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muutos
20. kaupunginosa, Pohtimolampi
Korttelit 46 ja 47 sekä virkistysalueet
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Kaavoituksen kohde:
Rovaniemen kaupungin 20. kaupunginosa, pohtimolammen asemakaava-alueen
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.

Voimassa oleva asemakaava

Oheisessa kartassa on esitetty suunnittelukohteiden ja niiden ympäristön
voimassa oleva asemakaavatilanne.
Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava on vahvistunut 13.8.1990.

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.

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.

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.
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