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Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys
Rovaniemen kansallisesta kaupunkipuistohankkeesta on tehty valtuustoaloite
18.12.2006. Tekninen lautakunta on 30.10.2007 § 159 palauttanut asian
kaavoitusosastolle lisäselvityksiä varten. Kaupunginvaltuusto on vuoden
2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että edellytykset
kansallinen kaupunkipuiston perustamiselle selvitetään. Lisäksi Rovaniemen 1.
kaupunginosayhdistys on 21.9.2009 tehnyt aloitteen, jossa toivotaan Rovaniemen
kaupungin viipymättä edistävän kaikin tavoin kansallisen kaupunkipuiston
perustamista Rovaniemelle.
Kaupunkipuistohanke
sisältyy
laadittavana
olevaan
Rovaniemen
kaavoitusohjelmaan. Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys laaditaan rinnan
Keskustan osayleiskaavan laatimisen sekä Kemijoen ranta-alueiden yleis- ja
rakennussuunnittelun laatimisen kanssa. Tarveselvityksessä hyödynnetään
osayleiskaavassa sekä Kemijoen ranta-alueen suunnittelussa tehtäviä selvityksiä.
Kaupunginhallitus
on 18.12.2009 § 510 nimennyt tarveselvitystä varten
ohjausryhmän ja edustajansa ja pyytänyt Lapin ympäristökeskusta, Lapin
maakuntamuseota, Kemijoki Oy:tä, Pro Ounasvaaraa ja Ympäristöministeriötä
nimeämään edustajansa ryhmään. Kaupunginhallitus on lisäksi määrännyt
kaupungin edustajat ohjausryhmään.
Vuodesta 2010 lähtien ohjausryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa.
Kokouksessa 14.2.2012 päätettiin tarveselvitysvaihe lopettaa ja viedä selvitys
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi syksyllä 2012. Sitä ennen ohjausryhmä piti
kokouksen, jossa tarveselvityksen tulos käsiteltiin.
Tässä selvityksessä käydään läpi kansallisen kaupunkipuiston perusteet ja
tarveselvityksen valmisteluprosessi sekä esitellään kaupunkipuiston selvitysaluetta
vaihtelevilla aluerajauksilla. Rovaniemen puiston teemaksi on työn kuluessa
valikoitunut erämaa ja kohtaamiset.

Puiston valmistelutyön lähtökohtana ovat lainmukaiset kaavat sekä muiden
lakien nojalla annetut suojelupäätökset. Näissä jo läpi käydyissä prosesseissa on
ratkaistu muun muassa maanomistajien kannalta tärkeä kohtuullisuuskysymys sekä
mahdolliset korvausmenettelyt suojelualueiden osalta.
Kansallisen kaupunkipuiston määritelmän mukaisesti puisto voidaan perustaa
niiden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen alueelle, jotka
käyttötarkoituksiltaan tukevat kansallisen kaupunkipuiston teknisiä kriteereitä.
Näin ollen puistolla kootaan jo eriasteisissa kaavoissa todetut arvot yhtenäiseksi
aluekokonaisuudeksi.
Hallituksen esityksissä (HE 102/2008) todetaan seuraavasti: Koska maankäyttöja rakennuslaissa ei ole erityisiä säännöksiä kansallisen kaupunkipuiston
perustamismenettelyyn liittyvästä vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta tai
kuulemisesta, asiaan sovelletaan hallintolakia. Samassa hallituksen esityksessä
todetaan, että omistajaa on kuultava puiston perustamista valmisteltaessa.
Kaupunginhallituksen tulee kuulla selvitysalueen maanomistajia ennen lopullista
päätöstä puistostatuksen hakemisesta. Puiston alueella vireillä olevat kaavat
tulisi saada lainvoimaisiksi ennen puistopäätöksen hakemista, koska merkittäviltä
osin esimerkiksi rakennussuojeluasiat ja kaupunkipuiston kriteerit täyttävä käyttö
ratkaistaan näissä kaavoissa.
Puiston rajauksen on oltava sopusoinnussa paitsi kaavojen ja maanomistuksen,
myös kaupungin tarinan kanssa. Rovaniemen tarina on pitkä ja rikas. Yhteisö on
rakentanut kulttuurin materiaaliset puitteet tuhkasta monta kertaa. Puiston
kannalta hienoa ja haastavaa on se, että keskeisimmät muistot vuosisatojen varsilta
ovat sijaineet tai sijaitsevat edelleen Ounaskosken rannan tuntumassa, Rovaniemen
keskustassa. Haasteena on määrittää puisto, joka tuo historian kerrostumat tämän
päivän kulttuuri- ja virkistysarvoiksi viemättä samalla mahdollisuuksia huomisen
tekijöiltä kirjoittaa kaupunkiin uutta kulttuuria.
Rovaniemellä 21.11.2012
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Kansallisen kaupunkipuiston lainsäädännöllinen perusta
Maankäyttö- ja rakennuslaki

MRL 9 luku
Kansalliset kaupunkipuistot
68 §
Kansallinen kaupunkipuisto
Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman
kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen
liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten
arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto. (30.12.2008/1129)

70 §
Puistoa koskevat määräykset
Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökseen voidaan kunnan suostumuksella ottaa alueen olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Muut
alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jonka kunta laatii. (30.12.2008/1129)
Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa niiden
tahojen kanssa, joiden oloihin asia saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa alueita, jotka tämän lain mukaisessa kaavassa on osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi
maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta
sopivaan käyttöön.

Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö. (30.12.2008/1129)
Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon puistoa koskevat määräykset.

Puistoon osoitetaan ensi sijassa kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa omistajan suostumuksella.
Omistajan suostumus ei ole kuitenkaan tarpeen, jos puiston perustamispäätöksessä
tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta aluetta koskevia 70 §:ssä tarkoitettuja
määräyksiä. (30.12.2008/1129)

71 § Puiston lakkauttaminen tai määräysten muuttaminen
Kansallinen kaupunkipuisto voidaan lakkauttaa tai sen rajausta muuttaa, jos alueen
arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttaminen sitä edellyttää.

69 § (30.12.2008/1129)
Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Puisto
voidaan perustaa kunnan hakemuksesta.

Mitä 69 §:ssä säädetään puiston perustamisesta ja 70 §:ssä puistoa koskevista
määräyksistä, koskee soveltuvin osin puiston lakkauttamista ja määräysten muuttamista.
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Hallituksen esitykset 102/2008
68 §. Kansallinen kaupunkipuisto. Pykälän 1 momentissa mainittuihin puiston perustamisen kriteereihin esitetään lisättäväksi luonnon monimuotoisuus. Kaikkiin
nykyisiin kansallisiin kaupunkipuistoihin sisältyy kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. Myös kansallisen kaupunkipuiston perustamiseen tähtäävää selvitystyötä tekevissä kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaita alueita on kaavoitettu tai ollaan kaavoittamassa siten, että ne
muodostavat merkittäviä aluekokonaisuuksia mahdollisissa tulevissa kansallisissa
kaupunkipuistoissa. Suomi on Euroopan yhteisön jäsenenä sitoutunut hidastamaan
merkittävästi luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 2010 mennessä.
Kansallisten kaupunkipuistojen verkostolla voidaan osaltaan edistää asetetun tavoitteen saavuttamista kaupunkiluonnon osalta.
Pykälän 3 momentin mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon osoitetaan ensi sijassa
valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita. Muita alueita
puistoon voidaan osoittaa omistajan suostumuksella.
Saatujen kokemusten perusteella kunnan maanomistuksella on keskeinen merkitys kansallisten kaupunkipuistojen perustamisedellytysten syntymiselle. Valtion
ja muiden julkisyhteisöjen maanomistuksen merkitys näyttää olevan vähäisempi.
Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 3 momentin sanajärjestystä muutettavaksi niin,
että keskeinen kunnan maanomistus mainitaan ennen valtiota.
Tähän mennessä perustettujen puistojen perustamispäätöksissä ei ole yksityisen
maanomistajan maalle ollut tarpeen antaa lain 70 §:n mahdollistamia määräyksiä
puiston arvojen suojelemiseksi, vaan kaavassa osoitettua alueen käyttötarkoitusta ja
kaavoihin sisältyviä muita määräyksiä on pidetty puiston perustamisen tavoitteiden
kannalta riittävinä. Voidaan arvioida, että tämä tulee olemaan yleinen käytäntö
myös tulevissa kansallisten kaupunkipuistojen perustamispäätöksissä.
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Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että omistajan suostumus ei
olisi tarpeen muun kuin julkisyhteisön omistaman alueen osoittamiseen kansalliseen kaupunkipuistoon silloin, kun perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta kyseistä aluetta koskevia lain 70 §:ssä tarkoitettuja
määräyksiä. Omistajan suostumusta koskevaa vaatimusta on kunnissa pidetty
alueellisesti yhtenäisen kaupunkipuiston perustamista tarpeettomasti vaikeuttavana erityisesti niissä tilanteissa, joissa kaupunkipuistoon on perusteltua sisällyttää sellaisia rakennettuja kulttuuriympäristöjä, jotka on jo kaavalla suojeltu.
Tällöin kansallisen kaupunkipuiston perustamisella ei voida katsoa olevan näille
alueille sellaisia oikeudellisia vaikutuksia, jotka edellyttäisivät suostumusta.

70 §. Puistoa koskevat määräykset. Pykälän 1 momentissa säädetään mahdollisuudesta antaa puiston arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä puiston perustamispäätöksessä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Hoito- ja käyttösuunnitelman
laatii kunta yhdessä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Kun otetaan huomioon
kunnan keskeinen asema kansallisen kaupunkipuiston valmistelussa, ei alueellisten
ympäristökeskusten näin tiivistä kytkemistä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen ole pidettävä perusteltuna eikä käytännön kokemusten pohjalta tarpeellisena.
Alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa on säädetty muualla laissa. Sitä on pidettävä riittävänä turvaamaan tarvittavan
yhteistyön kunnan ja ympäristökeskuksen välillä myös hoito- ja käyttösuunnitelman
laatimisessa. Tämän vuoksi esitetään hoito- ja käyttösuunnitelmaa koskevaa säännöstä tarkistettavaksi niin, että suunnitelman laatii kunta.

Omistajaa on näissäkin tapauksissa luonnollisesti kuultava puiston perustamista
valmisteltaessa. Koska maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole erityisiä säännöksiä
kansallisen kaupunkipuiston perustamismenettelyyn liittyvästä vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta tai kuulemisesta, asiaan sovelletaan hallintolakia.

Pykälän 3 momenttiin esitetään tehtäväksi hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyvän ministeriön ilmaisutapaa koskeva vastaava muutos kuin edellä 69 §:ään.

69 §. Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen. Pykälän 1 momentin mukaan
kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa kunnan hakemuksesta tai jos kunta
sitä lausunnossaan puoltaa. Tähän mennessä puistot on perustettu kunnan hakemuksesta. Ottaen huomioon kansallista kaupunkipuistoa koskevat muut säännökset ja kunnan keskeisen aseman kansallisen kaupunkipuiston valmistelussa, ei voida
pitää perusteltuna, että jokin muu taho kuin kunta voisi olla hakijana. Tämän vuoksi
pykälää esitetään tarkistettavaksi niin, että puisto voidaan perustaa kunnan hakemuksesta.
Puiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Pykälässä käytetty lain
säätämisaikaisen käytännön mukainen ilmaisu “asianomainen ministeriö” esitetään
muutettavaksi vastaamaan nykyistä ilmaisutapaa.
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Kansallinen kaupunkipuistoverkosto Suomessa
Verkostoon kuuluvat kaupungit
Suomen ensimmäinen kaupunkipuisto perustettiin Hämeenlinnaan vuonna
2001. Seuraavana vuonna tehtiin päätökset Heinolan ja Porin kansallisista
kaupunkipuistoista. Suomen suurin kaupunkipuisto perustettiin Hankoon 2008.
Vuonna 2010 Porvoo sai kansallisen kaupunkipuiston.
Verkostoon pyrkivät kaupungit sekä verkoston tila
Suomessa on tällä hetkellä useita kaupunkeja, jotka havittelevat kansallisen
kaupunkipuiston statusta. Turku on pitkällä kaupunkipuistoprosessissa. Myös
muun muassa Kotka ja Seinäjoki tavoittelevat puistoa. Kaikkiaan maahamme on
ajateltu kymmenkunta puistoa, jotka sisältäisivät esimerkillisen ja kattavan otoksen
maamme ominaispiirteistä ja kaupunkiarkkitehtuurista.
Tällä hetkellä verkostoon kuuluvat kaupungit suunnittelevat yhteistyön
tiivistämistä verkoston näkyvyyden parantamiseksi. Tavoitteena on yhteisten
nettisivujen perustaminen sekä yhteisten teemavuosien järjestäminen puistojen
aktivoimiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. (Verkostotapaaminen, Pori,
1.6.2012)
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1. Katsaus kaavatilanteeseen ja suojelupäätöksiin
1. Kaavojen oikeusvaikutukset
Maakuntakaavat
Maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavan laatimisessa. maakuntakaavojen
oikeusvaikutuksista säädetään MRL 32 §:ssä seuraavasti:
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä
ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon,
pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä
vaikeuteta kaavan toteuttamista.
Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella
voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.

Merkinnällä osoitetaan lähinnä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten
suojelua koskevan rakennussuojelulain, vesilain, maa-aineslain ja rakennuslain
perusteella suojeltavia alueita.
Aluetta koskevia suunnitelmia laadittaessa on varattava asianomaiselle
ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Rovaniemen maakuntakaavan selostuksen sivuilla 51 ja 121 on luettelo
Rovaniemen alueelle osoitetuista suojelualueista.

Rovaniemen maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava
Rovaniemen maakuntakaava on saanut lainvoiman 4.12.2001. Ympäristöministeriö
on vahvistanut Rovaniemen vaihemaakuntakaavan 26.5.2010 ja määrännyt
sen samalla voimaan. Lapin liitto on kuuluttanut voimaantulosta 7.6.2010.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava korvaa Rovaniemen maakuntakaavan vain
muuttuvien asioiden osalta. Vaihemaakuntakaava korvaa siten kaavakartan
mukaisesti taajamatoiminnat, virkistysalueet ja matkailupalvelualueet, osan
tieverkkoa sekä keskustatoimintojen, energiahuollon ja kaivostoiminnan
alueita. Muilta osin Rovaniemen maakuntakaava jää voimaan. (Rovaniemen
vaihemaakuntakaavaselostus s. 7).
Kansallisen kaupunkipuiston selvityksessä otetaan edellä mainituista syistä
molemmat maakuntakaavat huomioon. Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa
ei ole ratkaistu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita rakennetun
kulttuuriympäristön osalta (RKY 2009). Vaihemaakuntakaavassa ei ole myöskään
ratkaistu suojeluasioita. Näiltä osin voimassa on Rovaniemen maakuntakaava.

Maakuntakaavaan ei liity suojelumääräystä ( vrt. KHO 26.1.2012 t. 94). Suojelu
ratkaistaan alemman asteisessa kaavassa.

Rovaniemen maakuntakaavakartalla on osoitettu seuraava kaavamerkintä ja
suunnittelumääräys:
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Rovaniemen vaihemaakuntakaava
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Yleiskaava

Yleiskaavan oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä
seuraavasti:
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista.
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan,
jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa
muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.
Rovaniemen yleiskaava 2015
Rovaniemen yleiskaava 2015 on saanut lainvoiman 5.9.2004. Kyseessä on
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikeusvaikutukset saava yleiskaava.
Yleiskaavassa on määräys, jonka mukaan suojelumerkinnät eivät ole rakennetun
ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisen kannalta täysin kattavia,
vaan rakennetun ympäristön tai maiseman suojelutarve on tarkasteltava
asemakaavoituksen yhteydessä.
Rovaniemen yleiskaavan perusteella on ratkaistu 126 asemakaavaa, joissa edellä
esitetyt seikat on kaavamääräyksen mukaisesti ratkaistu.
Rovaniemen keskustan osayleiskaava
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Rovaniemen keskustan osayleiskaavan
12.11.2012 § 140. Lainvoimainen yleiskaava korvaa Rovaniemen yleiskaavan 2015
kaupunginvaltuuston 12.11.2012 hyväksymän kaavakartan mukaiselta alueelta
kaikkine määräyksineen.
Rovaniemen keskustan osayleiskaavassa on osoitettu suojeltavat kohteet
seuraavilla merkinnöillä:
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Keskustan osayleiskaava, KV 12.11.2012
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Rovaniemen yleiskaava 2015

Vireillä olevat yleiskaavat
4. kaupunginosa Rovaniemen yleiskaavan muuttaminen Valionrannan ja sen
lähiympäristön alueella: Tavoitteena oli saada alueelle laadukkaasti suunniteltu ja
rakennettu matkailupalvelujen alue, jossa huomioitaisiin Rovaniemen kaupunkija matkailustrategia sekä suunnittelualueen ympäristörakentaminen. Tekninen
lautakunta 1.4.2008 § 46.

Lainvoimaiset asemakaavat
Rovaniemen yleiskaava 2015 nojalla on hyväksytty 126 asemakaava, jotka ovat
lainvoimaisia. Asemakaavoissa on suojeltu seuraavat rakennukset:

4. kaupunginosa Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran
alueella: Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen
lisääminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman
Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on
tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää
myös yleiskaavan tarkistamista. Tekninen lautakunta 29.8.2006 § 176.
Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 § 87.

Asemakaavat
Asemakaavan oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:ssä
seuraavasti:
Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Muiden
ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otettava huomioon
siten kuin jäljempänä säädetään.
Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa
kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei
saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häiriöitä
aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien
asemakaavamääräysten vastaisia.
Asemakaavan oikeusvaikutuksista vähittäiskaupan suuryksiköitä koskien
säädetään 71 d §:ssä. (8.4.2011/319)
4 momentti on kumottu L:lla 8.4.2011/319.
Asemakaavassa voidaan enintään kolmen vuoden ajaksi kieltää uuden
rakennuksen rakentaminen, jos se kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi on tarpeen.
Kunta saa erityisestä syystä pidentää kieltoaikaa enintään kolme vuotta kerrallaan.
Asemakaavoissa on suojelukysymykset ratkaistu MRL 54 §:n mukaisesti.
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ote ajantasa-asemakaavasta, tilanne 6.11.2012
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Vireillä olevat asemakaavat

Rovaniemen teknisen lautakunnan päätösten mukaisesti tarveselvitysalueella on
vireillä seuraavat asemakaavamuutokset:
•

1. kaupunginosa, korttelin 39 tontti 6, Hallinto- ja kulttuurikeskus:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suojella Alvar Aallon
suunnittelemat kirjastotalo (1965), Lappia-talo (1976) ja kaupungintalo
(1988). Tekninen lautakunta 6.10.1998 231§.

