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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos
Rovaniemen kaupunki
7. kaupunginosan korttelin 729 osaa tonttia 4
sekä viereistä suojaviher- ja katualuetta, Kolpene

1.2

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Kaavoitus
Sipi Hintsanen

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
p. 016-3226 282

Tekninen lautakunta
Vireilletulovaiheen kuuleminen
Valmisteluvaiheen kuuleminen
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Julkisesti nähtävillä
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

22.11.2016, § 152
9.-21.12.2016
6.-20.3.2017
23.5.2017 § 78
5.6.2017 § 267
16.6.-17.7.2017
__.__.20__, § ___
__.__.20__, § ___

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue on Rovaniemen 7. kaupunginosassa Kolpeneen Keskuslaitoksen alueella. Suunnittelualue rajoittuu idässä Matkajängäntiehen, etelässä rakentamattomaan metsäiseen painanteeseen. Läntisin osa ulottuu alueen sisäiseen yhdystiehen ja pohjoisessa rajana on Soidinmaantien viereinen vihervyöhyke.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaava-alueesta käytetään nimeä 7. kaupunginosan korttelin 729 osaa tonttia 4
sekä viereistä suojaviher- ja katualuetta, Kolpene
Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 10-osastoiselle päiväkodille ja lähiliikuntakentälle. Lisäksi tutkitaan soveltuvuus erilaisille asuntotyypeille kuten kerros-, pienkerros-, erillis- ja/tai paritaloille.
Tavoitteena on luoda asemakaava, joka huomio mahdollisimman hyvin alueen
ominaispiirteet, luo viihtyisän ynnä turvallisen asuinympäristön ja liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
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1.4

Selostuksen sisällysluettelo
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, erillisenä liitteenä
Rakentamistapaohjeet_18.9.2017, erillisenä liitteenä
Vuorovaikutuslomake
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Rovaniemen kaupunki on omana työnään laatinut viitesuunnitelmat tulevan
asemakaavamuutoksen tarkastelun pohjalle vuoden 2016-17 aikana.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 22.11.2016, §152.
Asemakaavan vireilletulo kuulutettiin 8.12.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.-21.12.2016. Kuulemisen aikana annettiin yksi lausunto.
Valmisteluvaiheen nähtävillä olo kuulutettiin Lapin Kansassa 3.3.2017: asemakaavaluonnokset ovat olleet julkisesti nähtävillä 6.-20.3.2017.
Tekninen lautakunta 23.5.2017 ja kaupunginhallitus 5.6.2017 ovat käsitelleet
kaava-asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
16.6.2017 julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan. Nähtävillä pito on ilmoitettu kuulutuksella Lapin Kansassa 15.6.2017 sekä kirjeitse
alueen osallisille. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

2.2

Asemakaava
Asemakaavan seurauksena osa tontista 7-729-4 lohkotaan uusiksi tonteiksi ja
syntyviin kortteleihin osoitetaan asemakaavan muutoksella asuinpientalojen
korttelialueeksi (AO), julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi päiväkotia varten (YL), lähivirkistysalueeksi (VL) sekä urheilu- ja liikuntatoimen käyttöön
urheilukenttäalueeksi (VU).
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2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on mahdollista kaavan tultua voimaan.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue kuuluu vuonna 2001 vahvistettuun Rovaniemen maakuntakaavaan. Alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue ei
kuulu vuonna 2009 hyväksyttyyn Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan.
Suunnittelualue on oikeusvaikutteisen Rovaniemen yleiskaava 2015:ssa Julkisen hallinnon ja palvelujen alue (PY). Eteläisimmät asuinkorttelit tulevat rajautumaan asemakaavassa lähivirkistysalueeksi/taajamametsä (VL-1) muutettavaan alueeseen. Alueen pinta-ala on noin 11 ha.

