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Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmän kokous
Rovaniemen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone, 25.9.2012 kello 10- 11:45
läsnä
Sakari Trög
Sari Laakkonen
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Mervi Autti
Sari Ylipulli
Juhani Juuruspolvi
Raimo Kaikkonen
Hannu Raasakka
Markku Oinaala
Hannu Kotivuori
Kari Lukkarinen
Kaisa Mäkiniemi

1. Kokouksen avaus
Sakari Trög toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden esittäytyminen
Puheenjohtajana toimi Sakari Trög ja sihteerinä Kaisu Kuusela. Läsnäolijoiden kesken suoritettiin
esittelykierros.
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.
4. Porin kansallisen kaupunkipuiston verkostotapaaminen
Porin kansallisen kaupunkipuiston juhlavuoden kunniaksi kaupunkipuistoverkoston tapaaminen
pidettiin tänä vuonna Porissa. Tapaamiseen sai kutsun myös Rovaniemi verkostoon pyrkivänä
tulokkaana. Kaupunkia edusti Porissa kaavoitusarkkitehti Kaisu Kuusela.
Kuusela kävi läpi tapaamisessa järjestetystä ryhmätyöskentelystä laaditun koosteen. Kooste liitetään
tämän kokouksen asiakirjoihin.
5. Valokuvia Porin kansallisesta kaupunkipuistosta
Kaisu Kuusela esitteli Porin kansallisesta kaupunkipuistosta verkostotapaamisessa ottamiaan valokuvia.

6. Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitysluonnoksen esittely
Tarveselvitysluonnos on lähetetty ohjausryhmälle 14.9.2012 luettavaksi ja kommentoitavaksi.
Määräaikaan mennessä työryhmän jäseniltä tuli muutamia kommentteja ja tarkennuksia, jotka käytiin
ohjausryhmän kanssa läpi. Kaisu Kuusela kävi läpi tarveselvityksen sisällön.
Tarja Outila kertasi maanomistukseen sekä kaavoihin liittyviä kriteereitä. Outila totesi, että teknisesti
kansallinen kaupunkipuisto on hanke, johon kootaan voimassa olevissa kaavoissa osoitettuja arvoja tai
esimerkiksi muulla lainsäädännöllä jo ratkaistuja arvoja (luonnonsuojelulaki, rakennussuojelulaki).
Yksityistä maata saa puistossa olla mukana, mutta siihen ei voida puiston hoito- ja
käyttösuunnitelmassa osoittaa määräyksiä ilman omistajan suostumista.
Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatii kunta ja sen hyväksymisessä osapuolina
ovat kaupunginhallitus ja Ympäristöministeriö.
Kaavatilanne
Tarja Outila kävi läpi kaupungissa vireillä olevat kaavat.
Keskeneräiset kaavat:
1. keskustan osayleiskaava (valtuustoon 11/2012)
2. hallintokeskus (valtuustoon 2013)
3. kortteli 37 (valtuustoon 2013)
4. koskipuisto (valtuustoon 2013)
5. valioranta (yk valtuustoon 2015, ak valtuustoon 2016)
6. Ounasvaaran oyk ( avoin)
7. Pöykkölän asemakaavan laajennus (valtuustoon 2013)
Vireillä olevissa kaavoissa ratkaistaan kaupunkipuiston kriteerien kannalta olennaisia asioita. Kaupungin
kehittämisen ja kansallisen kaupunkipuiston kannalta on tärkeää, että vireillä olevat kaavat viedään
päätökseen.
Puiston teema ja Rovaniemen tarina
Päätettiin koota ohjausryhmän sisältä ryhmä, joka laatii Rovaniemen tarinan. Ryhmä voi myös
halutessaan konsultoida parhaaksi katsomiaan tahoja tarinan yksityiskohtien hiomisessa. Ryhmään
valittiin Hannu Kotivuori, Mervi Autti, Kaisa Mäkiniemi, Raimo Kaikkonen ja Kaisu Kuusela.
7. Jatkotyö, esitys hallitukselle
Todettiin, että kaavojen ja puistohankeen tulee edetä rinnakkain, kuitenkin niin että kaavat tulee saada
valmiiksi ennen kuin puistosta voidaan lopullisesti päättää. Puiston aluerajauksesta keskusteltiin, mutta
todettiin myös, että lopullinen rajaus hioutuu työn kuluessa ja kaupunginhallituksen ohjauksessa.
Aluerajauksen on oltava linjassa kaupungin kehittämisen ja kaupungin tarinan kanssa sekä teknisten

kriteerien kanssa. Raimo Kaikkonen muistutti, että merkityksellistä Rovaniemessä on vuodenaikojen
vaihtelu, talven ja kesän teema.
Tarveselvitystä täydennetään seuraavilla kartoilla ja teemoilla
-

Kartta maanomistustilanteesta

-

RKY-inventoinnin viimeisin päivitys

-

eri kaavatasojen kaavakartat otetaan selvitykseen mukaan

-

Rovaniemen tarina –työryhmä laatii tarveselvitykseen kaupunkia ja puistoa kuvaavan tekstin

Päätettiin, että kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmä kokoontuu 27.11.2012 kello 10 myöhemmin
ilmoitettavassa paikassa ja että valmis tarveselvitys päätösesityksineen viedään kaupunginhallituksen
17.12.2012 pidettävään kokoukseen.
LIITTEET
Porin verkostotapaamisen ryhmätöiden muistio