•

1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet:
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ratkaista suunnittelualueen
asema-kaavan ajantasaisuus. Kyseessä oleva asemakaava on rakentamaton
ja siten asemakaavan voidaan katsoa olevan vanhentunut. Maankäyttöja rakennuslain näkökulmasta viimeistään 2013 tulee tällaisten
vanhentuneiden asemakaavojen ajantasaisuus arvioida ja se voi tarkoittaa
asemakaavan laatimista vastaamaan uutta suunnittelutilannetta.
Asemakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko suunnittelualueen rakennus
suojella tai rakentaa uudelleen. Kaavamuutosprosessissa tutkitaan
voidaanko jokin esitetyistä muutosvaihtoehdoista toteuttaa. Asemakaava
laaditaan rinnan keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan kanssa.
Tekninen lautakunta 26.10.2010, 200§.

•

4. kaupunginosa Koskenrannan leirintä- ja uimaranta-alue:
Kaavoituspäätöksen taustalla on vireillä oleva keskustan osayleiskaava,
jonka yleisenä tarkoituksena on keskeisen keskusta-alueen kehittäminen.
Koskipuiston aluetta on tarkoitus kehittää nykyisten toimintojen pohjalta.
Suunnittelun kautta pyritään tehostamaan Koskipuiston käyttöä ja
viihtyisyyttä. Muutoksessa tutkitaan voidaanko alueelle sijoittaa mm.
kauan toivottu avantouintikeskus. Tekninen lautakunta 14.6.2011, 166 §.

•

4. kaupunginosa Valionrannan ja sen lähiympäristön alueella, kortteli
227: Tavoitteena oli saada alueelle laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu
matkailupalvelujen alue, jossa huomioitaisiin Rovaniemen kaupunkija matkailustrategia sekä suunnittelualueen ympäristörakentaminen.
Tekninen lautakunta 1.4.2008 § 47.

•
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11. kaupunginosa, Pöykkölän alueen laajennus: Asemakaava
alueen laajennuksella on tarkoitus laajentaa Pöykkölän alueen
yhdyskuntarakennetta ja asuinpientaloaluetta etelään kaupungin ostamille
alueille maakuntakaavan, yleiskaavan ja alueiden käytön strategian
mukaisesti. Asemakaava-alueen laajentamisella turvataan kaupungin
pientalotonttitarjontaa. Asemakaavan tavoitteena on ottaa huomioon
mahdollisemman hyvin ulkoilureitistö ja alueella sijaitseva Myllyoja
sekä säilyttää ns. viherkäytävä yhteys rakennetulta Pöykkölän alueelta.
Tekninen lautakunta 24.1.2012 §11.

Vireillä olevat kaavat, joiden mukaisina puistostatusta voidaan hakea

Kuvassa on vihreällä rajattu Kansallisen kaupunkipuiston selvitysalueella vireillä olevat osayleiskaavat ja punaisella vireillä olevat asemakaavat.
Kaavoihin
oitteessa:

voi

tutustua
tarkemmin
www.rovaniemi.fi/kaavatori

os.

kuva : Kaisa Kinnunen, Rovaniemen kaupunki

2. Muun lainsäädännön nojalla tehdyt suojelupäätökset

tulvaniittyjä. Peltoja on vähän ja ne sijoittuvat pääosin jokilaaksojen rantavyöhykkeiden hietamaille, jossa maaperä on ravinteikasta.

Natura-alue
Ounasjoki
Natura-aluepäätös, FI 130 1318
Ounasjoen Natura 2000-verkoston kohde on laajuudeltaan 4730 hehtaaria.
Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä virtaavista rakentamattomista joista. Ounasjokivarsi on maisemaltaan vaihteleva, ja Könkään
ja Kaukosen kylät sekä Ounasjokivarsi Molkokönkään ja Sinetän välillä on
arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi. Ounasjoen
varrella on edustavia tulvaniittyjä ja tulvametsiä, joista Ounasjoen suiston
saaret muodostavat laajimman tulvaniittyalueen.
Ounasjokisuisto on myös linnustollisesti arvokas alue.

Suojelualueet
Suunnittelualueella on sekä valtakunnallisesti että paikallisesti arvokkaiksi
luokiteltuja luontokohteita.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:
Alueeseen sisältyy Ounasjoen vesialue sekä Ounasjoen suiston saaret. Ounasjoki on suojeltu voimalaitosrakentamiselta lailla (laki Ounasjoen erityissuojelusta 703/83). Ounasjoen vesialueen suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja Ounasjoen suistosaarten suojelun toteutuskeinona on rakennuslaki.
Natura-alue koostuu Ounasjoen vesialueesta Ounasjärven Luusuan
alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Suojellun joen pituus on n.
300 km ja viimeiset 30 kilometriä se virtaa suvantona jääkautta edeltävässä
laaksomuodostumassa. (Destia, 2008, s.14)
Ounasjoen tulvaniittysaaret ovat huomattavan suuria. Saarien niittytyyppejä
ovat suursara- ja heinätulvaniityt sekä tuoreet suurruohotulvaniityt.
Suuremmissa saarissa kasvaa pajupensaikkoa ja koivuvaltaista tulvametsää.
Jokisuisto on myös linnustollisesti arvokasta aluetta. Alueen suojelulakeja
ovat Ounasjoen erityissuojelulaki 708/83, vesilaki ja suistosaarten suojelua
toteuttava maankäyttö- ja rakennuslaki (43 § ja 128 §). (ibid.s.15)
Luonnonsuojelulain sekä muiden lakien nojalla suojellut alueet
Pöyliövaaran pohjoispuolella, sen pohjoiseen jyrkkään viettävässä
rinteessä Kiirakankaalla, on luonnonsuojelualue. Kiilamainen alue rajautuu
pohjoisosastaan katuun. (Destia, 2008,s.15)
Rovaniemen yleiskaavassa 2015 suojelluksi on merkitty Ounasvaaran
Anculysjärvi- vaiheen Isorakka ja etelälaidan metsäalue. (ibid.,s.15)

Kuva 8

Rovaniemen arvokkaat luontokohteet ja pohjavesialueet

Destia,
2008,
s.14
Ounasjoen Natura 2000-verkoston kohde on laajuudeltaan
4730
hehtaaria.
Ounasjoki on suurin kokonaan Suomen rajojen sisäpuolella virtaavista rakentamattomista joista. Natura-alue koostuu Ounasjoen vesialueesta Ounasjärven
luusuan alapuolella sekä Ounasjoen suiston tulvasaarista. Suojel19
lun joen pituus on n. 300 km ja viimeiset 30 kilometriä se virtaa suvantona
jääkautta edeltävässä laaksomuodostumassa. Joki on Rovaniemen kohdalla

Luonto- ja virkistysarvot kansallisen
kaupunkipuiston selvitysalueella

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue

Linnustoltaan arvokas alue

Luonnonsuojelualue

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen
osayleiskaava - perusselvitysten teemakartat ja taulukot

Arvoltaan tärkeä puisto (Luokka 1)

Yleiskaava 2015

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue

Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue

Luonnonsuojelukohde

Yhteenveto kansallisen kaupunkipuiston
selvitysalueella olevista luonto- ja
virkistysarvoista
			
Seija Lahdenperä

Rakennussuojelulaki ja Laki rakennusperinnön suojelusta
Oiva-karttapalvelun (15.11.2012) mukaan Rovaniemen lähiympäristössä ei ole otsikonmukaisilla lailla suojeltuja rakennussuojelukohteita.
Muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet
Kiinteät muinaisjäännökset
Rovaniemen alueen esihistoria ulottuu ainakin 8000 vuoden taakse
ja alueella on ollut asutusta jo kivikaudella. Yksi varhaisimpia
Lapin asuinpaikkoja on Rovaniemen Sinettä, joka sijaitsee
Ounasjokivarressa n. 20 km nykyisestä kaupunkikeskustasta
luoteeseen. Ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat asettuivat
Lapissa jokilaaksojen varsille todennäköisesti 1000-luvulla.
Rovaniemen alueen varhaisin pysyvä asutus syntyi 10001100-luvuilla ja Rovaniemi onkin Tornio- ja Kemijokivarren
ohella vanhimpia suomalaisasutuksen keskusalueita Lapissa.
Vanha Rovaniemen kylä, nykyinen Ylikylä, sijaitsi 1400-luvulla
Ounasjokivarressa n. 4km nykyisestä keskustasta luoteeseen. (Destia,

2008, s. 17)
…

Kiinteät muinaisjäännökset ovat merkittävä osa lappilaista
kulttuuriperintöä. Erityisesti kivikautisia löydöksiä on suhteessa
enemmän kuin Etelä-Suomessa. Lapin erityispiirteenä ovat lisäksi
saamelaiskulttuuriin liittyvät kohteet, erilaiset palvos-, asuin- ja
hautapaikat.
…
Rovaniemen kiinteät muinaisjäännökset sijoittuvat pääosin
jokirannoille, jotka ovat olleet varhaisimpia asuinpaikkoja. Osa
kohteista on tuhoutunut tai löytöpaikat ovat yksittäisiä, jolloin
niiden merkitys ei ole kovin suuri. (ibid. s.17)

Destia, 2008, s.18
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Seija Lahdenperä

Yhteenveto kulttuuriarvoista
Kansallisen kaupunkipuiston
selvitysalueella

Huom. Kuvasta puuttuu Rantavitikan ammattikoulu. (RKY 2009).
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Maanomistus
Puisto voidaan perustaa yksityisomistuksessa olevalle maalle ilman omistajan suostumusta. (MRl 68§, 3. mom.) Hallituksen esityksen (HE 102/2008) mukaisesti valmistelussa noudatetaan hallintolakia, jolloin maanomistajia kuullaan puiston perustamista suunniteltaessa.
Ennen kuin kaupunginhallitus tekee päätöksen puiston perustamisesta, on sen hyvä
kuulla selvitysalueella olevia maanomistajia asiassa.
Alustavalla selvitysalueella on 54 yksityistä maanomistajaa. Puiston kannalta merkittävä paikka, Ounaskosken rannassa oleva osa hallintokortteleita, on valtion omistuksessa. Ounasvaaran länsiosassa on muutama yksityisomistuksessa oleva palsta.
Selvitysalueen itäosassa yksityistä maanomistusta on runsaasti.

Rovaniemen kaupungin maaomaisuus, tilanne 6.11.2012
Vaaleanpunaisella kaupungin omistamat ja hallinnassa
olevat maa, vihreällä ulosvuokratut palstat.
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Kansallisen kaupunkipuiston tekniset kriteerit
1. Sisällön kriteeri
Alueen tulee sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen
kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin omien
kehitysvaiheiden ymmärtämisen kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä
rakennuksineen sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä
puistoja ja viheralueita.
2. Laajuuden ja eheyden kriteeri
Kansallisen kaupunkipuiston tulee olla puisto- ja viheralueena riittävän
laaja- ja häiriötön sekä rakenteeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on
mahdollista siirtyä kaupunginosasta toiseen.
3. Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri
Alueella on oltava lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia
ekologisia käytäviä ja sen on jatkuttava ilman selvää rajaa kaupungin
ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai maaseutuun.
4. Kaupunkikeskeisyyden kriteeri
Puisto on osa kaupunkirakennetta. Olennaista on, että se alkaa
ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä.
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Yhteenveto Kansallisen kaupunkipuiston kriteereistä sekä alueista, joilla kriteerit toteutuvat

KRITEERI

1.
2.
3.

1. Sisällön kriteeri
Kaupunkiluonnon monimuotuisuus
Kansallinen historia
Merkittävät kulttuuriympäristöt rakennuksineen
Puistoarkkitehtoonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.

2. Laajuuden ja eheyden kriteeri
Puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön
sekä viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, että sitä
pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta toiseen.

3. Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri
Alueelle muodostuu lajiston siirtymiseen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä.
Alue liittyy välittömästi kaupungin ulkopuolisiin
luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun.

4. Kaupunkikeskeisyyden kriteeri
Kansallinen kaupunkipuisto on osa kaupunkirakennetta
ja se alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä.

ALUE JOLLA KRITEERI TOTEUTUU

SELVITYS, JOHON PERUSTUU

Kirkkolampi, Harjulampi, Kemi- ja Ounasjoki ja Ounasvaara

Rovaniemen yleiskaava ja keskustan osayleiskaava

Aalto-keskus
Rovaniemen kirkko ja hautausmaa
Kemi- ja Ounasjoen ranta-alueet,
Ounasvaara jaPöyliövaara

Keskustan osayleiskaava ja Aalto-keskuksen selvitykset (RHS)
Keskustan osayleiskaava ja puisto- ja viheraluesuunnitelmat ja selvitykset.
Rovaniemen yleiskaava 2015
Rovaniemen vaihemaakuntakaava

Ounasvaara ja Pöyliövaara

Rovaniemen yleiskaava 2015 ja Ounasvaaran suunnitelmat
Keskustan osayleiskaava
Rovaniemen vaihemaakuntakaava

Kemi- ja Ounasjoki suistosaarineen sekä Ounasvaara.
ja Pöyliövaara

Rovaniemen yleiskaava 2015,keskustan osayleiskaava ja
Natura 2000-verkosto, VN:n päätös 20.8.1998.

Rovaniemelle suunniteltu kaupunkipuisto alkaa aivan
ydinkeskustasta ja jatkuu Kemi- ja Ounasjoelle sekä
Ounasvaaralle ja Pöyliövaaralle

Rovaniemen maakunta- ja yleiskaava sekä kesustan
ä keskustan
osayleiskaava.

asia on ratkaistu voimassa olevassa kaavassa
asia ratkaistaan vireillä olevassa kaavassa
asia ratkaistaan KOYK:ssa
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2. Rovaniemen tarina
Puiston teemoja
Työskennellessään
Lapin
Ympäristökeskuksessa
kaupungin
kaavoituspäällikkö Tarja Outila luonnehti puiston roolia seuraavasti:

nykyinen

”Rovaniemen roolina voisi olla talvikaupunki, joka modernina ja funktionalismin
piirteitä korostavana kaupunkina tukeutuu poikkeukselliseen historiaan ja
pohjoiseen luonnonmaisemaan osana kaupunkiympäristöä.” 1.12.2003.
Kansallisesta kaupunkipuistosta vuonna 2006 tehty valtuustoaloite perustelee
puiston tarpeellisuutta kesämatkailun kehittämisellä sekä kaupungin kesäilmeen
kohentamisella. Pro Ounasvaaran aloite perustelee asian tarpeellisuutta hyvillä
edellytyksillä puiston perustamiseksi ja hahmottelee puiston aluerajausta:
”Rovaniemi sijaitsee pohjoisten suurten jokien, Kemi- ja Ounasjoen, yhtymäkohdassa
Ounasvaaran kupeessa. Ounasvaara on säilyttänyt maisemallisen asemansa
kaupungin siluetissa sekä yhteytensä suurjokiluontoon. Myös siltojen merkitys
Rovaniemen maisemassa on suuri sekä maisemallisesti että myös konkreettisesti
Ounasvaaran ja ydinkeskustan yhdistäjänä. Ounasjoen vesialue ja suisto on suojelu
erillislailla. Joen tulvasaaret ovat maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita
perinnemaisemia, ja Ounasjoen Natura 2000-alue alkaakin aivan kaupungin
ydinkeskustasta Koivusaarelta ja jatkuu lähes Enontekiölle asti. Se muodostaisi
kansallisen kaupunkipuiston tärkeimmän ekologisen käytävän kaupungin
ulkopuolisiin luonnonalueisiin.”

Vuonna 2007 teknistä lautakuntaa varten laaditun tutkielman (Svärd) lopussa
puiston tarinaa hahmoteltiin seuraavilla sanoilla:
”Rovaniemen rooli suomalaisessa kaupunkihistoriassa voisi olla vaaramaisemaan
ja jokien yhtymäkohtaan sijoittuva vanha kaupallinen keskus, jossa näkyy niin
jääkauden, asutuksen kuin asemakaavahistoriankin kerrostumat.”
Ympäristöneuvos J-P Flander Ympäristöministeriöstä linjasi kaupungin kriteereiksi
aseman Lapin pääkaupunkina, Ounasvaaran, joet sekä kulttuuri- ja hallintokeskuksen.
(17.3.2010)
Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmän kokouksessa 25.9.2012 perustettiin
Rovaniemen tarina- työryhmä, johon valittiin Kaisa Mäkiniemi Lapin liitosta, Mervi
Autti Pro Ounasvaara-liikkeestä, Hannu Kotivuori Lapin maakuntamuseosta, Raimo
Kaikkonen Kemijoki Oy:stä sekä allekirjoittanut Rovaniemen kaupungilta. Viereisellä
sivulla alkaa työryhmän koostama tarina.
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Rovaniemi – kohtauspaikka
Rovaniemi on syntynyt ja kasvanut otollisella maaperällä eri kulttuurien risteyskohdassa. Rovaniemi on itse hankkinut statuksensa – kuten esimerkiksi kauppalan, kaupungin tai yliopiston – eikä sitä ole varta vasten perustettu
vahvistamaan hallitsijan valtaa, kauppaa tai teollisuutta kuten on tapahtunut monissa muissa Suomen kaupungeissa. Rovaniemellä ”pittää olla yrittävä luonto ja repäsevä meininki”, kuten vanhassa sananlaskussa sanotaan.
Rovaniemen historia on rikas, vaikka elämisen materiaaliset merkit on tuhottu monta kertaa. Vuosisadasta toiseen tässä paikassa on nähty parempi tulevaisuus, oli kyse sitten jokien tai metsien varaan rakentuvasta yhdyskunnasta tai vaikkapa Rovaniemen roolista kohtauspaikkana. Tämän päivän termein kaupunkimme rakentuu
sinivyöhykkeestä ja sijainnista vaarojen ja lähellä olevien metsien keskellä, sekä vuodenaikojen voimakkaasta
vaihtelusta; kesäyön valosta, kaamoksen kajosta ja pimeydestä.
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Ounasvaara 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
			Kuva: Ilkka Paavalniemi

Maisema

Rovaniemen kirkonkylä on rakennettu Kemijoen niemeen, lyhyen Ounaskosken
rannalle. Joki kiertää kylännientä ja polveaa sen itäpuolella suoraan etelään. Koskien yläpuolella, kylän länsipuolella siihen yhtyy Ounasjoki, joka on lähes yhtä suuri
ja vetevä kuin pääjokikin. Ounasvaaran laelta näyttää kylä oikein somalta kyyköttäessään siinä suurten virtojen yhtymäkohdassa, metsäisten vaarojen välissä.
					