3.1.2

Luonnonympäristö ja pinnanmuodot
Suunnittelualue on kaksijakoinen: pohjoisosa mäntyvaltaista kuivaa kangasmetsää ja eteläinen harjun alapuolinen osa on metsätyypiltään tuorekangas,
jossa kasvaa koivuja, kuusia ja mäntyjä.
Alueen korkeusero on enimmillään noin 16 metriä (kuusitoista) etelä- ja pohjoisreunan välillä. Varsinaisen rakentamiselle osoitetun alueenosalla korkeusero on kymmenkunta metriä.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Metsäisellä suunnittelualueella sijaitsevat Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä (Lapin Erityishuoltopiiri) omistamat kaksi rivitaloa (826 k-m2/1977 ja 931
k-m2/1968), jotka tullaan purkamaan niiden huonokuntoisuuden takia. Alueen
itäreunalla kulkee 110 kV sähkölinja ja sen poikki kulkee paineviemäri- ja vesilinja. Alue kuuluu kaukolämpöverkoston ja muun yhdyskuntainfran piiriin.
Suunnittelualueen lähiympäristö
Suunnittelualue rajautuu pohjoisreunaltaan puistoon. Alueen itäreunaa myötäilevän Matkajängäntien itäpuolella sijaitsee lukuisia 3-7 kerroksisia asuinkerrostaloja sekä kaupungillemme tyypillinen omakotitaloalue, jolla tonttikoko vaihtelee 650-1200 m2 välillä. Suunnittelualueen eteläreuna rajautuu luonnontilaiseen
kauniiseen metsään. Alueen läntinen rajanaapuri on Kolpeneen palvelukeskus.
Kerroskorkeus vaihtelee yhdestä kahteen ja sen tyylillisesti kuin ajallisestikin
kerroksellinen rakennuskanta on sijoitettu taitavasti metsän siimekseen.
Liikenne
Suunnittelualueen itäsivua rajaava Matkajängäntie yhdistää Salmijärven rantaa
mukailevan Kolpeneentien ja Ounasvaaran eteläreunaa seuraavan Ounasrinteentien. Pohjoispuolen puistovyöhykkeellä kulkee kevyenliikenteen väylä, jota
kautta on hyvä yhteys kaupungin keskustaan.
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3.1.4

Maanomistus
Suunnittelualue on Rovaniemen kaupungin omistuksessa.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Maakuntakaava
Suunnittelualue kuuluu vuonna 2001 vahvistettuun Rovaniemen maakuntakaavaan. Alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue ei
kuulu vuonna 2009 hyväksyttyyn Rovaniemen vaihemaakuntakaavaan.
Yleiskaava
Suunnittelualue on oikeusvaikutteisen Rovaniemen yleiskaava 2015 mukaisesti
Julkisen hallinnon ja palvelujen alue (PY). Etelästä se rajautuu asemakaavalla
virkistysalueeksi muutettavaan alueeseen (V-1).
Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on kokonaisuudessaan osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus korttelialueeksi (YS) ja rakennusoikeus on ilmoitettu aluetehokkuusluvulla e=0.15. Suurin sallittu kerrosluku on kuusi (VI). Asemakaava on tullut voimaan 01.03.1985.
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 nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot
Alueella sijaitsevien paineviemärin ja vesijohdon linjausta tullaan muuttamaan
niiden uusimisen yhteydessä: vesilinja on rakennettu vuonna 1995 ja paineviemäri vuonna 1959. Alueella ei ole suojeltuja kohteita.

3.2.2

Kaava-aluetta koskevat selvitykset
Tekniset linjat
Alue on kaupungin teknisten verkostojen piirissä: kaukolämpölinja ulottuu alueen länsireunalta noin 80 metriä alueen sisäpuolelle saakka.
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Alueen lounaisosassa sijaitsevat paineviemäri- ja vesijohtolinjojen sijainti tullaan muuttamaan niiden uusimisen yhteydessä: vesilinja on rakennettu vuonna
1995 ja paineviemäri vuonna 1959. Uusiminen viivyttänee suunnittelualueen
eteläreunan asuinkortteleiden 795 ja 796 toteutusaikataulua, sillä ne ovat rakennettavissa vasta tämän muutostyön valmistumisen jälkeen.
Ei tarvetta: Rakennushistoriallinen-, melu- ja Pilaantuneiden maiden selvitys

