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Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen ohjausryhmän 3. kokous

MUISTIO
Aika:

9.11.2010 klo.10:00–12:30

Paikka:

Rovaniemen kaupungintalon kokoushuone 1

Läsnä:
Sakari Trög
Tarja Outila
Reijo Sulasalmi
Tuuli Rautava
Jussi Päkkilä
Erkki Lehtoniemi
Mirja Vääräniemi
Marja Widenius
Auvo Kilpeläinen
Riitta Lönnström
Timo Jokelainen
Mervi Autti
Raimo Kaikkonen

Rovaniemen kaupunki, puheenjohtaja
Rovaniemen kaupunki, sihteeri
Rovaniemen kaupunginhallituksen jäsen
Rovaniemen kaupunginhallituksen jäsen
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Lapin liitto
Lapin ELY-keskus
Pro Ounasvaara
Kemijoki Oy

1. Kokouksen avaus:
Sakari Trög toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden esittäytyminen
Ohjausryhmän sihteeriksi valittiin Tarja Outila. Todettiin kokouksessa
läsnä olevat ja hyväksyttiin asialista.
3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisessä kokouksessa käsitellyt asiat. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
4. Selvitysalue ja olemassa olevat selvitykset alueelta
Tarja Outila palautti mieliin, mitä edellisessä kokouksessa sovittiin alustavasta selvitysalueesta. Selvitysalueeksi rajattiin keskustan osayleiskaava-alue, maakuntakaavan virkistysalue Ounasvaaralla sekä Naturaalueet. Alustava selvitysalue esitettiin kartalla.
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Tarja Outila kävi läpi ko. aluetta koskevat olemassa olevat selvitykset:
- päätös Natura-alueesta
- keskustan osayleiskaavan selvitykset: kaavahistoria, puistot, rakennusperintö
- maakuntakaavan maisemaselvitys
- Heidi Svärdin Rovaniemeä koskeva viheralueselvitys

Keskustelussa tuli esille havainnot:
- tulisi selvittää, kuuluvatko Ounasjoen suistosaaret merkittäviin
perinnebiotooppialueisiin
- Kemijoki tulisi ottaa laajemmin esille
- Kurivaara, Kaakkurivaara, Pöyliövaaran itäpuoli sekä Kotisaari ja
Salmijärven rannat voisivat kuulua selvitysalueisiin
- toiminnalliset selvitykset, kuten alueidenkäyttöstrategia ja kaupunkistrategia tulee ottaa huomioon
Kokouksessa päätettiin laajentaa selvitysaluetta jokivarsiin, Harjulammelle, Pöyliövaaran maakuntakaavan virkistysalueelle sekä Kotisaaren
alueelle. Toramon ympäristössä olevaa maakuntakaavan virkistysaluetta ei pidetty tarkoituksenmukaisena selvitysalueena. Alue on jo nyt
muuttunut ja liittyy selkeästi asuntoalueiden laajentumissuuntiin. Kokouksessa tarkistettu selvitysalue laitetaan kaupunkipuiston verkkosivuille.

5. Muut aluetta koskevat tiedot (Lapin maakuntamuseo, Kemijoki Oy, yliopisto)
Mervi Autti oli laatinut selvityksen kohtaamisia teemasta ja alueelle
kohdistuvista tarinoista. Kohtaamiset sekä vaarat ja joki maisemineen
ovat innostaneet eri aikakausina erilaisiin kohtaamisiin. Mervi Autin esitys laitetaan kaupunkipuiston verkkosivuille.
Raimo Kaikkonen oli koonnut Kemijoen ranta-alueen suunnitteluun liittyviä selvityksiä ja hankkeita. Materiaali laitetaan kaupunkipuiston verkkosivuille.
Yhteenvetona todettiin, että kohtaaminen teema on hyvä ja toimii kaupunkipuistonhankkeen teemana varsin mainiosti. Työryhmä oli tyytyväinen teeman tarkentumiseen ja päätti jatkaa selvitystyötä kokouksessa
tarkennetun selvitysalueen osalta.
6. Ohjausryhmän jatkotyöstä päättäminen
Selvityksiä kerätään uuden selvitysalueen osalta. Työryhmä haluaa
kiinnittää huomiota myös poronhoidon historiaan ja porotalouden näkökulmaan. Kohtaamisia teeman lisäksi esille nousi uittokulttuuri ja uiton
paikat.
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Alueidenkäyttöstrategian päivitys on käynnistynyt. Todettiin tarpeelliseksi yhdistää voimavaroja ja tehdä yhteistyötä ed. mainitun selvitystyön
sekä tulevan maakuntakaavoituksen selvitystyön kanssa. Rovaniemen
kaupunki ja Lapin liitto sopivat yhteistyömuodosta.
7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 8.2.2011 klo 10 alkaen kaupungintalolla. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.

Muistion vakuudeksi Rovaniemellä 15.12.2010

Tarja Outila
kaavoituspäällikkö
Rovaniemen kaupunki

Jakelu:

Kokoukseen kutsutut