					
( I. K. Inha 1892, Aaro Tolsa 1945)
Rovaniemi seisoo vankalla ja Euroopan vanhimpiin kuuluvalla kallioperällä. Noin
2300–1800 miljoonaa vuotta vanhan muinaisvuoriston syvään kulunut juuriosa
muodostaa Rovaniemen seudun nykyisen korkokuvan, jota jopa kolmen kilometrin
paksuiset mannerjäätiköt ovat muovanneet. Tämän seurauksena keskustan kupeessa oleva Ounasvaara, ”sydänyön auringon vuori”, Pöyliövaara, Korkalovaara ja muut
vaarat saivat nykyisen muotonsa.
Rovaniemellä yhtyvät kaksi Lapin valtavirtaa, idästä soljuva Kemijoki ja luoteesta
laskeva Ounasjoki. Tulvivan jokiveden tuoma hienojakoinen ja hedelmällinen maaaines on kertynyt vuosituhansien ajan alaville jokirannoille. Joet ovat myös kasvillisuuden kulkuväyliä: Rovaniemellä kohtaavat Pohjanmaan ja Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeet.
Joet ovat kaupunkimme valtimo ja reitti, jota pitkin ihmiset sauvoivat ja soutivat
tänne ennen maanteitä ja rautatiekiskoja. Joki oli myös elinehto: esimerkiksi Euroopan viimeinen laajamittainen nälänhätä 1867–68 koetteli aluetta vähemmän
kuin muuta Suomea, olihan täällä maan suurin lohijoki ravintovarastona. Myöhempinä aikoina jokia myöten virtasi tukki mahdollistaen metsään perustuvan hyvinvoinnin – ja uiton, joka loi omaa kulttuuriaan hyvässä ja pahassa.
Ensimmäiset rovaniemeläiset
Ounasvaaran laella voidaan paikantaa kymmenen tuhatta vuotta vanhoja Itämeren
altaan, Ancylusjärven, rantakivikkoja. Viimeisimmän jääkauden jälkeen seudun valtasi kasvillisuus, eläimistö ja ihminen, joka on asuttanut seutua jo 9000 vuoden
ajan. Mesoliittisen kauden metsästäjät etsiytyivät Rovaniemen seudulle saaliseläinten houkuttelemina ja juurtuivat näille sijoille ”kivikauden suuren kesän” aikana. Löytöjen perusteella Rovaniemen varhaiset asukkaat tähysivät Ounasvaaran
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rinteiltä laajaa ulappaa aikana, jolloin Itämeren allas aaltoili noin 115 metriä nykyistä korkeammalla. He kalastelivat ja pyydystivät hylkeitä Ancylusjärven ja
myöhemmän Litorinameren lahdissa. Kemijoen koskilla pyydettiin lohta ja siikaa.
Vesillä oloon liittyy myös Lehtojärven mäntypuinen hirvenpääveistos, jonka on
päätelty olleen nahkalaitaisen veneen keulakuvana. Radiohiiliajoituksen mukaan
esine on 8400 vuotta vanha ja siten alueen vanhin tunnettu muinaislöytö.
Maannousun seurauksena Itämeren altaasta kuroutuva vuono alkoi kuivua Kemijoen ja Ounasjoen haaraksi. Kemijoen virtaus heikkeni Rovaniemen kohdalla, ja
jokeen patoutui ns. Kolpeneen muinaisjärvi. Sen rannalla oli tiivistä asutusta noin
7000–4000 vuotta sitten. Kivikautisia asuinpaikkoja on löytynyt muun muassa
Saarenkylästä, Kolpeneenharjulta ja Ounaskosken rannoilta. Vuosituhansien kuluessa, satojen sukupolvien aikana, uutta väkeä asettui meren alta nousevan Korkalonniemeen uusine aatteineen, työkaluineen ja menetelmineen.
Rovaniemen sijainti idän ja lännen välissä toi vaikutteita useista kulttuureista, ja
kaikkien ilmansuuntien raaka-aineet ja tuotteet kohtasivat Rovaniemellä: Vienan
piikivi nuolenkärkiin, Varangin hohkakivi hiontatöihin, Norrlannin punaliuske keihäänkärkiin, Savon asbesti saviastian sidosaineeksi ja nykyisen Kaliningradin alueen
meripihka eli ”kivikauden kulta” korujen valmistamiseen.
Talonpojan Rovaniemi
Vehreät rantaniityt, lohi ja lapinkaupan valtius saivat kainulaisiksi ja myöhemmin
pirkkalaisiksi kutsutut Perämeren rannikon talonpojat nousemaan yhä ylemmäs
Kemijoen varteen, ja niin Rovaniemelläkin alettiin 1000-luvulla viljellä maata. Tarinan mukaan Ylikylä, keskiajan Rovaniemi, oli niin tiheästi rakennettu, ”että kun kissa
oli noussut katolle kyläkunnan toisessa päässä, oli se kulkenut kattoja myöten läpi
kylän, joka oli jonkun verran yli 1/8 peninkulmaa pitkä.” Tuolloin taajaan rakennettu
Rovaniemi tarkoitti Ylikylää ja Korkalo Alakylää. Keskiajalla seutukunnan herruudesta taistelivat Novgorodin suuriruhtinaskunnan alaisuudessa olleet karjalaiset ja
hämäläiset eräretkeilijät.

1400-luvulla Rovaniemen talot tuhoutuivat sotatoimissa ainakin kuusi kertaa, ja ”vihavenäläiset” polttivat Lapin asukkaiden tupasijoja jopa viiden vuoden välein. Vainolaiseen oli alati varauduttava: jokivarressa ja Ounasvaaran laella sytytettiin tottotulet vaaran merkkinä. Muisto niistä on jäänyt nimiin, kuten Tottorakka. Ruotsin
kuningasvalta ja Venäjä sopivat itärajasta Täyssinän rauhassa 1595, mutta taistelu
alueen herruudesta jatkui. Ajat olivat väliin hyvin ankaria, mutta Rovaniemen asema idän ja lännen vedenjakajalla loi kulttuurisesti ja väestöllisesti rikkaan perinteen.
Väki eli vuosisatoja karjaa kasvattaen, viljellen pieniä ohrahalmeita ja padoten Kemijoen lohta. Myös haukea pyydettiin; kuivattu kapahauki oli paitsi veroyksikkö myös
himoittu vientituote. Satojen sattumanvaraisuus ajoi asukkaat välillä ahdinkoon, ja
pohjoisen ihmisestä muovautui yhteisön apuun luottava sopeutuja.
Varhaisin kirjallinen dokumentti Rovaniemen ja Korkalon kylistä on vuodelta 1453,
minkä muistona vietetään Rovaniemi-päivää 7. syyskuuta. 1500-luvun puolivälissä
alueella oli noin 30 verotaloa ja sata vuotta myöhemmin kaksinkertainen määrä.
Vuonna 1642 julkaistuun Lapinkarttaan on merkitty 11 rovaniemeläiskylää. Rovaniemen pitäjästä tuli kappeliseurakunta vuoden 1630 tietämissä. Lappi oli eurooppalaisten tutkimusretkikuntien maailmanvalloittamisen kohteena jo 1500-luvulta
lähtien. Rovaniemellä matkalaisiin teki vaikutuksen mm. paikallinen venemalli, josta
Edward Daniel Clarke kirjoitti teoksessaan Matka Lapin perukoille (1799): ”Muutamat veneet olivat niin kauniita, että meidän maahamme lähetettyinä niitä esiteltäisiin harvinaisina taide-esineinä.” Korkalossa eli Rovaniemen keskustassa
kirjoittaja hämmästyi nähdessään kaksikerroksiset, maalatut talot ja ”äärimmäisen
täydellisen siisteyden”.
Talonpoikaisaikana aluetta hallitsivat vauraat suvut, joiden tilojen maille asutus
vähitellen tiivistyi. Tilakeskuksista tähän päivään ovat säästyneet 1840-luvulta
peräisin oleva Pöykkölän kartano sekä Alaruokasen talo 1860-luvulta. Rakennukset
ovat harvoja sodalta säästyneitä Kemijokivarren kantataloja. Vielä 1800-luvun lopulla Rovaniemi oli ollut Kuolajärven ohella Suomen merkittävin poropitäjä, jonka
palkisilla laidunsi yli kymmenentuhannen pään suuruinen porokarja. Pororaidot
olivat kirkonkylänkin tienvarsilla tuttu näky. Nykyään poro on nostettu kaupungin
symboliksi: Aalto-keskuksessa on poroaiheisia taideteoksia, kaupungin keskustassa
ajetaan poroajokilpailuja ja katuja on nimetty poro-teeman mukaan. Kaupungin alueella on edelleen useita paliskuntia.
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Moderni Rovaniemi
Suomen metsäteollisuus sai alkusysäyksensä Lapista, ja Rovaniemi alkoi voimakkaan
kasvunsa metsätyön tahdissa 1800-luvun lopulta lähtien. Kemi-yhtiöstä tuli ”leivän
isä”: savotat, uitot, rahdinajo ja sahat tarjosivat tuhansille ihmisille työtä ja toimeentuloa. Nätti-Jussista, Iso-Samperista ja Sunkusta tuli legendoja. Salmijärven rannalle
on Lapin savotoilta siirretty ainutlaatuinen historian näyttämö: Lapin metsämuseo,
joka tallettaa, tutkii, ja esittää Lapin metsähistoriaan liittyvää kulttuuriperintöä.

Liikenneyhteyksien ansiosta Rovaniemi oli pohjoisen Suomen liikenteellinen solmukohta, portti Lappiin. Ihmiset halusivat kokea keskikesän yöttömän yön ja eksoottisen Jäämeren Suomen, Petsamon. 1920-luvun alussa matkustavaisia oli muutama
sata, vuosikymmenen lopussa jo muutama tuhat. Tie Petsamoon kulki Rovaniemen
kautta, ja yöpyvillä matkailijoilla oli valinnanvaraa matkustajakotien ja hotellien
suhteen. Vuonna 1936 Ounaskosken rantaan valmistui Pohjanhovi, jonka avaaminen oli ”merkkitapaus Suomen matkailun historiassa”. Suomen Kuvalehden (1928)
mukaan rovaniemeläiset sanoivatkin yhteiskuntaansa ylpeästi ”Pohjolan Pariisiksi”.

Vuonna 1909 saapuivat ensimmäiset junantuomat, ja 1920- ja 1930-luvuilla paikkakunnan kasvunopeus oli Suomen suurimpia. Rovaniemi kukoisti maailmansotien
välisenä aikana, ja siitä sukeutui Lapin hallinto- ja kauppakeskus. Ensimmäiset Rovaniemen markkinat oli pidetty vuonna 1881 ja sinne tuli koko ”ylimaa”. Markkinoista ja rillumarei-meiningistä alkoi tulla käsitteitä:

Matkustavaiset ja nuoriso kapusivat Ounasvaaran Juhannuskalliolle tanssimaan ja
ihailemaan maisemia. Ounasvaara oli myös talviurheilukäytössä, ja 1927 perustettu
Ounasvaaran Hiihtoseura saavutti kansallisestikin merkittävän aseman. Rovaniemi
oli jopa ehdolla vuoden 1940 talviolympiakisojen paikaksi. Matkailijoiden ja urheilijoiden myötä alkoivat kauppalan lähitienoot saada arvoa myös virkistyskäytössä.

Oli sydänyön aika ja kirkas pakkaskuutamo, revontulet roihusivat yli pohjoistaivaan.
Kun sivuutimme jättiläiskokoisen Palokunnantalon, hohtivat sen akkunat vielä valaistuina ja satoja ihmispäitä hyppeli akkunain tasalla – siellä riehui taas tuo hurja
tanssi, Rovaniemen markkina-tango, jymisi suurin separaattori, joka erotti kurnaalia
kermasta. [--] Kaameanjuhlallinen huurupatsas nousi tähditetylle taivaalle, kun tuo
pyörivä dervishijoukko irroitti hikensä ja himonsa. (Ilmari Kianto 1916)

Sota, jälleenrakennus ja kaupungin synty
Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. marraskuuta 1939, ja talvisodassa viholliskoneet pommittivat Rovaniemeä ja muita taajamia. Jatkosodan aikaan saksalaisilla oli Pohjois-Suomessa pääasiallinen rintamavastuu. Vuonna 1942 Rovaniemen
väkiluku oli noin 8200 henkilöä, ja saksalaisia oli lähes yhtä paljon, noin 6000; he
olivat aseveljiä, työnantajia, asiakkaita, naapureita ja ystäviä. Elettiin saksalaisaikaa
(1941–1944), ja Rovaniemi muuttui niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Saksalaisjoukot
rakensivat kauppalaan laajoja kasarmialueita, varastoja, huolto- ja huvittelupaikkoja sekä urheilukenttiä kuten esimerkiksi Rommelin kentän Ounasvaaran kupeessa.
Talouselämäkin kukoisti.

Noin puolet kirkonkylän asukkaista sai vielä 1900-luvun alussa elantonsa maa- ja
metsätaloudesta, mutta yhteisönä Rovaniemi oli jo 1920-luvulta lähtien kaupunkimainen. Elinkeinorakenteen monipuolistuessa asujaimisto muuttui kovin erilaiseksi
verrattuna vanhaan maalaisyhteisöön, eikä kaikkia junantuomia hyväksytty. Pappi
Aaro Tolsa moralisoi (1945): Elämän käyttövoimana oli raha. Sitä niin kauppasaksat ja metsäherrat kuin korttisutkitkin kaikin keinoin metsästivät. Ja vanha rovaniemeläinen pudisteli päätään surullisena ja toisteli peräpohjolaista sananpartta: rahalla on taihvaallinen voima!

Suomen pyrkiessä irti sodasta ja tehtyä välirauhan Neuvostoliiton kanssa 4. syyskuuta 1944 välit aseveljiin viilenivät. Pohjois-Suomen asukkaat ja karja evakuoitiin, ja Lapin sota, saksalaisten sotajoukkojen perääntyessään täsmällisesti noudattama poltetun maan taktiikka, tuhosi Rovaniemen 90-prosenttisesti. Muutamassa
päivässä Lapin sykkivä keskuspaikka oli muuttunut takamaan kyläksi ja mustuneiden
savupiippujen aavemaiseksi valtakunnaksi. Rovaniemeläiset kokivat tapahtuneen
syvänä loukkauksena aseveljeyden jälkeen; katastrofi oli materiaalinen, henkinen ja
kulttuurinen.

Rovaniemi, ei kylä eikä kaupunki, sykki 1900-luvun alkuvuosikymmeninä metropolien tahdissa omalla tavallaan. Kaupunkioikeuksia oli toki tunnusteltu vuosikymmeniä, kunnes Rovaniemen kauppala perustettiin vuonna 1929. Samana vuonna
kiellettiin poroilla ajo kylän keskustassa. Kunnallishallinto, koululaitos, sairaanhoito,
posti, pankit, sähkövalo, jokivarren lauttaliikenne ja autoistuminen saivat alkunsa.
Teatteri, elokuvat, kirjakaupat – ja postin tuomat kuva- ja sanomalehdet – ruokkivat
kulttuurin- ja tiedonjanoisia.
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Saksalaisista jäi monenlaisia merkkejä niin maastoon kuin ihmisten mieleenkin.
Monet kirjailijat ovat löytäneet romaaniensa lähtökohdaksi Lapin sodanaikaisia tapahtumia, samoin aihe kiinnostaa elokuvantekijöitä. Martti Autti kertoo paluustaan
”piippukylään”:
Sittenkö sota oli ohi ja mieki pääsin jalakapatikasa Rovaniemele niin se oli meleko
autiota. Mie olin aikanhan teheny pirtin alle betonikellarin. Mie kattoin että sielä oli
marijat sun muut. Ajattelin että ei sitä heti näläkhän kuolla. Niin mie aloin asumhan
siinä kellarisa talaven yli ja elämä alako näyttämhän kirkhammalta niinkö päivä olis
pouvistunu. (Martti Autti, haastattelijana Olli Tiuraniemi 1990)
Jälleenrakennus käynnistyi nopeasti: Alvar Aalto, jälleenrakennuskauden arkkitehdeista tunnetuin, suunnitteli Rovaniemen kauppalalle uuden poronsarviasemakaavan jo vuonna 1945. Poron sarvet muodostuvat pääteistä, joet muotoilevat
päätä ja poron silmänä on keskuskenttä. Aalto suunnitteli myös kulttuuri- ja hallintokeskuksen eli Aalto-keskuksen. Muista aikakauden arkkitehdeista mainittakoon
Ferdinand Salokangas, jonka julkisista töistä merkittävin on Rovaniemen kauppalantalo. Hallintokeskukset, kirkko, kunnallistekniikka, rautatiet ja tiestö siltoineen
rakennettiin uudelleen – ja ihmisille asuntoja. Kiirunan asuntoalue Ounasvaaran kupeessa on esimerkkinä rintamiestaloista koostuvasta asuinalueesta. Se muistuttaa
myös jälleenrakentamiseen kohdistuvasta avustustoiminnasta.
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Isohaaran voimalaitoksen valmistuminen 1948 Kemijoen suulle lopetti ikiaikaisen
lohennousun ja aloitti lähes kahdenkymmenen voimalaitostyömaan sarjan. Rovaniemen jokimaisema muuttui vuonna 1960 rakennetun Valajaskosken voimalaitoksen myötä, ja alavista niittyalueista tuli järviä, lahdelmia ja lampia. Harjulampi ja
Salmijärvi kasvattivat kokoaan suuriksi vesialueiksi, ja Kirkkolampi ja Keinuvuopaja
muuttuivat pienistä puroista oikeiksi lammiksi.
Kaupunkioikeudet Rovaniemi sai vuonna 1960. Kaupungin kasvua siivittivät kaupan,
julkishallinnon ja oppilaitosten keskittyminen taajamaan; vuonna 1979 perustettiin
muun muassa Lapin yliopisto, jonka puolesta oli tehty vuosikausia töitä. Yliäänikone
Concorden ensivierailu 1984 nosti Rovaniemen matkailijavirrat uuteen nousuun, ja
napapiiri, joulupukki ja Lapin lumikylläinen joulu tulivat yhä laajemmin tunnetuiksi.
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen vuonna 2006 päätti jo yli
sata vuotta aikaisemmin aloitetun keskustelun yhtenäisestä Rovaniemen kaupungista.