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan muutos on käynnistetty Rovaniemen kaupungin aloitteesta,
koska alueella on tarve uudelle päiväkodille ja urheilukentälle sekä kaupunkirakenteen tiivistämiselle asumisen osalta.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Rovaniemen kaupunki teki aloitteen asemakaavan laatimiseksi 19.9.2016.
Asemakaavan muutos käynnistettiin teknisen lautakunnan päätöksellä
22.11.2016, § 152.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).
Tunnistetut osalliset
Viranomaiset
Lapin ELY-keskus
Lapin Pelastuslaitos
Kaupunginhallitus
Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-ajanlautakunta,
perusturvalautakunta)
Kaava-alue ja sen ympäristö
Kaava-alueen maanomistajat ja -haltijat
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä (Lapin Erityishuoltopiiri)
Kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja -haltijat
Kaupunginosayhdistykset
Muut
Napapiirin Vesi ja Energia Oy (NeVe)
Alueen teleoperaattorit
muut asukkaat ja kaupunkilaiset
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4.3.2

Vireilletulo
Tekninen lautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen käynnistämisestä
22.11.2016, § 152. Vireilletulosta on ilmoitettu 8.12.2016 Lapin Kansassa sekä
kirjeillä asianosaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
9.12.-21.2.2016 yhteispalvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7, sekä kaupungin
internet-sivujen Kaavatorilla.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tekninen lautakunta 22.11.2016, § 152.). OAS on ollut nähtävillä 9.12.-21.12.2016. Siitä jätettiin yksi suullinen mielipide, jossa lähistön omakotiasukas kiitteli tulevaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluverkon tasonnousua.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Lähtökohta-aineiston / kunnan antamat tavoitteet
Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 10-osastoiselle päiväkodille ja lähiliikuntakentälle. Lisäksi tutkitaan soveltuvuus erilaisille asuntotyypeille kuten kerros-, pienkerros-, erillis- ja/tai paritaloille.
Tavoitteena on luoda asemakaava, joka huomio alueen ominaispiirteet mahdollisimman hyvin, luo viihtyisän ynnä turvallisen asuinympäristön ja liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Tavoitteet ovat tarkentunet rakentamisen sijoittelun ja määrän osalta.

4.5

Asemakaavaratkaisu ja niiden vaikutukset
Asemakaavan muutoksen pohjaksi laadittiin kolme (3) luonnosvaihtoehtoa.
Viitesuunnitelmat on laatinut Rovaniemen kaupunki.
Kaikissa versioissa lähtökohtana on ollut sijoittaa asuntorakentaminen ensisijaisesti harjun äärelle, josta aukeaa kaunis ja avara maisema yli luonnontilaisen
metsän ja sen puiden latvusten lomitse (kuva 1.)

Kuva 1. Alueleikkaus

Kaavamuutosalueen kaavakartta esitetään ehdotusvaiheessa.
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4.5.1

Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

VAIHTOEHTO 1
kerrosala
kerrosluku
asukkaat
pysäköinti
kaupunkikuva

alueen
toimivuus

piha- ja
leikkialueet
luontoarvot

8118 k-m2 (3500/YS, 1148/AR ja 3470/AO (13 rakennusalaa))
I-II
Asunnot 80 henkilölle (4 henk. perhe)
Tonttikohtainen maantasopysäköinti.
Päiväkotirakennus ja rivitalo rajaavat alueen itäreunan ja muodostavat porttimaisen rakennusparin. Tien molemmin puolin sijoittuvat omakotitalot ja niiden autokatokset on määrätty rakennettaviksi kiinni katulinjan reunan puoleisen rakennusalaan.
Päiväkotitoiminnan sujuvuudelle kriittinen saattoliikenne- ja pysäköintialue on sijoitettu mahdollisimman lähelle Matkajängäntietä.
Jättöalueelle mahtuu viisi (5) ajoneuvoa peräkkäin ja vieraspaikkojakin 10-15 kpl.
Päiväkodin ulkoleikkialueet sijoitetaan kangasmetsän siimekseen
siten, että mahdollisimman paljon puustoa voidaan säilyttää. Puut
varjostavat kesäaikaan ja ne tarjoavat leikkimahdollisuuksia.
Harjun eteläpuoleinen metsä jätetään luonnontilaiseksi ja suunnittelualueen luoteisnurkkaan kahden hehtaarin metsäsaareke.
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Vaihtoehto 2.

