta

31
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Liite 6

3 (5)

Hankkeen kuvaus

Vastuutaho

Pituus

Kustannusarvio

Numero
kartalla

Liikennevirasto/ELYkeskus

17,0 km

36,1 M€

2

Liikennevirasto/ELYkeskus

2,2 km

2,5 M€

3

Liikennevirasto/ELYkeskus

18,0 km

7,9 M€ + 8,3 M€

7

ELYkeskus/Rovaniemen
kaupunki

0,6 km

1,0 M€

11

ELY-keskus

3,1 km

0,8 M€

12

Alustava toteutusjakso, vuodet 2020 - 2025

Valtatie 4 Muurola - Niskanperä

Valtatie 4 Niskanperän liittymäratkaisut

Valtatie 4 Napapiiri - Vikajärvi

Muurolan ohitustie ja ohituskasitajaksoja
laaditun Vt 4 kehittämisselvityksen
mukaisesti
Muurolan ohitustie ja ohituskasitajaksoja
laaditun Vt 4 kehittämisselvityksen
mukaisesti
Valtatien 4 uusi tielinjaus välillä Napapiiri Lampela (varalaskupaikka) sekä Vt 4
parantamistoimenpiteet välillä Lampela Vikajärvi Vt 4 kehittämisselvityksen
mukaisesti

Kt 79 Ounasjoen eritasoliittymä - Ylikylä

Kt 79 liittymäjärjestelyt Talvitien ja
Ylikyläntien kohdalla

Kt 81 Saarenkylän eritasoliittymä -Myllymäentie

Kantatien 81 saneeraaminen välillä
Saarenkylän eritasoliittymä - Myllymäentie

Kt 78 Porokatu - Reissumiehentie

Kt 78 liittymäjärjestelyt välillä Porokatu Reissumiehentie

ELYkeskus/Rovaniemen
kaupunki

2,5 km

1,0 M€

14

Teollisuustie

Teollisuustien toimivuuden parantaminen
välillä Suosiolantie - Isoaavantie

Rovaniemen
kaupunki

1,1 km

0,5 M€

28

Suosiolankadun jatke

Suosiolankadun jatkaminen Oijustien sillan
alta Suosiolantielle

Rovaniemen
kaupunki

0,3 km

0,2 M€

29

Ounasrinne - Pöykkölä uudet kaava-alueet

Uuden asemakaava-alueen kadut

Rovaniemen
kaupunki

30
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Hanke
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Liite 6

4 (5)

Hankkeen kuvaus

Vastuutaho

Pituus

Kustannusarvio

Numero
kartalla

Toripuistikko - Koskikatu

Katuyhteysjärjestelyt Toripuistikon ja
Koskikadun välillä, siten että katuyhteys
muutetaan jatkuvaksi.

Rovaniemen
kaupunki

0,45 km

1,0 M€

42

Poromiehentie

Poromiehentien saneeraus joukkoliikenne-,
pyöräily-, ja kävelypainotteiseksi kaduksi
välillä Koskikatu - Ruokasenkatu

Rovaniemen
kaupunki

0,45 km

0,4 M€

43

Lapinkävijäntie

Lapinkävijäntien saneeraus välillä Koskikatu
- Kairatie

Rovaniemen
kaupunki

0,5 km

0,5 M€

45
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Liite 6

5 (5)

Hankkeen kuvaus

Vastuutaho

Pituus

Kustannusarvio

Numero
kartalla

Liikennevirasto/ELYkeskus

15,0 km

8,0 M€

1

10,7 M€

5

7,0 M€ (2,6 M€)

13

2,5 M€

15

Alustava toteutusjakso, vuodet 2025 - 2035

Valtatie 4 Koivu - Muurola

Valtatie 4 Saarenkylä - Syväsenvaara

Tieyhteys Oijustien ETL - Paavalniemi

Katuyhteys Ounasrinne - Kt 78

Ohituskaistajaksoja, liittymäjärjestelyjä ja
pienehköjä tasaumuutoksia laaditun Vt 4
kehittämisselvityksen mukaisesti

Valtatien 4 nelikaistaistaminen Saarenkylän
Liikennevirasto/ELYja Syväsenvaaran välillä, Norvajärven
keskus, Rovaniemen
2,4 km
eritasoliittymä ja siihen kuuluvat tie- ja
kaupunki
katujärjestelyt
Tieyhteys Oijustien eritasoliittymästä
ELY3,2 km
Kemijoen yli Paavalniemeen ja maantielle
keskus/Rovaniemen
(silta 500 m)
926
kaupunki
Uusi katuyhteys Ounasrinne/Pöykkölä
laajennusalueelta kantatielle 78.

Rovaniemen
kaupunki

3,5 km

<30 km/h
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80/100 km/h
Selvitysalue
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