Kuva:
Ilkka Paavalniemen kolme maisemaa. 1900-luvun alun valokuvia Rovaniemeltä. Lapin
Maakuntamuseon julkaisuja 15. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n julkaisuja XVIII.
Kariston kirjapaino Oy. Hämeenlinna, 2010.
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3. Tutkielmia aluerajauksiksi erilaisilla kriteereillä
Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 7.3.2010
oli esillä kaksi aluerajausta. Pro Ounasvaara- liikkeen tekemän kansalaisaloitteen
liitteenä ollut rajaus ja sekä kaavoituksessa tehty tutkielma.

Kyseisellä rajauksella erämaisuus ja kaupunkiluonto vahvistuvat entisestään puiston
keskeisinä teemoina, kun rakennetun ympäristön osuus pienenee. Puisto rakentuu
kaupungissa keskeisessä roolissa olevien jokien sekä Ounasvaaran varaan.

Vuonna 2007 tehty tutkielma (Svärd) kaupunkipuiston rajaukseksi ottaa
lähtökohdaksi maanomistuksen. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvien
alueiden on oltava ensisijaisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön omistamia,
mutta puistoon voidaan liittää myös muita alueita, mikäli puiston yhtenäisyyden
vuoksi sille on perustellut syyt. Omistajan suostumus ei ole tarpeen, jos puiston
perustamispäätöksessä tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei anneta aluetta koskevia
70 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä. (MRL, 68 § 3. mom.)

Ounasjoen suistosta aluerajaukseen on otettu mukaan Natura-aluetta. Kemijoen
jokialuetta puistoon on otettu Saarenkylän edustalta Pöyliövaaraan saakka.
Ounasvaaran alue Sierijärvelle saakka on otettu puiston selvitysalueeseen. Etelässä
alue kattaa Pöyliöjärven ympäristön. Salmijärven ympäristö on tästä rajauksesta
poistettu ja asia tutkitaan kaavallisen tarkastelun yhteydessä.

Heidi Svärdin selvityksessä todetaan, että kyseisellä, kaupungin maanomistukseen
perustuvalla rajauksella puisto jää viherrakenteeltaan rikkonaiseksi ja hajanaiseksi.
Yksityisen maanomistuksen mukaan ottaminen puiston rajaukseen lienee
välttämätöntä.
Kesällä 2010 päätettiin ohjausryhmässä selvitysalueiksi rajata keskustan
osayleiskaava-alue, maakuntakaavan virkistysalue (V) sekä Ounasjoen Natura-alueet
ja suistoalueet kaupungin läheisyydestä. Alueilta kartoitetaan ne alueet, joiden arvot
on jo jossain lainvoiman saaneessa päätöksessä arvioitu (esim. luonnonsuojelualueet,
Natura, rakennussuojelu, Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jne.). Lisäksi
Kemijoen alue selvitetään hyödyntäen Kemijoen ranta-alueen suunnittelua.
Vuoden 2010 lopussa pidetyssä kokouksessa (9.11.2010) selvitysalue oli alla olevan
kartan mukainen. Samana vuonna maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin kansallisen
kaupunkipuiston osalta muutos, joka helpotti yksityisten maiden ottamista osaksi
puistoa.
Muutamaa kuukautta myöhemmin pidetyssä kokouksessa (23.3.2011)
aluevaraukseen oli selvitysaluetta laajennettu jokivarsiin, Harjulammelle,
Pöyliövaaran maakuntakaavan virkistysalueelle sekä Kotisaaren alueelle.
Kokouksessa todettiin rakennetun ympäristön painoarvon olevan Rovaniemellä
pieni ja luonnon suuri. Aluerajausta päätettiin korjata siten, että valtaosa keskustasta
rajattiin selvitysalueen ulkopuolelle.
Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmän kokouksessa 14.2.2012 esiteltiin
aluerajaus, josta valtaosa keskustan rakennuskannasta oli poistettu ja mukana oli
vain hallintokorttelit sekä kirkonseutu.

Pro Ounasvaara, 9.1.2007
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Rovaniemen kaupunki, kaavoitus, 2007
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Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmä, 9.11. 2010

Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmä, 8.6. 2010
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Kansallisen kaupunkipuiston ohjausryhmä, 14.2. 2010
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Kaavallinen tarkastelu
Toteutuakseen puiston kriteerit täyttävänä, riittävän laajana ja eheänä ja
saumattomasti kaupunkia ympäröivään luontoon linkittävänä, tulee puistoon
sisällyttää alueita, joiden mittakaava ja tarkkuus edustavat kaikkia kolmea
maankäyttö- ja rakennuslain tuntemaa kaavatasoa: maakuntakaavaa, yleiskaavaa ja
asemakaavaa.
Maakuntakaava ja alustava aluerajaus
Puiston perusrakenne nojaa maakuntakaavassa tehtyihin linjauksiin
virkistysympäristöistä. Ounasvaaran ympäristö on maakuntakaavan mukaan
kaupungin keskeinen virkistysalue. Kansallisen kaupunkipuiston alustava
aluerajaus sijoittuu likimain Rovaniemen vuonna 2010 lainvoiman saaneen
vaihemaakuntakaavan virkistysalueelle (V), maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle
(M) sekä vesialueelle. Ympäristöneuvo Jukka-Pekka Flanderin mukaan maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta voidaan sisällyttää puistoon mikäli se puiston teemaan
sopii. Myös vesi on puistoon soveltuva elementti mikäli se sopii puiston tarinaan.
Aluerajauksen sisältämät ristiriidat kansallisen kaupunkipuiston sisältötavoitteisiin
maakuntakaavassa
Ojanperällä, Pullinrannassa ja Pullinpuolella sekä Ounasvaaran luoteisosassa
ja Kirkkolammen ympäristössä on aluerajaukseen sisällytetty maakuntakaavan
taajamatoimintojen aluetta (A). Myös maakuntakaavan keskustatoimintojen
aluetta (C) on sisällytetty aluerajaukseen. Kansallisen kaupunkipuiston alue voi
sisältää korttelialueita, jolloin niiden käyttö ja kehittäminen perustuu korttelin
erityisarvoihin. Nämä määritellään alueen asemakaavassa. (J-P Flander, 17.3.2010)
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Kansallisen kaupunkipuiston määritelmästä poikkeavat alueet maakuntakaavassa
sekä näitä alueita koskevat asemakaavat:
Asemakaavatilanne Ojanperältä osoittaa, että aluerajausta on tältä osin
tarkistettava, koska alueella ei ole asemakaavaa.
Pullinpuolen ja Pullinrannan alueilla on runsaasti asumista, jolla ei ole suojelullisia
arvoja. Asuminen rajataan puistosta pois ja yhteys Ounaskosken ja Ounasvaaran
välillä järjestetään asemakaavan puistovyöhykkeiden kautta, mikäli riittävä
temaattinen kokonaisuus voidaan hahmottaa.
Ounasvaaran lounaisosassa oleva urheilualue on asemakaavassa osoitettu
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). On tulkinnanvaraista,
voidaanko alue sisällyttää kansalliseen kaupunkipuistoon. Esimerkiksi Porissa
vastaavansisältöinen alue on asemakaavassa osoitettu puistoksi.
Kirkon ja Hallintokorttelin ympäristöt on yleiskaavassa 2015 sekä kaupunginvaltuuston
hyväksymässä Keskustan osayleiskaavassa osoitettu suojeltaviksi.
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Ojanperällä ei asemakaavaa.

Ote ajantasa-asemakaavasta. Pullinpuoli.

39

Aluerajaus ja kaavallinen tarkastelu kaikki kaavatasot yhteen nivoen
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisen kannalta kaavatilanne on kuvan
mukaisella rajauksella puutteellinen Ojanperällä kokonaan puuttuvan
asemakaavan johdosta. Pullinpuolen ja Pullinrannan kohdalla aluevaraus on
asemakaavan puistoalueiden varassa. Ounasvaaralla olevan urheilukeskuksen
sisällyttäminen puistoon edellyttää asian tarkistamista Ympäristöministeriöstä.
Tällä rajauksella Ounaskosken itäpuolen alueiden suunnittelussa on mahdollista
hyödyntää puistostatusta ympäristön laadullistamisessa ja eheyttämisessä.

maakuntakaavan mukaiset puistot sekä
maa- ja metsätalousalueet
yleiskaavan 2015 mukaiset puistot, matkailualueet sekä maa- ja metsätalousalueet ja suojeltavaksi osoitetut rakennetut
ympäristöt selvitysalueella
asemakaavojen mukaiset puistot, matkailualueet ja suojeltavaksi osoitetut rakennetut
ympäristöt selvitysalueella
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Tutkielma alueeksi ohjausryhmän kokouksessa (9.11.2010) esitetyllä rajauksella: Kurivaara, Kaakkurivaara, Pöyliövaaran itäpuoli sekä Kotisaari ja Salmijärven rannat

Salmijärven kautta osoitettu aluerajaus sulkee pois myös
Kemijoen rantojen asuinrakentamisen. Tällä rajauksella puiston
painopiste siirtyy etelään ja keskeiseen rooliin puistossa nousevat
Ounasvaaran ohella kaupungin vedet. Kaupunkikeskeisyys
näyttäytyy rajauksessa melko heikosti eikä alue nivoudu
toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi vaan puistossa
korostuu erämaisuus. Kaavallisesti rajaus on edellä esiteltyä
valmiimpi.
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Tutkielma aluerajaukseksi Pullinpuolen kautta Ounasvaaralle muodostettavan yhteyden kera
Kaavallisesti mahdollinen aluerajaus voi myös toteutua Koskipuiston vierestä
kulkevan alikulun kautta kapeana yhteytenä Ounasvaaralle. Tällä rajauksella puiston
solmukohta säilyisi keskustassa ja puistoa voisi profiloida kaupunkilaisia aktivoivaksi
urheilupuistoksi. Rajaus kuitenkin edellyttäisi pitkäjänteistä ympäristön kehittämistä
Ounasvaaran länsiosaan rajautuvilla alueilla sekä Koskipuistossa ja sen lähialueilla.
Erityisesti kapeasta yhteydestä Kajaanintien ali pitäisi tehdä miellyttävä. Rajaus
tarjoaa mahdollisuuden virkistysyhteyden voimistamiseen Ounasvaaran länsiosan ja
Koskipuiston sekä keskustan välillä.
Aluerajauksen määritteleminen on kytköksissä puiston ja kaupungin tarinaan, joten
kaupunkiin sopiva rajaus valikoituu identiteetin ja teeman kautta. On kuitenkin hyvä
muistaa, että kansallinen kaupunkipuisto on nimenomaan puisto kaupungissa ja se on
nimensä mukaisesti käyttötilaa.
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4. Yleisluontoiset selvitykset
Maakuntakaavan maisemaselvitys

Maakuntakaavan maisemaselvityksessä (Destia,2008) etsitään kaupungin
kasvun suuntaa maisemaan ja luonnonoloihin sopivalla tavalla. Rovaniemen
ominaispiirteistä sanotaan selvityksessä seuraavaa:
Topografia
Rovaniemen alueen maiseman perusrunko on hyvin selväpiirteinen. Voimakkaat
kaakko-luodesuuntaiset vaaraselänteet rajaavat jokilaaksoja. Pintavesialtaita
on myös selänteillä ja selänteiden ja laaksojen vaihettumisalueilla. Korkeimmat
lakialueet ulottuvat yli 200 metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle, esimerkiksi
Vennivaaran laki 229,5mpy ja Rovaniemen kaupunkialueen maisemakuvassa
erityisen merkittävä Ounasvaaran laki 212,5m mpy m. (ibid.s. 8)
Kallioperä
Rovaniemen seutu on pääosin subakvaattista eli se on ollut jääkausien aikana veden
peittämää. Rovaniemen alue paljastui mannerjäätikön alta n. 9000 vuotta sitten.
Vain korkeimmat vaarojen laet olivat näkyvillä, mm. Ounasvaaran laki. Ylimmät
muinaisrannat erottuvat maisemassa huuhtoutuneina avokallioina ja kivikoina. Vesi
on ulottunut n. 212m nykyisen merenpinnan yläpuolelle. Jäätikön kulkusuunta on
havaittavissa harjujen muodossa länsiluoteesta itäkaakkoon.(ibid.s. 9)
Vesisuhteet
Vesialueet ovat Rovaniemen kaupunkikuvassa merkittäviä elementtejä. Pitkiä
näkymiä avautuu mm. kaupunkien sisääntuloväyliltä sekä jokia ylittäviltä silloilta.
Laajat, avoimet vesipinnat auttavat myös hahmottamaan ja jäsentämään
maisematilaa. Jokimaisema on tärkeä identiteettitekijä mm. Ounasvaaran
vaaramaiseman ohella. Sekä Kemijoen että Ounasjoen viljavat hietarannat ovat
asuttuja koko kaupunkialueella. (ibid.s.11)
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Maisemarakenne
Sodan jälkeen Rovaniemen jälleenrakennus sai nopeasti vauhtia. Safa:n
jälleenrakennustoimistossa uutta asemakaavaa laativat 1944- 45 Alvar Aalto, Yrjö
Lindegren, Bertel Saarnio ja Markus Tavio. Orgaanisen ja luonnonoloihin tukeutuva
kaava, Poronsarvi, vahvistettiin v. 1947. Jälleenrakennuskautta kesti n. 8 vuotta,
johon merkittävää avustusta saatiin myös Ruotsista ja Yhdysvalloista. Ruotsin varoin
rakennettiin mm. Ounasvaaran Kiirunan kaupunginosa. (ibid. s. 18)

Rovaniemi kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan, jonka suurmaisema on
korkokuvaltaan vaihtelevaa ja maastokohoumat ovat suhteellisen jyrkkäpiirteisiä.
Maisema-aluejako ilmentää alueen luonnon- ja kulttuurimaiseman ominaispiirteitä.
Maisemamaakuntaa tarkentaa jako maisemaseutuihin, jossa Rovaniemi sijoittuu
Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle. (ibid.s. 15)
Kaupunki sijaitsee huomattavassa maisemallisessa solmukohdassa vaarajonon sekä
Kemijoen ja Ounasjoen jokilaakson leikkauspisteessä. Avoimessa, tulvaniittyjen
reunustamassa jokilaaksossa avautuu pitkiä näkymiä ja suurmaiseman tilan tunne
on hyvin voimakas. (ibid.s.16)
Kasvillisuus
Kasvukausi on Rovaniemen korkeudella melko lyhyt, vain n. 120- 140 päivää
vuodessa. Kuten Lapissa yleisesti, on viileästä ilmastosta johtuen sadanta haihduntaa
suurempi, joten kasvillisuus saa riittävästi kosteutta. (ibid. s.12)
Kulttuuriympäristö
Rakennusperintö
Rovaniemi oli vilkas kauppapaikka jo esihistoriallisella kaudella. Jokivarren kylä
alkoi kasvaa 1800-luvun puolen välin jälkeen. Rovaniemen kaupunkikulttuuri on
varsin nuorta, Rovaniemen kauppala sai kaupunkioikeudet vasta v. 1960. Myös
rakennusperintö on varsin nuorta ja pääosa arvokkaasta rakennusperinnöstä on
rakennettu sodan jälkeen johtuen v. 1944 Lapin sodan mittavista tuhoista. Sodan
aikana Rovaniemen rakennuskannasta hävitettiin 87- 90 %.
Ennen sotia Rovaniemi oli idyllinen kauppala, jonka puurakennukset olivat empirehenkisiä talonpoikaistaloja, tai edustivat kertaustyylejä, jugendia ja 1920-luvun
klassismia. Lisäksi kauppalassa oli varsin runsaasti 1930-luvulla rakennettuja
funktionalismia edustavia kivitaloja. Oiva Kallion v. 1933 laatimassa asemakaavassa
kauppala alkoi saada kaupunkimaisia piirteitä, mm. nelikerroksisia suuria
umpikortteleita. (ibid.s.18)
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Rakennusperintö

kartta: Oiva-paikkatietopalvelu

Museovirasto: RKY
RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston
päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi
rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan
30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. (RKY, 5.7.2012)
Kansallisen kaupunkipuiston alustavalla tarkastelualueella on kolme RKY-kohdetta:
Hallintokorttelit, Rovaniemen kirkko sekä Kotisaari.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009).
Kohteet Rovaniemen keskustassa: Alvar Aallon Maison Aho ja Ahon asuinliiketalot,
Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä, Korkalorinne ja Evakkotien rivitalot, Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat, Lapin uittoja savottatukikohdat, Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus, Rovaniemen kirkko

45

s

ovat tärkeitä tutkittaessa alueen maankäyttövaihtoehtoja. Rinteen kaltevuuden
ollessa suurempi kuin ¼ rinne katsotaan rakennusteknisesti vaikeaksi.
Rinteiden kaltevuudella on vaikutusta myös alueen eroosioherkkyyteen, joka
lisääntyy rinteen kaltevuuden kasvaessa.

Rovaniemi sijoittuu maiseman solmukohtaan, jossa kaksi murroslaaksoa kohtaa selännejakson.
Kaupungin läpi kulkee myös Kolpeneen harjujakso (Veitikanharju).
Ilmakuva: Vallas 2007

Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja
-suunnitelma
Heidi Svärd, 2007
Maisema ja viheralueet

10

Svärd, 2007, s.10, maiseman perusrunko

Rovaniemen keskustan maisemaa ja viheralueita on selvitelty viime vuosina kahdessa
raportissa. Maisema-arkkitehti Heidi Svärdin diplomityö (Teknillinen korkeakoulu)
vuodelta 2007 on laaja-alainen katsaus aiheeseen ja toimii pohjana myöhemmin
laaditulle Rovaniemen maakuntakaavan osauudistuksen maisemaselvitykselle
(Destia Konsulttipalvelut, 2008).
Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja –suunnitelma
Heidi Svärdin viheralueselvitys, joka sisältää myös suunnitelman kaupungin
viheraluejärjestelmän kehittämiseksi, nostaa maiseman solmukohdaksi kaupungin
keskustan (s.10). Kaupungin keskustassa kohtaavat merkittävät selännealueet sekä
jokilaakso.