VAIHTOEHTO 2
kerrosala
kerrosluku
asukkaat
pysäköinti
kaupunkikuva

alueen
toimivuus

piha- ja
leikkialueet
luontoarvot

8191 k-m2 (3500/YS ja / 4691 AO (21 rakennusalaa))
I-II
Asunnot 84 henkilölle (4 henk. perhe)
Tonttikohtainen maantasopysäköinti.
Päiväkotirakennusta vastapäätä sijoittuvat omakotitalot muodostavat alueen rakennetun reunan. Omakotitalojen autokatokset on
määrätty rakennettaviksi kiinni katulinjan puolen rakennusalaan.
Päiväkotitoiminnan sujuvuudelle kriittinen saattoliikenne- ja pysäköintialue on sijoitettu mahdollisimman lähelle Matkajängäntietä.
Jättöalueelle mahtuu viisi (5) ajoneuvoa peräkkäin ja vieraspaikkojakin 10-15 kpl.
Päiväkodin ulkoleikkialueet sijoitetaan kangasmetsän siimekseen
siten, että mahdollisimman paljon puustoa voidaan säilyttää. Puut
varjostavat kesäaikaan ja ne soveltuvat osaksi leikkejä.
Harjun eteläpuoleinen metsä jätetään luonnontilaiseksi. Luoteisosan omakotikortteleiden ja Kolpeneen ky:n välille jätetään metsäkaistale.
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Vaihtoehto 3

VAIHTOEHTO 3
kerrosala
kerrosluku
asukkaat
pysäköinti
kaupunkikuva

alueen
toimivuus

piha- ja
leikkialueet
luontoarvot

9450 k-m2 (3500/YS ja / 5950 AO (30 rakennusalaa))
I-II
Asunnot 120 henkilölle (4 henk. perhe)
Tonttikohtainen maantasopysäköinti.
Päiväkotirakennus ja rivitalo rajaavat alueen itäreunan ja muodostavat porttimaisen rakennusparin. Tien molemmin puolin sijoittuvat
omakotitalot ja niiden autokatokset on määrätty rakennettaviksi
kiinni katulinjan reunan puoleisen rakennusalaan.
Päiväkotitoiminnan sujuvuudelle kriittinen saattoliikenne- ja pysäköintialue on sijoitettu mahdollisimman lähelle Matkajängäntietä.
Jättöalueelle mahtuu viisi (5) ajoneuvoa peräkkäin ja vieraspaikkojakin 10-15 kpl.
Päiväkodin ulkoleikkialueet sijoitetaan kangasmetsän siimekseen
siten, että mahdollisimman paljon puustoa voidaan säilyttää. Puut
varjostavat kesäaikaan ja ne soveltuvat osaksi leikkejä.
Harjun eteläpuoleinen metsä jätetään luonnontilaiseksi. Luoteisosan omakotikortteleiden ja Kolpeneen ky:n välille jätetään metsäkaistale.
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4.5.2

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Vaihtoehdot eroavat toisistaan pääosin rakennusten sijoittelun ja määrän suhteen. Luonnosten kokonaisrakennusoikeus vaihtelee 8118–9450 k-m2 välillä.
Kaikissa vaihtoehdoissa harjun eteläpuoleinen metsäalue on jätetty vapaaksi
rakentamiselta kahdesta syystä: tuo alue on yleiskaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi ja koska alaosan rakentaminen vesittäisi harjun päälle osoitetuilta
rakennuspaikoilta aukeavan hienon metsämaiseman.
Rakennusten kerroskorkeus luonnoksissa on yhdestä kahteen niin, että toisen
kerroksen rakentaminen on mahdollista mutta ei pakollista.

4.6

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

4.6.1

Mielipiteet ja lausunnot sekä niiden huomioon ottaminen
Vireilletulovaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin yksi suullinen mielipide.
Viereisen korttelin asukas kiitteli kaupunkirakenteen tiivistymistä ja alueen palvelutarjonnan paranemista.
TÄYDENTYY VALMISTELUVAIHEEN JÄLKEEN:

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Kaavamuutoksella nykyiselle Kolpeneen keskuslaitoksen korttelialueen koilliskulmalle muodostetaan täydennysrakentamisen alue, jonne osoitetaan julkisten
lähipalvelurakennusten tontti päiväkotia varten (YL), asuinpientalojen korttelialueet (AO) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU), jolle mahtuu Suomen
Palloiluliiton suositusten mukainen luokka 3:n jalkapallokenttä.
korttelialue

tonttien
lkm

tonttien
tontin rakennusoikeus k-m2
pinta-ala m2

YL

1

10037

3000

AO

30

748 – 808

187 – 202 (e=0.25) + 15x25, yht. 6092

VU

-

9650

palloilukenttä 105x68 m (tila 119x74 m)
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Kaavalla annetaan määräyksiä, jotka liittyvät hulevesien käsittelyyn, pysäköintipaikkoihin ja rakennusten kerroslukuun. Lisäksi rakentamista ohjataan kaavaan liittyvällä rakentamistapaohjeella.
5.1.1