OYXYW

XS VME

VME

]OW I X
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Svärd, 2007, s.47

Rovaniemen merkitykselliset viheralueet (Heidi Svärd, Rovaniemen
maakuntakaavan osauudistuksen maisemaselvitys)

Mäntyvaara

Rovaniemen maakuntakaavan osauudistuksen maisemaselvitys (Destia, 2008, s.
25) esittelee Heidi Svärdin diplomityöhönsä laatiman Rovaniemen viheralueiden
arvoluokituksen. Luokituksessa korostuvat jokirannat sekä Ounasvaaran länsiosa
erityisesti maisemallisesti arvokkaina ympäristöinä. Myös viherverkoston kannalta
arvokkaat vyöhykkeet taajamissa nousevat esityksessä merkityksekkäiksi kaupunkia
jäsentäviksi elementeiksi.
Myös Svärdin laatimat kyselyt kaupungin viheralueiden maisemallisista ja
toiminnallisista arvoista ovat tuloksiltaan mielenkiintoisia. (Svärd, 2007, s.40, 41)
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Mäntyvaara
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Svärd, 2007, s.40
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Svärd, 2007, s.51

Heidi Svärdin viheraluesuunnitelma nostaa Ounaskosken sekä Ounasvaaran länsiosan ydinviheralueeksi, johon muut kaupungin viheralueet sekä laajat metsävyöhykkeet
kytkeytyvät. Myöhemmin (Svärd, 2007,s. 54, 55) hän täsmentää, että ydinviheralue toimii kaupungin keskuspuistona, jossa päärooliin nousevat ulkoilu, luonnon kokeminen,
oleskelu ja kulttuuri.
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5. Kansallisen kaupunkipuiston suhde muihin kaupungin
strategioihin ja ohjelmiin
Tässä osassa on tarkasteltu kansallisen kaupunkipuiston sekä tarkastelussa olevan
strategian tai ohjelman suhdetta mikäli ohjelmallisia tai tilallisia päällekkäisyyksiä
on ilmennyt.

Rovaniemen alueidenkäytön strategian päivitys, loppuraportti
4.8.2012
Rovaniemen alueidenkäytön strategia valmistui vuonna 2006 ja päivitys vuonna 2012
työkaluksi vastaamaan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita Rovaniemen kaupungin
ja maalaiskunnan yhdistyminen toi kaupungin maankäyttöön. Strategian perusteella
on määritelty kaavoitettavat alueet, laadittu kaavoitusohjelma, ohjattu matkailua
toimintaedellytyksiltään parhaille alueille, luotu elinkeinotoiminnalle parhaat
mahdolliset toimintaedellytykset sekä kehitetty aluerakennetta. Alueidenkäytön
päivitystyön loppuraportti on ollut Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsittelyssä
elokuussa 2012. Päivitystyössä tehtiin kolme erillistä selvitystä maankäytön
näkökulmasta: kaupallisten palvelujen selvitys, matkailuselvitys sekä selvitys
Lapin megahankkeiden vaikutuksista Rovaniemelle. Alla oleva keskeisten
alueiden strategiakartta osoittaa alueidenkäytön strategian mukaiset maankäytön
täydennysalueet sekä kehitettävät yhteydet kaupungin keskustan alueella ja
ympäristössä.
Rovaniemen alueidenkäytön strategian suhde kansalliseen kaupunkipuistoon
Alueidenkäytön strategiassa keskeisimmät virkistys- ja matkailualueet asettuvat
kansallisen kaupunkipuiston aluerajauksen sisälle ja strategiassa asetetut
tavoitteet on mahdollista huomioida kansallisessa kaupunkipuistossa kaikilla
kolmella aluerajausvaihtoehdolla. Mikäli puistostatusta lähdetään tavoittelemaan,
tulee strategian toteutuksessa huomioida kansallisen kaupunkipuiston myötä
alueille asetettavat korkeat tavoitteet ympäristön laadussa.
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PÄÄMÄÄRÄT
ASUKKAIDEN ROVANIEMI
•
Rovaniemi järjestää asukkaille laadukkaat peruspalvelut ja luo edellytykset
muille hyvinvointipalveluille. Asukkaille tarjotaan viihtyisä elinympäristö ja hyvät kuulluksi
tulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet.

Rovaniemen kaupunkistrategia 2013-2016
Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 19.11.2012
VISIO

YRITYSTEN ROVANIEMI
•
Rovaniemi tarjoaa elinkeinotoiminnalle monimuotoisen ja monialaisen kehitysympäristön sekä hyvät menestymisen ja työllistämisen edellytykset.

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN
ROVANIEMI

KYLIEN ROVANIEMI
•
Rovaniemen keskustaa lähiöineen ja maaseutua kylineen kehitetään
luonnonläheisenä, elinvoimaisena ja vireänä kokonaisuutena.

ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA
RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN

MAAKUNNAN ROVANIEMI
•
Rovaniemi on kehittyvä, yhteistyö- ja muutoskykyinen, kansainvälinen ja omaleimainen maakunta- ja palvelukeskus.

KASVAVA KESKUS

ARVOT
MENESTYSTEKIJÄT
LUOVUUS: Arvostamme jatkuvaa kehittämistä. Etsimme uusia tapoja toimia tavoitteena
tasapai-noinen ja kestävä muutos. Toimimme tavalla, joka uudistaa ja voimistaa
kuntaamme. Hyödynnämme rohkeasti toimintaympäristön muutosten kehitysvoiman.
VASTUULLISUUS: Asetamme asukkaiden hyvinvoinnin, alueen elinkeinoelämän
menestymisen ja kestävän kehityksen edistämisen kaiken toiminnan lähtökohdaksi.
Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Kannamme yhteisvastuuta, mutta
kannustamme myös omavastuisuuteen.

1.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistyminen

2.

Yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistuminen

3.

Kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuus

Asukkaiden Rovaniemi
Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella vahvistetaan Rovaniemen vetovoimatekijöitä
ja rakennetun ympäristön laatua koko kaupungin alueelle. Ennakoivaa maanhankintaa
ja kaavoitusta toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti alueilla, joissa kunnalliset
palvelut ovat hyödynnettävissä. Alue- ja yhdyskuntarakennetta eheytetään ja rakennetun
infrastruktuurin käyttöastetta nostetaan. Rovaniemen keskusta tiivistyy, kaupunkirakenne
eheytyy ja kaupunkikuva modernisoituu. Kaavoituksessa varaudutaan mm. sosiaali- ja
terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenteen toteuttamiseen.

YHTEISÖLLISYYS: Edistämme yhtäläisiä hyvän elämän mahdollisuuksia. Toimimme luottamusta, turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen. Arvostamme avoimuutta, yhdessä
tekemistä ja kansalaiskeskustelua. Rakennamme kumppanuutta ja verkostoidumme.
Hyväksymme erilaisuuden.
YMPÄRISTÖTIETOISUUS:Toimimme ympäristötietoisesti. Turvaamme myös tulevien
sukupolvi-en mahdollisuudet taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti hyvään elämään
tasapainoisella ja kestävällä muutoksella. Arvostamme historiaamme, kulttuuriamme ja
ympäristöämme.

Rovaniemen kaupunkistrategian 2011-2016 arvojen, päämäärien ja
menestystekijöiden suhde kansalliseen kaupunkipuistoon
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Kansallisella kaupunkipuistolla voi olla myönteisiä vaikutuksia asukkaiden
hyvinvoinnin edistämiseen erityisesti jos puisto profiloituu fyysisesti ja
temaattisesti hyvin saavutettavaksi ja kaikkia asukasryhmiä monipuolisesti
aktivoivaksi ja osallistavaksi ympäristöksi, eräänlaiseksi kansanpuistoksi.

Rovaniemen matkailun kehittämisohjelma 2012-2016
Rovaniemen matkailustrategia on laadittu vuosille 2007 - 2016. Matkailustrategian
tavoitteita ja painopistealoja tarkistettiin vuonna 2011. Vuonna 2006 hyväksyttyyn
matkailustrategiaan kirjatut toimenpiteet ovat kaikki käynnistyneet ja jatkuvat
edelleen. Matkailustrategialle asetetut määrälliset tavoitteet osoittautuivat erittäin
haasteelliseksi ja niitä on syytä tarkistaa. (s.2)
Visio
”Rovaniemi on matkailijoiden arvostama ja asukkaidensa rakastama
kansainvälinen
matkailukaupunki. Olemme laajalti tunnettu perhe‐, kannuste‐, kongressi‐ ja
hyvinvointimatkailukohde Euroopassa sekä jouluisen teemamatkailun ykköskohde
maailmassa. Laadukkaat palvelumme ovat asiakaslähtöisesti tuotteistettu sekä
helposti saatavilla ja ostettavissa.”
Tavoitteita
Rovaniemen
matkailun
kehittämisohjelman
tavoitteita
ovat
muun
muassa
matkailijamäärien
kasvattaminen,
matkailijoiden
viipymän
kasvattaminen,rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kasvattaminen, ympärivuotisen
matkailun lisääminen, matkailun henkilötyövuosien kasvattaminen, yritysten
kannattavuuden vahvistaminen, yhteistyön parantaminen sekä Rovaniemen
matkailukaupungin imagon parantaminen.
Rovaniemen kaupunkikonsernin eri toimijoiden roolit on määritelty Rovaniemen
kaupunginvaltuuston hyväksymässä Elinkeinojen kehittämisohjelmassa.
Rovaniemen kaupungin rooli matkailun kehittämisessä voidaan määritellä
seuraavasti:
‐ maankäyttö, kaavoitus ja infrastruktuuri
‐ virkistysalueet, reitistöt, ympäristö ja viihtyisyys
‐ Rovaniemen imagomarkkinointipalvelujen tilaaja
‐ matkailun yhteismarkkinoinnin osarahoittaja
‐ matkailun asiakaspalvelujen tilaaja
‐ yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen, yritysneuvontapalvelujen tilaaja, 		
kehittämishankkeiden, kuntarahoituksen järjestäjä
‐ investointi‐ ja sijoittajayhteistyöpalvelujen tilaaja

‐ vastaa strategisesta suunnittelusta; kehittämisohjelmien laadinta 			
yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa, seuranta ja raportointi 			
sekä yhteensovittaminen kaupungin muiden kehittämisohjelmien ja 			
kaupunkistrategian kanssa
Toimenpiteet
Matkailun kehittämisohjelman toimenpiteistä tähän listaukseen on valikoitu
ympäristöön liittyvät toimet.
‐ panostetaan ostosmatkailun, kulttuurituotteiden ja liikuntamatkailutuotteiden
tuotekehitykseen hyödyntäen eri hankemahdollisuuksia
‐ tuotekehityksen painopisteenä on kesämatkailun kasvattaminen ja
ympärivuotisuuden lisääminen
‐ hyödynnetään urheilun näkyvyyttä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä
markkinoinnissa

Ounasvaara: Hyvinvointimatkailun ja liikuntamatkailun kehittäminen
(s.10)
Ounasvaaran kehittyminen viime vuosina on ollut vahvaa. Ounasvaaran
ympärivuotisten hyvinvointi ja liikuntapalvelujen, koulutuksen sekä huippu‐
urheilun valmennuksen profiilin nostaminen ja liikuntapainotteisten tapahtumien
kehittäminen Rovaniemen imagomarkkinoinnissa ja matkailun tuotekehityksessä
on koko alueen mielikuvan monipuolistumisen ja vahvistumisen kannalta yhä
tärkeämpää.
Tavoite
Elinkeinojen kehittämisohjelman mukaisesti tavoitteena on profiloida Ounasvaara
ympärivuotiseksi valmennuksen ja hyvinvoinnin koulutus‐, oppimis‐ ja
kokemuskeskukseksi, joka houkuttelee myös kansainvälisiä, liikunnasta, urheilusta
ja hyvinvoinnista kiinnostuneita matkailijoita. Liikuntamatkailun potentiaali on
sisäistetty laajasti Rovaniemellä ja tuotekehityksessä on mukana laajasti eri
liikuntalajien edustajia yhdessä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa.
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Toimenpiteet:
- vahvistetaan Ounasvaaran kehittämiseksi perustetun yhteistyöfoorumin 		
Oukkutiimin toimintaa, jonka tavoitteena on alueen toimijoiden yhteistyön
lisääminen, alueen yhteismarkkinointi ja alueen toimintojen kehittäminen sekä
liikuntayrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen. Yhteistyöfoorumi on
Ounasvaaran alueen yrittäjien aktiivinen ryhmä, jossa on lisäksi Rovaniemen
Kehitys Oy:n, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n ja kaupungin edustus.
- Toteutetaan Arctic Wellbeing Park -suunnitelmaan kirjatut toimenpiteet, joita
Rovaniemen Kehitys Oy koordinoi yhdessä Oukkutiimin kanssa. Arctic Wellbeing
Park -suunnitelmaan on kirjattu seuraavat toimenpiteet:
-

sitouttaminen ja koordinaatio Oukkutiimin kautta; Ounasvaara - illat,
tiedottaminen ja viestintä
kohderyhmämäärittely, palveluketjun rakentaminen, laatutyö ja
monialainen yhteistyö
Ounasvaaran sisäisen logistiikan kehittäminen sekä kaupunkikeskustan ja
Ounasvaaran joukkoliikenneyhteyksien parantaminen.
tuotekehitys; ensilumenkauden liikuntamatkailutuotteet,
lumiliikuntamatkailutuotteet, golfmatkailutuotteet, rinnepyöräily,
maastopyöräilyreitit, sauvakävelyreitit
koulutus ja valmennus: urheiluakatemian kehittäminen ja profiilin
nostaminen päiväkodista ammattiin asti kaikki oppiasteet ja
puolustusvoimien lisäarvo hyödyntäen
palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi yhteistyössä Rovaniemen
matkailuyritysten kanssa
yhteismarkkinoinnin ja myynnin järjestäminen

Rovaniemen kaupunkikeskusta: Kulttuuri‐ ja ostosmatkailun kehittäminen
(s.12)
Rovaniemen keskustan ydinalueet, joilla matkailijat liikkuvat ovat Lordin aukio ja
kävelykadut Kemijoen ranta (ml. leirintäalueen ja Koskipuiston alueet vastarannalla)
ja kauppakeskusten ympäristö ulottuen Korundiin, Arktikumiin ja Pilkkeeseen asti.
Matkailijat liikkuvat etenkin kesäaikaan myös välillä rautatie‐linja‐auto‐asema‐
keskusta. Rovaniemen monipuolinen kulttuuritarjonta ml. tiedekeskukset ja kattavat
kaupalliset palvelut ovat selkeä voimavara, joiden kautta Rovaniemi erottautuu
selvästi Lapin muista matkailukeskuksista.
Tavoite:
Rovaniemen kaupunkikeskusta on asukkailleen ja matkailijoille viihtyisä ja vilkas
kauppapaikka Kemijoen kauniissa rantamaisemassa. Keskusta kuvastaa tiivistä
ja esteettistä kaupunkimaista rakentamista, jonne pääosa hotellimajoituksesta,
ohjelmapalveluista, kulttuuritarjonnasta, tiedekeskuksista, käyntikohteista ja
ostosmatkailun tarjonnasta sijoittautuu.
Toimenpiteet, jotka kohdistuvat kansallisen kaupunkipuiston selvitysalueelle:
‐ Kemijoen ranta‐alueen yleissuunnitelman hyväksyminen ja toimenpiteiden
toteutus
‐ keskustan kesä‐ ja talvi‐ilmeen kehittäminen; kiinteistöyhtiöiden aktivointi ja
Lordin aukion edelleen kehittäminen
‐ opastukset keskustasta kulttuurikohteisiin (Korundi, Arktikum, Pilke,
metsämuseo, kotiseutumuseo, Aalto‐keskus), Ounasvaaralle ja Napapiirille ja
Mäntyvaaraan
‐ kehitetään keskustan käyntikohteiden, yritysten ja ohjelmapalvelujen yhteistyötä,
jonka myötä luodaan lisäarvoa kesämatkailuun sekä ympärivuotiselle elävälle
kaupunkikeskustalle
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Majoituskapasiteetin kasvattaminen (s.13)
Rovaniemen rekisteröity majoituskapasiteetti kokonaisuudessa ei ole kasvanut 2000
- luvun alkupuolen jälkeen. Rovaniemelle on syntynyt uutta majoituskapasiteettiä,
mutta samanaikaisesti vanhaa kapasiteettia on vähennetty. Rovaniemi tarvitsee
monipuolista majoituskapasiteettia eri kohderyhmille. Majoituskapasiteetin kasvu
on riippuvainen sekä maankäytön suunnitelmista että yritysten investoinneista.

Rovaniemi on ollut perinteisesti yksi johtavia kannustematkailukohteita Euroopassa
ja tämä asema tulee säilyttää. Kannustematkailua voi kasvattaa etenkin keväällä,
alkukesällä ja syksyllä. Rovaniemelle on vakiintunut vuosien kuluessa useita
tapahtumia, mutta matkailullinen merkitys ei ole noussut toivottavalle tasolle
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tavoite
Rovaniemellä on riittävä ja monipuolinen majoituskapasiteetti, mikä mahdollistaa
kasvun myös talven huippusesongin aikana. Majoituskapasiteetin määrä ja taso
mahdollistavat useiden samanaikaisten tapahtumien sekä suurten kansainvälisten
kokousten järjestämisen Rovaniemellä.

Onnistuneen ja matkailullisesti merkittävien tapahtumien ideoiminen, tuottaminen,
toteuttaminen ja rahoituksen järjestäminen edellyttää tapahtumaan henkisesti
vahvasti sitoutuneen ”sydämellä mukana olevan” tahon olemassa oloa.

Toimenpiteet, jotka kohdistuvat tai saattavat kohdistua kansallisen
kaupunkipuiston selvitysalueelle:
‐ maankäyttö ja kaavoitus; keskustan osayleiskaavan, Napapiirin asemakaavan ja
yleiskaavan, Ounasvaaran yleis‐ ja asemakaavan vahvistaminen sekä Koskenkylän
kaavan toteuttaminen
‐ vapaa‐ajan asuntojen rakentamisen edellytysten kehittäminen: vapaa‐
ajan asuntokaavoitus, erityiset loma‐asunnoille varatut aluekokonaisuudet,
infrastruktuurin rakentaminen (tiet, vesi‐ ja viemäröinti, sähköistys)
‐ vapaa‐ajan imagomarkkinointi: saavutettavuus, palvelut, ympärivuotisuus
‐ kansallisten ja kansainvälisten investointien houkuttelu

Kokous‐ ja kongressimatkailun, kannustematkailun ja tapahtumien
kehittäminen (s.14)
Rovaniemellä
on
potentiaalia
kasvaa
merkittäväksi
kokous‐
ja
kongressimatkailukaupungiksi alueen hallinnollisen aseman, koulutus‐ ja
tutkimusyhteisöjen, saavutettavuuden ja hyvän palvelutarjonnan ansiosta.
Kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvamassa ja Lapin yliopiston arktisen
keskuksen roolin vahvistuminen ja mahdollisen Euroopan unionin arktisen
informaatiokeskuksen perustaminen yliopiston yhteyteen lisää myös Rovaniemen
kiinnostavuutta pohjoisena kokous‐ ja konferenssikaupunkina. Rovaniemen
heikkoutena on monipuolisen kokous‐ ja kongressikeskuksen puute.

Tavoite
Rovaniemi on Euroopan johtavia kannustematkailukohteita sekä kansainvälisten
kokous‐ ja kongressien nouseva tapahtumapaikka, missä osaaminen, tuotteiden
laatu ja toimintaympäristö vastaavat vaativimpienkin asiakkaiden odotuksia.
Rovaniemellä eri organisaatiot toimivat tiiviissä yhteistyössä ja määrätietoisesti
kokousten saamiseksi alueelle.
Rovaniemellä toteutetaan vuosittain jo olemassa olevien menestyneiden
tapahtumien lisäksi muutamia matkailullisesti merkittäviä tapahtumia, joiden
toteutuksen takana on laaja joukko alueen yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä.
Tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja ne toteutetaan vuosittain, mikä
mahdollistaa tapahtumien pitkäjänteisen ja vahvan markkinoinnin.
Toimenpiteet, joilla on vaikutusta kansallisen kaupunkipuiston
selvitysalueeseen:
‐ kokous‐ ja kongressimatkailussa ja kannustematkailussa eri toimijoiden
yhteismarkkinointia sekä Rovaniemen että Lapin tasolla on jatkettava valituilla
kärkituotteilla
‐ korkeakoulujen edelleen aktivointi tieteellisten konferenssien saamiseksi
Rovaniemelle ja matkailun ohjelmapalveluiden vahva linkittäminen konferenssien
oheisohjelmiksi.
‐ yhteistyön vahvistaminen suurten suomalaisten kokoustalojen ja – järjestäjien
kanssa pre‐ ja post‐tourien saamiseksi Rovaniemelle
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‐ laatu‐ ja asiakaspalvelukoulutuksen suuntaaminen etenkin pienille yrityksille,
jotka tarjoavat palveluja erityisen vaativille asiakkaille (MICE)

Toimenpiteet, joilla on vaikutusta kansallisen kaupunkipuiston selvitysalueeseen:
‐ laatia virkistysreittien yleiskaava Rovaniemen alueelle

‐ kehitetään matkailullisesti merkittäviä tapahtumia ja tapahtumapaikkoja
‐ vahvistetaan olemassa olevien tapahtumien ja tapahtumatuottajien
yhteismarkkinointia ja tapahtuma‐ajankohdista tiedottamista
‐ yrityksiä ja organisaatioita aktivoidaan hyödyntämään Rovaniemen imagollisesti
vahvoja tapahtumia
Virkistysreitit ja ‐alueet (s.15)
Rovaniemellä tulee edelleen kehittää virkistysreittejä ja – alueita niin, että
ne yhdistävät ympäröivät jokivarsien kylät kaupunkikeskustaan. Vesistöjen
virkistyskäyttöä kehitetään edelleen Ounasjoen matkailun kehittämisohjelman
puitteissa.
Tavoite
Rovaniemen keskustasta helposti saavutettavissa on monipuolinen, hyvin opastettu
ja kunnostettu reitistö, joka yhdistää kaupunkikeskustan ympäröivään luontoon ja
kaupunkia ympäröiviin kyliin. Reitistö, sen tarjoamat eri vaihtoehtoiset reitit ja niiden
varrella olevat palvelut ovat tuotteistettu ja niitä markkinoidaan monipuolisesti.

‐ valita matkailullisesti merkittävimmät reitit ja panostaa niiden infrastruktuuriin
ottaen huomioon vuosittainen ylläpito
‐ alueella olevien autiotupien kartoitus ja kunnostus sekä tupien yhdistävän reitin
määritteleminen
‐ virkistysreittien voimakkaampi näkyvyys markkinoinnissa ja parempi opastus
(kartat, opasteet, lähtöpaikat)
‐ Ounasjoen ja jokivarsien palvelujen aktiivinen markkinointi merkittävänä
vesistömatkailukohteena
‐ Napapiirin matkailualueen ja Ounasvaaran palvelujen aktiivinen markkinointi
kaupunkia lähellä olevina, helposti saavutettavina ja palveluiltaan monipuolisina
retkeilykohteina

Ounasjoki vesistömatkailukohteena, Ounasvaara ja Napapiirin retkeilyalue ovat
Suomen johtavia luontomatkailukohteita.
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Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelma, Tavoitteet ja
toimenpiteet 2011-2016
Elinkeinojen kehittämisohjelma sisältää tavoitteita elinkeinoelämän kohentamiseksi
käyttäen keinoinaan muun muassa seudun kansainvälistämistä, yhteyksien
luomista ja kehittämistä muihin kaupunkiseutuihin Suomessa ja ulkomailla, kunnan
toimintojen tehostamista, kaupungin imagon kohentamista ja kaupunkilaisten
yhteisöllisyyden parantamista. Kehittämisohjelmassa esitetyt toimenpiteet
tukevat alueen kilpailukykyä koko elinkeinotoimen alalla. Lisäksi ohjelmassa on
toimenpiteitä koskien valittujen painopistealueiden kehittämistä. (s.3-4) Tässä
yhteydessä tarkastellaan Kansalliseen kaupunkipuistoon vaikuttavien ja sen
tarkastelualueelle sijoittuvien teemojen ja toimintojen suhdetta puistohankkeeseen.

Tavoite

Ympäristö ja viihtyisyys (s.17)

Kaupunkikuvan viihtyisyyttä nostetaan etenkin niillä alueilla, missä matkailijat
liikkuvat.

Rovaniemen kaupunki on miellyttävä ja viihtyisä ympäristö asukkailleen,
jolloin myös matkailijat kokevat alueen myönteisesti. Viihtyisyyttä
käytetään yhtenä markkinointikeinoja työvoiman rekrytoimiseksi alueelle.
Alueen yritykset osallistuvat innostuneesti ympäristönsä kunnossapitoon.
Toimenpide 1

Ympäristön ja viihtyisyyden merkitys on kasvamassa asukkaille, yrityksille ja
matkailijoille.

Painopisteet ovat Napapiirin alue, kaupungin keskusta ja jokirannat sekä
Ounasvaara. Alueiden olemassa olevat ympäristösuunnitelmat tarkistetaan ja
täydennetään tarvittaessa. Napapiirin alueelle tehdään ympäristösuunnitelma
vuonna 2010. Kemijoen ranta-alueen suunnitelma valmistuu myös vuonna
2010.

Rakennetun ympäristön ja asuinympäristön viihtyisyys ovat myös tärkeitä
kriteereitä asuinpaikan valinnassa ja näin vahvistavat yritysten kilpailukykyä
työvoiman hankinnassa. Rovaniemen kaupunkia rakennetaan miellyttäväksi
ja viihtyisäksi paikaksi asukkailleen, jolloin myös matkailijat kokevat alueen
myönteisesti. Matkailualueiden viihtyisyys hyödyntää puolestaan myös
paikallisia asukkaita.

Toimenpide 2
Kehitetään luonto- ja virkistysreittejä niin, että ne muodostavat helposti
tuotteistettavan ja markkinoitavan reitistökokonaisuuden. Reittikokonaisuus
rakennetaan Vikakönkään - Napapiiri - Ounasvaara alueita yhdistävänä.
Kokonaisuus palvelee sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita.

Rovaniemen kaavoitusohjelmaan on kirjattu useita ympäristön
viihtyisyyteen vaikuttavia selvityksiä, hankkeita ja kehittämissuunnitelmia.
Näitä ovat mm. viheraluesuunnitelman päivitys, rantareitin huomioiminen
kaavoituksessa, moottorikelkkareittien vaatimat kaavoitustarpeet,
kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys, rakennetun ympäristön laadun
strategia, design -strategia sekä taiteen kaava.
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Toimenpide 3
Tavoite

Yritysten fyysistä toimintaympäristöä siistitään etenkin eteläkeskuksen
osalta ja eteläkeskuksen alue valitaan Rovaniemi Design Week – tapahtuman
muotoiluhaasteeksi.

”Rovaniemi on matkailijoiden arvostama ja asukkaidensa rakastama
kansainvälinen matkailukaupunki. Olemme laajalti tunnettu perhe-,
kannuste-, kongressi- ja hyvinvointimatkailukohde Euroopassa sekä jouluisen
teemamatkailun ykköskohde maailmassa. Laadukkaat palvelumme ovat
asiakaslähtöisesti tuotteistettu sekä helposti saatavilla ja ostettavissa.”

Yrityksiä kannustetaan omaehtoiseen ympäristön siistimiseen esim.
vuosittain jaettavan ympäristöpalkinnon avulla. Liike- ja teollisuustonttien
vuokrasopimukset ja tontinluovutusehdot tarkistetaan niin, että niillä
voidaan vaikuttaa esim. sanktioiden kautta ympäristön siisteyteen ja
							Rovaniemen matkailustrategia 2006
viihtyisyyteen.
Toimenpide 1.
Ympäristö ja viihtyisyys, tavoitteiden ja toimenpiteiden suhde kansalliseen
Matkailun ympärivuotisuuden vahvistamiseksi jatketaan Rovaniemen
kaupunkipuistoon
matkailustrategiaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusta. Näitä
Toteutuessaan Rovaniemen kansallinen kaupunkipuisto edistäisi elinkeinojen
toimenpiteitä ovat
kehittämisohjelman asettamia tavoitteita ympäristön laadun ja viihtyisyyden
• Asiakastarpeiden selvittäminen ja asiakassegmentoinnin määrittely
suhteen. Puisto palvelisi niin matkailijoita kuin kaupungin asukkaitakin.
• Kesämatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen, mihin liittyvät
vesistöjen virkistyskäytön kehittäminen, Ounasvaara IIkehittämisohjelman hankkeiden toteuttaminen myös kesän osalta
Elinkeinojen painopistealueiden kehittäminen (s.18)
sekä retkeilyreittien kehittäminen
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi
• Kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen
määritelty matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä
• Tapahtumatarjonnan kasvattaminen
kauppa ja palvelut. Tällä hetkellä vahvimmat alat ovat työpaikkojen osalta
• Hyvinvointimatkailupalvelujen rakentaminen
kauppa ja palvelut, teollisuus sekä matkailu. Nousevia toimialoja ovat
• Talvimatkailun edelleen kehittäminen sisältäen joulutuotteen,
luovat alat sekä kylmä- ja talviteknologia.
Ounasvaaran sekä moottorikelkkailureitistöt
• Majoituskapasiteetin rakentaminen
Matkailu
• Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
• Rovaniemen sisäisen logistiikan kehittäminen
Rovaniemen matkailustrategia on laadittu vuosille 2007  2016.
• Toimialan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen
Matkailustrategiaan kirjatut kehittämishankkeet ovat pääsääntöisesti
käynnistyneet ja ovat edelleen ajankohtaisia.
painopisteet tarkistetaan vuonna 2011.

Matkailustrategian
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Toimenpide 2.

Toimenpide 5.

Profiloidaan Ounasvaara ympärivuotiseksi valmennuksen ja
hyvinvoinnin koulutus-, oppimis- ja kokemuskeskukseksi. Tämä vaatii
tuotteistusta ja markkinointia, mihin Rovaniemen kaupunkikonserni
osaltaan osallistuu. Ns. Oukkutiimin roolia vahvistetaan Ounasvaaran
toimijoiden ja kaupunkikonsernin, erityisesti elinkeino- ja
aluekehittäminen yksikkö sekä tekniset palvelu yhteistyöfoorumina.

Rovaniemen kulttuuritarjonta tuotteistetaan vahvemmaksi
osaksi matkailutarjontaa. Korundin ja Pilkkeen valmistuminen
vahvistaa Rovaniemen kulttuuritarjontaan ja tuotteistaminen
on käynnistynyt mm. kulttuurimatkailutuote ”Kulttuurin ketju”
-hankkeen kautta, minkä puitteissa on käynnistynyt jatkuva
laadun kehittämisohjelma sekä vahvempi yhteistyö alueen
matkailuyrittäjien kanssa.

Toimenpide 3.
Napapiirin ja Santaparkin alueita kehitetään edelleen.
Napapiirin kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota uusiin
liiketoimintakonsepteihin,
ympäristöön,
esteettisyyteen
ja
infrastruktuuriin.
Alueelle laaditaan ympäristösuunnitelma ja
reittisuunnitelma matkailijoiden turvallisuuden vahvistamiseksi.
Alueella on käynnissä myös yleiskaavan laadinta, jonka hyväksymisen
jälkeen laaditaan tarvittavat asemakaavat ja asemakaavan muutokset.
•

Napapiirin alueen toimijoiden ja kaupunkikonsernin yhteistyötä
vahvistetaan perustamalla em. Oukkutiimiä vastaava yhteistyöfoorumi.

Matkailu, tavoitteiden ja toimenpiteiden suhde kansalliseen kaupunkipuistoon
Matkailun tavoitteet eivät ole ristiriidassa Kansallisen kaupunkipuistohankkeen
kanssa mikäli matkailuun liittyvät hankkeet toteutetaan tyylikkäästi niillä alueilla,
jotka ovat tai kytkeytyvät kansallisen kaupunkipuiston alueeseen. Kansallinen
kaupunkipuisto kohentaa kaupungin imagoa, mikä on matkailun kannalta hyvä asia.

Toimenpide 4.
Tuotteistetaan ne jouluun liittyvät elementit ja arvot, jotka eivät ole
sidoksissa talveen ja lumeen, ympärivuotiseksi matkailutuotteeksi.
Tuotteistus perustuu Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen
käynnistämään Joulun brandimäärittelyyn.
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Luovat alat (s.20)
Valtakunnallinen luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia
2015 on laadittu vuonna 2007 kauppa- ja teollisuusministeriön
toimesta. Strategian keskeisenä tavoitteena on kehittää
toimialan yrityksistä kannattavaa liiketoimintaa harjoittava yhä
kansainvälisempi klusteri siten että entistä useamman yrityksen
kasvu ja kansainvälistyminen on mahdollista.
Lapin liiton
toimesta on laadittu Lapin luovan toimialan strategia 2008 
2013 ja luovuus on nostettu Lapin maakuntaohjelman yhdeksi
pääteemaksi. Rovaniemen alueella luovissa aloissa panostetaan
erityisesti sisältötuotantoon, muotoiluun, liikunta- ja urheilualaan.

Toimenpide 1
Rovaniemen seudun ja erityisesti Ounasvaaran alueen liikuntapalveluiden
saavutettavuutta parannetaan alan toimijoiden yhteisellä sähköisellä
markkinointi- ja myyntialustalla. Rovaniemen liikunta- ja luontomatkailun
palvelut viedään sähköiseen myyntiin yhteistyössä yritysten, oppilaitosten
ja alueen toimijoiden kanssa
Toimenpide 2
Rovaniemen seudun liikunta-alan osaamista kehitetään muun muassa
Kansainvälisen talviurheilun valmennus- ja koulutuskeskus -hankkeen kautta.
Euroopan komission myöntämän esiselvitysrahan avulla luodaan yhdeksän
Eurooppalaisen talviurheilun infrastruktuurin välinen yhteistyöverkosto,
jonka tavoitteena on urheilijoiden urheilu- ja koulutusuran ns. ”dual
career” edistäminen parhaiden käytänteiden kartoituksella ja uusien
toimintamallien kehittämisellä.

Tavoite 3
Liikunta- ja urheilualan ja siihen liittyvän yrittäjyyden odotetaan kasvavan
tulevaisuudessa voimakkaasti väestön ikääntymisen, lisääntyvän
terveystietoisuuden ja nousevan elintason myötä. Lapin Urheiluopisto
muodostaa vahvan ytimen liikunta-alan kehittämiselle. Tavoitteena
on, että Rovaniemi profiloituu liikunta-alan yrittäjyyden voimakkaaksi
kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskukseksi. Liikunta-alan
yrittäjyyden kehittämisstrategian 2020 (Luovien alojen liiketoiminnan
kehittämisyhdistys, Diges ry, 2010) mukaan alan yrittäjyys on monitahoista,
ja se ulottuu perinteisestä urheilun ytimestä, muun muassa kasvatuksesta,
koulutuksesta,
valmennuksesta
ja
liikuntapaikkarakentamisesta
esimerkiksi urheilumarkkinointiin, matkailuun ja ohjelmapalveluihin,
modernin teknologian hyödyntämiseen, liikuntavälineiden ja  varusteiden
valmistukseen ja myyntiin sekä organisaatioiden konsultointiin ja
yksilölliseen elämäntapavalmennukseen.