Mitoitus

Kaava-alueen pinta-ala on 11.1 ha ja rakennusoikeus yhteensä 9092 k-m2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, EHDOTUS
kerrosala
kerrosluku
asukkaat
pysäköinti
kaupunkikuva

9092 k-m2 (3000/YS ja 6092 AO (30 rakennusalaa))
I-II
Asunnot 120 henkilölle (4 henk. perhe)
Tonttikohtainen maantasopysäköinti.
Alueen metsäisyys säilytetään soveltuvilta osin. Matkajängäntielle
päin päiväkoti joka toteutunee pääosin yksikerroksisena ja siihen
liittyvä pysäköintialue piiloutuu osin metsäsaarekkeen (VP-1)
taakse. Saarekkeen puusto säilytetään kokonaisuudessaan.
Päiväkodin piha-alue lomittuu säilytettävien mäntyjen sekaan.
Koilliskulman urheilukenttä on suuri avoin alue, jolle on suora näkymä sen reunaa myötäilevältä kevyenliikenteen väylältä. Kentän
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…kaupunkikuva

toimivuus

piha- ja
leikkialueet
luontoarvot

5.1.2

pohjoisreunalle tulee rakentaa korkea aita, jotta karkailevat pelivälineet eivät aiheuta häiriötä kulkuväylän käyttäjille.
Mustikkaharjun eteläpuoleisten pientalokortteleiden (794-796) rakennusalat on määrätty kahden metrin päähän katulinjasta ja talot
rakennettavaksi kiinni tuohon rajaan. Tonttileveys on 17 m. Tämä
tiivis talorintama muodostaa harjumuodostelman päälle jo kaukaa
tunnistettavan kokonaisuuden. Tontit tulee aidata katuun rajautuvalta sivultaan sekä sivurajoiltaan aina istutettavan alueenosan rajalle saakka. Tasamaalle sijoittuvien asuntokortteleiden (791-793)
tonttileveys on vähintään 24,5 m ja rakennusten harjan suunta on
määrätty.
Päiväkodin saattoliikenne- ja pysäköintialue on tarkoitettu sijoitettavaksi lähelle Matkajängäntietä. Saattoliikennealueelle voidaan
osoittaa viisi (5) peräkkäistä ajoneuvoa ja vieraspaikkoja 15 kpl.
Päiväkodin ulkoleikkialueet sijoitetaan metsän siimekseen siten,
että mahdollisimman paljon puustoa voidaan säilyttää. Puut varjostavat kesäaikaan ja ne ovat luonteva osa leikkejä.
Harjun eteläpuoleinen metsä jätetään luonnontilaiseksi. Luoteisosan omakotikortteleiden ja Kolpeneen ky:n välillä säilytetään metsäkaistale.

Palvelut
Kaava-alueelle tulee sijoittumaan kaupungin 10-ryhmäinen päiväkoti, joka tarjoaa varhaiskasvatuspaikan noin 200 kläpille. Virkistys- ja vapaa-ajanpalvelut
ovat lähellä: alueelle sijoittuvan palloilukentän lisäksi valaistut ulkoilu- ja hiihtoreitit Ounasvaaralle lähtevät muutaman sadan metrin päästä.
Kaupalliset-, hallinnolliset- ja terveydenhoidolliset palvelut löytyvät Ounasmetsän, Kiirunan ja keskusta-alueilta.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavan tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta sekä säilyttää harjumuodostelma ja sen eteläpuolen metsäinen lähivirkistysalue.

5.3

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet
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5.4

Kaavan vaikutukset
Asemakaavamuutoksella määritellään kaava-alueen rakentamisen ja virkistysalueiden määrää.

5.4.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä ydinkeskustasta. Alueen rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan Matkajängäntien ja Kolpeneen keskuslaitoksen suuntaan päin. Kaavamuutos mahdollistaa asuntorakentamisen keskustaalueen vaikutuspiirissä.
Kaava-alueelle muodostuu uutta katuverkostoa.