Toimenpide 3
Rovaniemi on ollut perinteisesti tunnettu erityisesti talviurheilun ja sen
osaamisen edelläkävijänä. Tämän aseman säilyttäminen edellyttää muun
muassa talviurheilun infrastruktuurin edelleen kehittämistä erityisesti
lumivarmuuden ja sen ympärivuotisuuden suhteen. Ympärivuotisuus ja
lumivarmuus mahdollistavat liikuntaan liittyvän monitahoisen liiketoiminnan
kehittymisen.
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Toimenpide 4

Tavoite 3

Rovaniemen seudun liikunta-alan yrittäjyyden osaamista ja vetovoimaisuutta
vahvistetaan koulutusorganisaatioiden koulutustarjonnan ja muille
luoville sekä hyvinvointialoille suunnatun yrittäjäkoulutustoiminnan
kautta. Alueen käyttäjälähtöisessä ”living lab -toiminnassa” käyttäjiltä
saadun palautteen kautta synnytetään uusia luovia innovaatioita ja
kilpailukykyisiä palvelukonsepteja. Tavoitteena on, että osa aloittavista
yrityksistä toimii luovien alojen yrityshautomossa Ounasvaaran alueella.

Luonnontuotealan kehittämiseen on Lapissa panostettu voimakkaasti
viimeisen 15 vuoden aikana. Kehittämispanostukset on pääasiassa
suunnattu tuotteiden kehittämiseen ja vähäisemmässä määrin
myyntiin ja markkinointiin. Esimerkiksi terveysvaikutteisten
elintarvikkeiden kysyntä on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa.
Luonnontuotteita voidaan käyttää osana terveellistä ruokaa ja toisaalta
hoitotuotteina ja osana hoivapalveluja. Rovaniemen tavoitteena on
kehittää erityisesti luonnontuotealalla toimivien yritysten imagoa,
markkinointia ja myyntiä.

Luovat alat, tavoitteiden ja toimenpiteiden suhde kansalliseen kaupunkipuistoon
Liikunta- ja urheilualan yritysklusteria on kaavailtu Ounasvaaran alueelle.
Toiminnot sinällään eivät ole ristiriidassa kansallisen kaupunkipuiston kanssa,
mutta esimerkiksi liikuntapaikkojen esteettisyyteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota puiston alueella.

Toimenpide 1
Vahvistetaan luonnontuotealan yritysten kannattavuutta kehittämällä
yritysten markkinointia ja myyntiä. Toteutetaan kansainväliseen
jakeluverkostoon ja kansainvälisiin yhteystyökumppaneihin kohdistuva
markkinointihanke.

Teollisuus (s.24)
Teollisuuden työpaikkojen osuus Rovaniemen yksityisen sektorin
työpaikoista on 11 prosenttia ja perinteisiä tuotannollisia suurteollisuuden
työpaikkoja ei todennäköisesti synny mittavassa määrin tulevaisuudessa.
Energia- ja ympäristöteknologia ovat nopean kasvun aloja tulevaisuudessa.
Samoin kaivostoiminnan kasvu Lapissa ja koko Barentsin alueella luo uusia
markkinoita jo olemassa oleville yrityksille sekä mahdollisuuksia uuteen
yritystoimintaan.

Teollisuus, tavoitteiden ja toimenpiteiden suhde kansalliseen kaupunkipuistoon
Luonnontuotealan yritystoiminta voi saada tukea kansallisesta kaupunkipuistosta
imagomielessä. Puisto voidaan ymmärtää vihreänä pankkina, josta ammentaa
raaka-aineita terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin.
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6. Muut alueen osia koskevat selvitykset
Ounasvaara
Ounasvaaran osallistuva metsäsuunnitelma,
kaupunki, Metsäosasto 1995

Rovaniemen

Osallistuvan metsäsuunnitelman tarkoituksena on ollut koota yhteen tieto
alueen luonnosta, maisemasta ja metsistä, jonka jälkeen alueen kehittämiselle
on ollut mahdollista asettaa yleiset tavoitteet. (s.1) Suunnitteluprosessiin otettiin
tuolloin mukaan niin asiantuntijoita kuin asukkaitakin. Suunnitelma sisältääkin
oivallisen tiivistelmän Ounasvaaran oloista kuten kallioperästä, maaperästä,
kasvi- ja eläinkunnasta, ilmastosta, maisemasta, metsien tilasta sekä Ounasvaaran
merkityksestä kaupungin asukkaille.
Metsäsuunnitelma perustuu 1989 vahvistettuun Ounasvaaran osayleiskaavaan,
jossa liikuntarakentaminen on keskitetty alueen länsipäähän. Osayleiskaavassa
määriteltiin, että itään mentäessä retkeily- ja suojelualueiden osuus kasvaa ja
voimakas maan muokkaaminen vähenee. Parinkymmenen vuoden takainen
osayleiskaava laadittiin ohjaamaan maankäytön, urheilurakentamisen ja
virkistyskäytön suunnittelua sekä päätöksentekoa. (ibid. s.1)
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Erityisalueet-liitekartassa eritellään Ounasvaaran maastollisia ja maisemallisia
65 erityisominaisuuksia sekä alueen käytön historiaa. (Liite 7.)
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Varsinaisessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (Liite 8) on määritelty laajoja
suojeluvyöhykkeitä, suojapuustoa, maisemametsää sekä virkistysaluetta ja -reittejä.

Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta varten, Rovaniemen kaupunki:

Luontoselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys sekä selvitys
matkailualueen kehittämisen lähtökohdista, Pöyry Finland Oy 2011
Ounasvaaran
osayleiskaavan
taustaselvitykseksi
laaditussa
maisemaja
kulttuuriympäristöselvityksessä Ounasvaaran läntistä lakialuetta luonnehditaan seuraavasti:
”Pääosa selvitysalueesta on vilkkaassa virkistyskäytössä olevaa luonnonmukaista viheraluetta
johon liittyy monenlaisia reittejä ja rakennelmia, kuten valaistuja hiihtolatuja, kotia ja luontopolku.
Lakialueella on matkailupalveluita (hotelli, lomamökkejä), lounaisnurkassa liitokiekkorata ja
itäosan suoalueella suopallokenttä. Selvitysalueen lähiympäristössä on luonnonmukaisten
virkistysalueiden lisäksi suurimittakaavaisia, rakennettuja liikuntapaikkoja, esim. hyppyrimäet
ja laskettelurinteet vaaran pohjoisrinteellä ja urheiluopiston alue selvitysalueen eteläpuolella.”
(Pöyry Finland Oy, 2011, s.3) Selvitykset ovat osa Rovaniemen vireillä olevan yleiskaavan muutoksen
tausta-aineistoa. Yleiskaavahankkeen tavoitteena on Rovaniemen vaihemaakuntakaavan (Kuva
1‑4.) mukaisesti mahdollistaa matkailupalveluiden alueen laajentaminen Ounasvaaralla sekä
joki- ja vaaramaiseman vaaliminen. (ibid. s.3)
Kuvaan on rajattu punaisella raportin selvitysalue.
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Ounasvaaran lakialuetta koskevan selvityksen (Pöyry Finland Oy, 2011) sivulla 32 on esitelty
alueen keskeisimpiä miljöötyyppejä sekä ihmistoiminnan vaikutuksia alueella.

Kuva 3-20. Ihmisen toimintojen sijoittuminen Ounasvaaran alueella, pelkistys.
Luonnonalueet näkyvät valkoisina, vesialueet vaaleansinisinä ja selvitysalue harmaalla
vinoviivoituksella. Ulkoilureitit näkyvät erilaisina katko- tai pisteviivoina. Kartta ei ota
kantaa siihen, kuinka voimakkaasti mikäkin toiminto maisemakuvassa erottuu. (Lähde:
Maastotietokanta 2011 © Maanmittauslaitos, lupa nro 812/MML/11) (ei mittakaavassa)

Kuva 3-21. Eri tyyppiset miljööt selvitysalueella ja sen lähiympäristössä. Kuvassa on
esitetty myös tämän työn yhteydessä määritelty vaaran harjannevyöhyke (ks. kappale
3.2.2.). (Pohjakartta: Maastotietokanta 2011 © Maanmittauslaitos, lupa nro
812/MML/11) (ei mittakaavassa)
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Ounasvaara 2 Kehittämissuunnitelma (Suunnittelukeskus Oy, 2006)
Ounasvaaran 2 -hankkeen tavoitteeksi asetettiin arvioida Ounasvaaran tähänastista kehittämistä. Tavoitteena oli selkeyttää Ounasvaaran kehittämisen strategiaa
ja hahmottaa toiminnallisen kehittämisen sekä hallitun kasvun maankäytölliset ja
taloudelliset vaihtoehdot pitkällä aikavälillä. Ounasvaaran kehittämisessä on mukana useita sekä julkisen että yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimijoiden
määrä on vuosien aikana lisääntynyt. Toimijoiden keskinäinen työnjako ja yhteinen
näkemys kehittämisen tavoitteista ovat ratkaisevan tärkeitä kehittämistyön onnistumiselle. Hankkeen tavoitteena onkin ollut selkeyttää ja yhtenäistää kehittämisnäkemyksiä ja tehdä esityksiä työnjaoista. Ounasvaara 2 -hanke käynnistyi kesällä
2004 ja päättyi alkuvuodesta 2006.
Kehittämissuunnitelmassa Ounasvaaraa esitetään kehitettäväksi monipuolisena
virkistyspaikkana, aitona ja helposti saavutettavana matkailukeskuksena sekä talvilajien huippu-urheilun keskuksena. Työssä esitetään keinoja Ounasvaaran talvi- ja
kesätoimintojen kehittämiseksi. (s.3)
Kehittämissuunnitelman tiivistelmäsivulla (s.5) on esitelty pähkinänkuoressa alueen
käytön tilanne 2000-luvun puolivälistä sekä visio vuodelle 2020.
Ounasvaara on rovaniemeläisten yhteinen virkistyspaikka, jossa matkailu sekä kilpaurheilu ja valmennustoiminta toimivat samalla alueella. Ounasvaaran vahvuuksia
ovat luonto, maisema, selkeät vuodenaikojen vaihtelut, monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja se on tunnettu tapahtumien järjestäjä. Matkailussa kaupungin palvelut
tuovat ainutlaatuisen lisän palvelutarjontaan. Alueella on mm. ravintola- ja majoituspalveluja, laskettelurinne, kaksi liikunnan ja vapaa-ajan oppilaitosta, mäkikeskus, hiihtostadion, monitoimihalli, kylpyläpalvelut, useita sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, golfkenttä sekä erilaisia reittejä noin 50 km.
Visio
Ounasvaara 2020 - Liikettä ja Elämäniloa!
Ounasvaara on monipuolinen ja turvallinen rovaniemeläisten virkistyspaikka. Se on
myös suosittu matkailukohde sekä talvilajien huippu-urheilun keskus. Kaupungin
palvelut ja Lapin luonto yhdistettyinä eri alojen innovatiiviseen huippuosaamiseen
tekevät alueesta ainutlaatuisen ympärivuotisen toimintapuiston keskellä kaupunkia.
Mitä visio tarkoittaa?
Ounasvaara tehdään ensisijaisesti rovaniemeläisille virkistyskäyttäjille: turvallinen,
monipuolinen, eritasoisille liikkujille sopiva toimintapuisto, joka soveltuu erinomaisesti myös matkailijoille. Alue tarjoaa hyvät puitteet kilpaurheilulle ja valmennustoiminalle. Maisema ja luonto ovat alueen perusvahvuudet, jotka turvataan hyvällä suunnittelulla. Virkistyskäytön, matkailun ja kilpaurheilun tarpeet huomioidaan ja niiden
välille etsitään synergiaetuja. Aitous, turvallisuus, monipuolisuus ja innovatiivisuus
ovat sanoja, jotka kuvaavat Ounasvaara parhaiten.

Pitkän tähtäimen kehittämisen tavoitteet:
• Nostetaan alueen tunnettavuutta ja luodaan selkeä imago
• Lisätään Ounasvaaran kävijöiden määrää 3,5 % / vuosi
• Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden välillä
• Turvataan maiseman ja luonnon säilyminen
• Parannetaan Ounasvaaran saavutettavuutta
• Kasvatetaan kesän vetovoimaa
• Suunnittelussa huomioidaan kulttuuri ja paikallinen identiteetti
• Kohotetaan laatua kaikissa toiminnoissa
Mitoitus ja maankäyttö
Ounasvaaralle odotetaan vuonna 2020 noin 1,3 milj. käyntikertaa vuodessa. (nyt
noin 700 000 käyntikertaa). Kävijät jakautuvat entistä tasaisemmin ympäri vuoden,
jolloin fyysisen rakennetun ympäristön merkitys kasvaa. Majoitus- ja ravintolapalvelut haetaan pääosin kaupungin keskustasta, joten niiden lisärakentamiselle ei ole
suurta tarvetta. Maankäytön periaatteena on nykyisten rakenteiden hyödyntäminen
ja vain välttämättömän uuden rakentaminen. Uusi rakentaminen tapahtuu nykyistä
rakennetta hyödyntäen.
Ounasvaaran toiminnot ja palveluntarjonta vuonna 2006
(Ounasvaara 2, s. 25-27)
Talvi / ympärivuotinen
Ounasvaarassa on rinteitä yhteensä yhdeksän. Pisin rinne on 600 m ja suurin
korkeusero 140 m. Hissejä on neljä, joista yksi on tuolihissi. Hissikapasiteetti on 3
700 henkilöä/tunti. Aloittelijoille ja vaativammille harrastelijoille on viisi eritasoista,
valaistua rinnettä sekä halfpipe-rinne. Lapsille on oma turvallinen Staalonrinne ja
helppokäyttöinen hissi. Vaativampi alue on kilpalaskijoiden harjoittelu- ja leiripaikka.
FIS-kisarinne toimii kilpailijoiden harjoittelupaikkana. Rinteiden lumetus (matalapainejärjestelmä) aloitetaan loka-marraskuun vaihteessa.
Ounasvaaran alueella välinevuokrausta tarjoavat Ounasvaaran Hiihtokeskus (rinnevarusteet, ulkoiluasut), Liikuntakeskus Kunnonpaikka ja Arctic Circle Tours (maastohiihtovälineitä, lumikenkiä).
Ounasvaaran hiihtokoulu jatkaa Free Life Oy:n ohjastamana. Hiihtokoulussa työskentelee 4-5 kuukausipalkkaista hiihdonopettajakoulutuksen saanutta alppi- ja maastohiihdonopettajaa sekä n. 25 tuntiopettajaa tarjoten laadukasta hiihdonopetusta
sekä ohjelma- ja ulkoilupalveluja. Hiihtokursseja on eritasoisia ja -teemaisia; lapsille, erityisryhmille soveltavaa rinnehiihtoa, vanhemmille, erikoistaitoja kaipaaville ja
tuleville hiihdonopettajille. Ratalaskukoulu järjestetään 6-10-vuotiaille alppihiihdosta
kiinnostuneille. Alueella on myös elintarvikemyymälä ja skishop.
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Maastohiihtolatuja on yhteensä noin 100 km. Näistä on keinolumetettuja 5 km ja valaistuja latuja on 50 km. Kilpalatuverkosto koostuu kahdesta lenkistä, joiden yhteispituus on 10 km. Lisäksi on sprinttirata kilpailuja varten. Exel on tuonut hiihtokouluun
uuden Nordic Fitness Sports™ -konseptin, johon kuuluvat lajit ovat Fitness-hiihto,
lumikenkäily, sauva-kävely ja sauvarullaluistelu. Ympäristössä on myös polkuja ja
luontopolkuja.
Kesä- ja talvikäytössä oleva kelkkarata on 800 metriä pitkä ja korkeuseroa on 120
metriä. Ounasvaaran mäkikeskuksessa on K6, K15, K25, K36, K64 ja K90 mäet.
Kesäkuussa 2004 valmistui Ounasvaaralle viides muovimäki. Myös näköalahissi toimii laskettelukeskuksessa.
Ounasvaaran hiihtostadionilla järjestetään runsaasti kilpailuja. Kaudella 2004-05
järjestettiin kahdeksan Suomi Slalom – kilpailua, neljä CitySport hyppykilpailua, kolme FIS-kilpailua, kolme isoa mäkihyppykilpailua ja viisi muuta kansallisesti merkittävää kilpailua. Ounasvaaralla ja sen lähiympäristössä hiihdettävä 50. Napapiirin
Hiihto oli samalla v. 2005 Valtakunnallinen Laturetki. Lisäksi alueella järjestettiin
kymmeniä paikallisia ja alueellisia kilpailuja.
Hiihdon lisäksi Ounasvaaralla on useita sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja: Ounasrinteen
ulkokenttä, Rommelin jääkiekkokaukalo, Ounasvaaran harjoitusrata ampumahiihdolle ja jousiammunnalle, Ounashalli - maapohjahalli, Lapin Urheiluopiston sisähallit (urheiluhalli, kuntosaleja, kiipeilyseiniä, uimahalli ja keilahalli) ja Lappi Areena –
jäähalli (monitoimihalli).
Lapin Liikuntakeskuksessa toimii kaksi erillistä oppilaitosta, Lapin Urheiluopisto
ja RAMKin liikunnan ja vapaa-ajan koulutusyksikkö. Perinteisen oppilaitosroolin
lisäksi Lapin Liikuntakeskus palvelee kurssi-, harjoittelu- ja leirikeskuksena, urheilujärjestöjen vapaaehtoistoiminnan tukikohtana sekä pienimuotoisena matkailuyrityksenä. Majoituksen lisäksi Liikuntakeskus tarjoaa hieronta- ja kuntotestauspalveluita, ravintoanalyysejä ja räätälöityjä kuntoiluohjelmia. Liikuntakeskus vuokraa sisä- ja
ulkoliikuntavälineitä. Lapin Liikunta-keskuksessa, Lappi-Areenassa ja Ounashallissa
järjestetään vuosittain useita tuhansia vieraita vetäviä messuja ja näyttelyitä, sisäliikuntatapahtumia, konsertteja ja kokouksia. Liikuntakeskuksessa on tilat maksimissaan 3600 hengen kokouksille.
Santasport Center avattiin tammikuussa 2004. Centerin palveluihin kuuluvat saunaja allasosastopalvelut, kylpyläpalvelut, liikuntapalvelut ja liikuntalomat.