5.4.2

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kaava-alue liittyy helposti olemassa oleviin liikenteen ja yhdyskuntateknisen
huollon verkkoihin. Erityinen paikallinen vaikutus on uusi liittymä Matkajängäntiehen ja erityisesti päiväkodin saattoliikenteen tuoma liikennemäärän kasvu.
Alue on helposti saavutettavissa kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteen avulla.

5.4.3

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaava-alue on nykyisellään metsäinen kangas, jolla sijaitsevat kaksi rivitaloa
puretaan. Kaavamuutoksen myötä alueen luonne muuttuu: alueen rakennuskanta kasvaa ja metsäisyys vähenee. Vaikka jäljelle jäävät metsäsaarekkeet
ovat laajoja yhtenäisiä alueita, on erityisesti aluskasvillisuus altis kulumiselle.
Alueen eteläreunaan jää lähiliikkumiseen tarkoitettu laaja viheralue, joka on osa
laajempaa virkistysalueverkostoa.

5.4.4

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Ympäristöministeriön julkaisema opas Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000). Opas
9. s. 52.) ohjeistaa alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisessa muun muassa
asemakaavoituksessa. Oppaan mukaan velvoite valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisesta ja huomioon ottamisesta koskee toisaalta
valtion viranomaisten toimintaa ja toisaalta maakunnan suunnittelua ja muuta
alueidenkäytön suunnittelua eli yleis- ja asemakaavoitusta. (ibid., s.10) ”Asemakaavojen suhteen tilanne on usein kuitenkin sellainen, että keskeiset kuntaa
koskevat periaatteelliset ja myös tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeiset
ratkaisut on tehty jo yleiskaavassa. Tällöin tavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen pääosin yleiskaavan ohjausvaikutuksen kautta.” (ibid., s. 12).
Kaavamuutos vastaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden periaatteita.
Muutos kehittää keskusta-aluetta monipuolisena palvelujen, asumisen ja työpaikkojen alueena. Kaavamuutos eheyttää nykyistä keskusta-alueen kaupunkirakennetta.
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne jaelinympäristön laatu
Yleistavoitteet
Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään
kaupunkiseutuja ja taajamia
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa
ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.

Suunnittelualue sijoittuu Rovaniemen keskustan läheisyyteen. Alue tiivistää olemassa olevaa rakennettua
aluetta. Alue liittyy olemassa olevaan
infraan.
Suunnittelualueelta on hyvät kevyenliikenteen- ja julkisenliikenteen yhteydet keskustan palveluihin. Kaava
mahdollistaa yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ja lisää keskustan lähiympäristön
asuntotarjontaa.

Liikenneturvallisuutta sekä joukkolii- Suunnittelualue on helposti saavukenteen, kävelyn ja pyöräilyn edelly- tettavissa joukkoliikennettä käyttäen,
tyksiä parannetaan.
kävellen ja pyöräillen.
Keskuksia ja erityisesti niiden kes- Kaavamuutos lisää asuntotarjontaa
kusta-alueita kehitetään monipuoli- keskustan alueella.
sina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
Erityistavoitteet
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia
huomattavia asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.

Suunnittelualue sijoittuu Rovaniemen keskustan läheisyyteen ja tukeutuu keskustan ja sen lähiympäristön palveluihin.

Alueidenkäytössä on varattava riittä- Suunnittelualue on hyvin saavutettavät alueet jalankulun ja pyöräilyn ver- vissa joukkoliikennettä käyttäen, käkostoja varten sekä edistettävä ver- vellen ja pyöräillen.
kostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja
laatua.
Alueidenkäytön suunnittelussa on tur- Kortteli on liitetty olemassa olevaan
vattava terveellisen ja hyvälaatuisen yhdyskuntateknisen huollon verkosveden riittävä saanti ja se, että taaja- toon.
mien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä me- Suunnittelualueelta on hyvät joukkolusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä liikenne sekä kevyen liikenteen yhvähentämään jo olemassa olevia hait- teydet.
toja.
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Alueidenkäytössä tulee edistää ener- Suunnittelualue on liitettävissä kaugian säästämistä sekä uusiutuvien kolämpöön.
energialähteiden ja kaukolämmön
käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelulla on huo- Kaavamuutoksella lisätään alueen
lehdittava, että asunto- ja työpaikkara- työpaikkoja.
kentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia Asemakaavalla lisätään
huomattavia asuin-, työpaikka- tai pal- keskustan läheisyyteen.
velutoimintojen alueita ei tule sijoittaa
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.

asuntoja

Alueidenkäytön suunnittelussa on
Olemassa olevaa rakennuskanta
edistettävä olemassa olevan rakenotetaan huomioon massoittelussa.
nuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.
Alueidenkäytössä on otettava huomi- Alue ei sijaitse tulvavaaraa-alueella.
oon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.

5.4.5

Kaavan suhde yleiskaavaan
Kaavaehdotus poikkeaa voimassa olevasta Rovaniemen yleiskaava 2015:sta,
jossa alue on merkitty Palvelun- ja hallinnon alueeksi (PY). Poikkeaman perusteena on Rovaniemen kaupungin maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma.
Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa.
Tässä asemakaavamuutoksen selostuksessa tarkastellaan yleiskaavan sisältövaatimuksia ja niiden suhdetta suunnittelualueella tulevaan poikkeamiseen.
Yleiskaavan
sisältövaatimukset MRL 39 §
yhdyskuntarakenteen
Suunnittelualue sijoittuu Rovaniemen keskustan
toimivuus, taloudellisuus läheisyyteen ja tukeutuu keskustan ja sen lähiymja ekologinen kestävyys päristön palveluihin. Tonttikoko on maltillinen ja
yhdyskuntainfrastruktuurin tehokkuus hyvä.
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olemassa olevan yhdys- Olemassa oleva rakennuskanta ja lähialueelle
kuntarakenteen hyväksi- suunnitellut rakennukset on otettu huomioon alukäyttö
een suunnittelussa.
asumisen tarpeet ja pal- Kaavamuutos lisää asuntoja keskustan läheisyyveluiden saatavuus
teen ja tukeutuu lähiympäristön palveluihin. Varhaiskasvatus- ja koulupalvelut ovat lähellä.
mahdollisuudet
liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä
tavalla

• Suunnittelualue sijoittuu Rovaniemen keskustan
läheisyyteen ja tukeutuu keskustan ja sen lähiympäristön palveluihin.
• Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa joukkoliikennettä käyttäen, kävellen ja pyöräillen.
• Suunnittelualue on liitettävissä olemassa olevaan yhdyskuntateknisen huollon verkostoon.

mahdollisuudet turvalli- Suunnittelualueelta on hyvät kevyenliikenteen
seen, terveelliseen ja eri sekä julkisen liikenteen yhteydet keskustaan. Alue
väestöryhmien kannalta sijoittuu lähivirkistysalueen viereen.
tasapainoiseen elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän Houkuttelevat asumismahdollisuudet ovat yksi
toimintaedellytykset
kunnan vetovoimatekijöistä. Tonteille on toteutettavissa rentouttavan asumisen puitteet.
ympäristöhaittojen
hentäminen

vä- Alueella ei ole merkittäviä ympäristöhaittoja.

rakennetun ympäristön, Suunnittelualue on metsä. Alueen merkittävimmät
maiseman ja luonnonar- luontoarvot säilyvät: eteläinen sekametsävyöhyke
vojen vaaliminen
säilytetään kokonaisuudessaan, harjumuodostelman päälle osoitettu asuntorakentaminen korvaa
purettavaa rakennuskantaa ja omakotitontit lomittuvat kangasmetsän joukkoon.
virkistykseen
soveltu- Suunnittelualueen kaavan laadinnassa on huomivien alueiden riittävyys
oitu lähivirkistysalueiden merkitys. Jokaiselta tontilta on yhteys lähivirkistysalueelle.
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5.5

Kaavamerkinnät - ja määräykset
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kuva 2. Mustikkaharju kaakosta päin nähtynä.

Kuva 3. Mustikkakuja luoteesta päin nähtynä
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6.2

Nimistö
Alueelle muodostuvien kahden uuden kadun nimet on ammennettu harjumuodostelmasta ja metsäisestä luonnosta.

6.3

Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan mukaisen hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun kaava on
voimassa ja rakennuslupa myönnetty.

Rovaniemellä 18.9.2017

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Sipi Hintsanen
kaavoitusarkkitehti
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