Ounasvaaran Ladun järjestämänä harrastetaan runsain joukoin avantouintia Kukanniemessä väliaikaisissa tiloissa.
Kesä
Ounasvaaralla on kaupungin rakentamia ja ylläpitämiä reittejä yhteensä noin 50
km. Reitit palvelevat talvisin latuverkostona, kesäisin lenkkeily-, vaellus- ja maastopyöräilyreitistönä. Alueella on 4,4 km mittainen merkitty luontopolku, jonka varrella
on maaperästä, luon-nonhistoriasta, kasvillisuudesta, ilmastosta jne. kertovia opastauluja. Ulkoilureittien varrel-la on kolme laavu- ja nuotiopaikkaa ja yksi merkitty lähde. Alueella on lisäksi näköalatorni sekä jousiammunnan ampumarata. Ulkoilureittien lähtöpisteet ovat liikuntakeskuksen ja hotellin puoleisella rinteellä. Lähtöpisteille
on keskustasta matkaa noin 2 km. Ounasvaa-ra toimii myös suunnistusmaastona
sekä sienestys ja marjastusalueena.
Kesäaikaan laskettelurinteillä harrastetaan alamäkiajoa ja järjestetään alan kilpailuja. Maastopyöräilyn ja alamäkiajon kasvanut suosio on lisännyt alueen kesäkäyttöä.
Kesäisin (2kk) hiihtokeskuksessa on käytössä kesäkelkkarata sekä muovitetut hyppyrimäet. Kelkkaradan omistaa erillinen OH:n omistama yhtiö. Vuoden 1998 kävijämäärä oli noin 8000 henkilöä.
Ounasvaara on myös monien perinteikkäiden tapahtumien pitopaikka. Hiihto- ja laskette-lutapahtumien lisäksi uudenvuoden vastaanotto, juhannusjuhlat, ja eri vuodenaikoihin jär-jestettävät monet messu- ja näyttelytapahtumat houkuttelevat alueelle
kävijöitä. Näköala-paikkana Ounasvaara tarjoilee näkymiä niin kaupunkiin kuin
ympäröivään jokilaaksoon.
Kaupungin keskustan puolella on tarjolla Skatepuisto, Antinpuiston tenniskentät,
Ounas-kosken uimaranta, minigolf ja leirintäalue. Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy
sijaitsee kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Tallin ratsastuspolut ja
maastot ovat kulkevat Ounasvaaran alueella. Tallissa on 32 karsinapaikkaa, joista
opetushevosten käytössä on noin 20.

Arctic Golf Oy toimii Ounasvaaran Golfpuistossa. Golf-kenttä on 9-reikäinen ja sen
yhtey-dessä ovat harjoitusalue sekä klubi- ja muut rakennukset. Yhtiön pitkän tähtäimen tavoit-teena on rakentaa kenttä 18-reikäiseksi. Jäseniä on noin yli 750. Kenttä
oli kesällä 2004 auki 9.6.-11.10. Jäägolfia pelataan Kemijoen jäälle tehdyllä 9 -reikäisellä radalla.
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Nykyiset kävijät
(Ounasvaara 2, s.30)
Ounasvaaran kävijät muodostuvat hyvin erilaisista ryhmistä. Tässä esitetyt tiedot
perustuvat Ounasvaaran toimijoille syksyllä 2004 tehtyyn kyselyyn sekä LappiAreenasta ja Rovaniemen kaupungilta saatuihin tietoihin, ellei toisin mainita.
Yksityisten tarjoamat palvelut:
• Urheiluopiston päiväkävijät 13 000 - 14 000 käyttökertaa / kk ja noin 160 000 / v
• Kesäkaudella kelkkamäen laskuja 8 000 / kesä
• Rinnetoiminnot noin 70 000 laskua / talvi
• Urheilutapahtumat 54 000 / talvi *
• Golf 12 074 kierrosta / vuosi, joista 1 406 vieraspelaajaa
• Lappi-Areenan yleisöluistelut noin 70 000 kävijää / vuosi
• Lappi-Areenan messut, konsertit, vihkiäiset ym. noin 40 000 kävijää / vuosi
• Yhteensä käyttökertoja noin 414 000 / vuosi
• Yöpymisvuorokausia 45 000 / vuosi
*Tietoa on vain hiihtokilpailujen, Mäkihypyn B-maailmancupin sekä Lappi-Areenan
jääkiekko-otteluiden ja lentopallon Power Cup:in kävijämääristä. Urheilutapahtumien
kokonaiskävijämäärästä ei ole tietoa.
Kaupungin ylläpitämät palvelut:
• Kävely / hölkkä 40 000
• Juoksu 15 000
• Ounashalli/tapahtumat, vakiovuorot 2 000
• Koululaiset / kuntopolku, suunnistus 15 000
• Kuntosuunnistus, kiintorastit 2 000
• Mäkihyppy 5 000 hyppykertaa
• Ammunta / jousiammunta 8 000
• Maastopyöräily 5 000
• Luontopolku / vaellus 12 000
• Marjastus, retkeily 10 000
• Toramon ampumarata 5 000
• Mäkitornin köysiseikkailu 500
• Näköalatorni 1 000
• Koirakoulut 1 200
• KESÄ yhteensä noin 117 000
• Kuntohiihto 125 000
• Hiihtosuunnistus 8 000
• Valjakkohiihto 1 000
• Mäkihyppy 20 000 hyppykertaa
• Koululaisten liikuntatunnit 10 000

• Ounashalli/tapahtumat, vakiovuorot 30 500
• TALVI yhteensä noin 195 000
• KAIKKI yhteensä noin 312 000
Yhteensä Ounasvaaralla on käyttökertoja noin 726 000 vuodessa, joista noin 30 %
käydään kesällä ja noin 70 % talvella.
Tärkeimmät asiakasryhmät eri kohteissa
(Ounasvaara 2, s.31)
Suurin osa kävijöistä on kotimaisia asiakkaita. Kansainvälisten vieraiden kävijämäärät vaihtelevat paljon. Hiihtokeskuksessa ja Lapin Urheiluopistolla ulkomaisten
osuus on vain 10 - 15 %, kun taas majoitustoiminnassa jopa 70 - 95 %.
Majoitustoiminta
• Eurooppalaiset (Saksa, Espanja, Hollanti, Ranska ja Italia) perheet, joissa vanhemmat ovat iältään 35 - 54 vuotta
• Lapsiperheet Etelä- ja Keski-Suomesta sekä suomalaiset työmatkoilla olevat henkilöt
• Rovaniemellä järjestettäviin tapahtumiin osallistuvat matkailijat ja matkailijaryhmät
Hiihtokeskus
• Rovaniemen talousalueen nuoriso
• Ulkomaiset ryhmät ja henkilöt
• Oppilaitokset
Lapin Urheiluopisto
• Yritykset ja ryhmät lähinnä Rovaniemen seudulta ja muualta Pohjois-Suomesta
• Suomalaiset liikuntalomailijat
• Suomalaiset urheiluleireille ja tapahtumiin osallistuvat
Ounasvaaran Latu
• Ounasvaaralaiset ja Rovaniemen seudun asukkaat, miehet ja naiset iältään 45 - 55
vuotta
Ounasvaaralla keväällä 2003 tehdyn matkailijakartoituksen mukaan tyypillinen matkailija Ounasvaaralla on talvella24:
• vapaa-ajalla perheensä kanssa tullut keski-ikäinen, lapset kouluiässä
• päiväkävijä tai yöpyjä pääosin Rovaniemen hotelleissa tai sukulaisten luona
• arvostaa rentoutumista, henkistä hyvinvointia ja maisemia sekä kunnon ylläpitämistä
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• ulkomaalaiset kävijät korostivat luonnon kokemista, maisemia ja poissaoloa melusta ja saasteista sekä jännitystä matkustusmotiiveissaan
• arvostaa oloa perheensä ja ystäviensä kanssa
• valitsee matkakohteensa liikuntamahdollisuuksien monipuolisuuden perusteella
• harrastaa liikunta sekä erityisesti talvisia lajeja (mm. hiihtoa ja laskettelua)
Hiihtokeskuksen kävijöistä 65 % on päiväkävijoitä, Urheiluopistolla jopa 90 % ja Ounasvaaran Ladun tapahtumissa päiväkävijöitä ovat lähes kaikki.
Majoitus- ja ravitsemuskapasiteetti (Ounasvaara 2, s. 33-34)
Ounasvaaran kävijöistä suuri osa majoittuu ja ruokailee kaupunkikeskustassa.
Majoitus
Ounasvaaran majoituspaikoissa, hotellissa, hotellitasoisessa lomakylässä ja
Sporthotel-lissa, on yhteensä 1 200 vuodetta. Käyttöaste majoituspalveluissa on
keskimäärin 50 %.
Ounasvaaralla sijaitsevat majoituspaikat:
Hotellit 370 vuodepaikkaa
Mökit 474 vuodepaikkaa (+ lisävuoteet 40)
Yhteensä 844 vuodepaikkaa (+ lisävuoteet 40)
Sky Hotelli sijaitsee vaaran laella, myös Lapin Urheiluopisto tarjoaa hotellityyppistä
majoitusta. Uusia mökkejä on rakennettu (Lakituvat) länsirinteeseen, lähelle Sky Hotellia. Ounasvaaran Pirtit, mikä on suurin mökkikeskittymä, sijaitsee hiihtokeskuksen
yhteydessä Kemijoen rannan tuntumassa.
Majoitus on näin keskittynyt laelle ja sen välittömään läheisyyteen, sekä alas rinteen
pohjois- ja eteläpuolille.

Ravintolat
Ravintoloiden asiakaspaikat sijaitsevat pääosin majoituspaikkojen yhteydessä.
Ravintoloita Ounasvaarassa on kuusi; savuton kahvilaravintola, 120-paikkainen
terassiravintola, pirttiravintola, näköalaruokaravintola, ruokaravintola ja tilausravintola.
Ounasvaaran Pirtit 400
Sky Hotelli 500
Hiihtokeskus 80
Urheiluopisto 120
Arctic Golf Oy 60
Yhteensä 1 160
Ounasvaara 2 –kehittämissuunnitelman sivulla 38 oleva analyysi Ounasvaaran tilasta.
Ounasvaara 2- hankkeessa laadittu yleispiirteinen maankäyttömalli, jossa on pyritty
havainnollisesti esittämään eriasteisille ulkoilutavoille ja suojelutarpeille varatut alueet (s.69)

Maankäyttömalli
Alueitten käyttösuositukset:
A. Alueelle rakennetaan ulkoilua ja virkistystä palveleva verkosto, jolta luonto voidaan kokea urbaanissa ympäristössä.
B. Alueelle keskitetään kilpaurheilua ja vaativampaa kuntoilua palvelevat toiminnot.
C. Alue on varattu kuntourheilun reiteille

Sky Hotellin läheisyyteen, etelärinteelle on tarpeen vaatiessa mahdollisuus rakentaa lisää mökkejä. Vuodepaikkoja on mahdollista saada lisää 128 ja lisävuoteiden
kanssa yhteensä 256 vuodepaikkaa. Lapin Urheiluopisto tarvitsee noin 60 majoituspaikka lisää, jotka voidaan toteuttaa joko uudisrakennuksena nykyisillä rakennusoikeuksilla tai päärakennukseen sijoittaen.
Ounasvaaran alueen matkailijakartoituksen mukaan mieluisin viipymä alueella olisi
3-4 vuorokautta, vajaa kolmannes yöpyisi myös 1-2 vuorokautta. Hotellimajoitus olisi
mieluisin majoitustyyppi 43 % vastaajista ja mökkimajoitus 40 %:lle. Ulkomaiset vastaajat suosivat erityisesti keskitasoista hotellimajoitusta ja itsepalvelukeittiöllä varustettua retkeily-majatyyppistä majoitusta.

D. Alue on varattu kuntourheilureitille ja ohjaamattomaan ulkoiluun
E. Alue on varattu hiljaisuudessa käyskentelyyn
- rakennettuna reittinä vain Oukun Kierros
F. Alue on varattu suojeluun
- kulumisen vähentämiseksi viitoitetaan uusi retkeilypolku
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Ounasvaara 2, Maankäyttömalli, s.69
Maankäyttömallissa on havainnollistettu erilaisille ulkoilutavoille sekä suojelulle varatut alueet.
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Nelikenttäanalyysi
HEIKKOUDET
”Kaukana vaikka lähellä”
Toimintojen kaksinapaisuus ja niiden
yhteys
Tapahtumien puute
Hotellien ja Ounasvaaran yhteistyö
Julkiset liikenneyhteydet
Profiilin puute
Markkinointi
Rakennetun ympäristön viimeistelemättömyys ja osin nuhruisuus
Tiedonkulku eri toimijoiden kesken
Tyhjä syksyllä ja keväällä
Kärkiyrittäjän puute
Palvelujen ja reitistöjen opastus

UHKAT
Kehitys ei käynnisty
Hallitsematon ja liika rakentaminen
Yhteisen tahtotilan puute
Eri tahojen ristiriidat ehkäisevät kehityksen
Liika teknisyys ja viihteellisyys
Maaston kuluminen
Hallitsemattomasti suunniteltu kelkkailu
Maiseman eheyden häviäminen

VAHVUUDET
Tunnettavuus
Luonto ja maisema
Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntapaikat
Tapahtumat
Liikenneyhteydet
Joulupukki Rovaniemellä
Napapiirin eksotiikka
Monipuolisuus
Kaupungin palvelut
Rovaniemen ohjelmapalveluyrittäjät
Rakennetut urheilupaikat
Rakennettu infrastruktuuri
Toimijoiden yhteistyön viriäminen
Reitistöt
Turvallisuus

MAHDOLLISUUDET
Lappi Areenan toiminta
Markkinointiyhteistyö
Tietotekniikka
Kylmä- ja talviteknologian hyödyntäminen
Golfin matkailullinen hyödyntäminen
Nelostien automatkailijat
Palvelujen tuotteistaminen
Verkottuminen Rovaniemen palvelujen kanssa
Poron matkailullinen hyödyntäminen
Tarinoiden hyödyntäminen
Kokous- ja kongressimatkailu
Muotoiluosaaminen
Perhe- ja seniorimatkailu
Hyvinvointipalvelut, TYKY-toiminta
Kansainväliset urheilutapahtumat
Barentsin alue
Ranta-alue

Ounasvaara 2, SWOT-analyysi Ounasvaarasta, s.38
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ARCTIC WELLBEING PARK, Toimintasuunnitelma,

FCG Planeko Oy,

31.3.2008

TAUSTAA
Työn tavoitteena oli tuottaa toimintasuunnitelma, jossa esitetään Arctic Wellbeing
Park – alueelle sijoittuvat toiminnot ja niiden aikataulu, maankäytön ja
infrastruktuurin tarpeet sekä yhteistyömalli.
Työn keskeiset kysymykset olivat
1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi- ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi
2. miten liikunta- sekä sosiaali- ja terveysalan koulutus, tutkimus ja tuotekehitys ja
näiden alojen erilaiset laboratoriot tukevat kokonaisuutta.
SUUNNITTELUTYÖTÄ OHJANNEET PERUSARVOT
Ounasvaaran kehittäminen on osa Rovaniemen ja lähialueiden kehittämistä.
Ounasvaaran ei tarvitse tarjota kaikkia hyvinvointimatkailun palveluketjuun liittyviä
osa-alueita, vaan tavoitteena on hyödyntää luovalla tavalla kaupungin ja lähialueiden
palveluita. Yhteistyö on kaksisuuntaista niin, että Ounasvaaran alueen ulkopuolella sijaitsevat toimijat voivat vastaavasti hyödyntää Ounasvaaran mahdollisuuksia ja saada
siten lisäarvoa omiin palveluihinsa.

Olemassa olevien vahvuuksien ja resurssien tunnistaminen
Ounasvaaralla keskitytään sisältöjen kehittämiseen ja yhteistyön tehostamiseen. Infran kehittäminen on tärkeää, mutta sitäkään ei voida täysimääräisesti hyödyntää, elleivät palvelut
ole kunnossa tai asiakaslupaus selkeä ja lunastettavissa. Ounasvaaralla ja sen lähialueilla
on nykyään niin paljon tarjottavaa ja erilaista osaamista, että niitä hyödyntämällä voidaan
suhteellisen pienin panostuksin
Tuloksellinen kehittäminen edellyttää strategisia valintoja
Kehittämistyön käynnistämiseksi on syytä tehdä strategisia linjauksia, jotta resurssit voidaan
keskittää mahdollisimman tehokkaasti ja jotta brändiä ja profiloitumista voidaan vahvistaa.
Strategista valintaa ovat ohjanneet Ounasvaaran alueen luontaiset vahvuudet ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä tarve profiloitua ja erottua muista Suomen ja Lapin matkailukohteista.

Ounasvaaraa kehitetään sekä paikallisten että vieraiden käyttöön
Ounasvaaran käyttäjiä ovat sekä paikalliset ihmiset että matkailijat. Paikalliset käyttäjät
vahvistavat Ounasvaaran toiminnan ympärivuotisuutta. He myös luovat peruskysynnän,
joka mm. alentaa investointipäätösten kynnystä verrattuna kohteeseen, jossa kysyntä pohjautuu täysin matkailijavirtoihin. On myös todettu, että matkailijat arvostavat
kohteita, jotka ovat myös paikallisten ihmisten suosiossa. Kohde on kiinnostava, koska
sitä ei ole luotu vain matkailijakäyttöön vaan siellä on mahdollista tutustua myös paikallisiin ihmisiin ja kulttuuriin.
Kun kohteella on runsaasti tyytyväisiä paikallisia käyttäjiä, he toimivat myös kohteen
markkinoijina. Lappilaiset ja rovaniemeläiset kertovat muualla asuville tuttavilleen Ounasvaaran mahdollisuuksista ja tuovat näin arvokkaan lisän alueen markkinointiin. Tuttavan suosittelu on todettu olevan tehokkaimpia markkinointikeinoja.
Paikalliset hyötyvät vahvasta hyvinvointimatkailusta, koska se tuottaa matkailutuloa
sekä välillisiä ja välittömiä työpaikkoja. Se myös tarjoaa paremmat puitteet virkistykseen
ja liikuntaan verrattuna sellaiseen kaupunkiin, jossa puitteet on rakennettu vain paikallisen väestön tarpeisiin. Liikunta- ja virkistysmahdollisuudet ovat myös selvä kilpailutekijä ja imagoetu tarjottaessa asuin- ja yrityspaikkoja.

75

SUUNNITTELUKESKUS OY

56

OUNASVAARA 2

LIIKEIDEA: OUNASVAARA OPASTAA HYVÄÄN ELÄMÄÄN (.s4)
Hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen merkitys kasvaa samalla kun materialististen
arvojen merkitys vähenee. Ihmiset haluavat käyttää aikansa sellaiseen tekemiseen,
joka lisää heidän hyvinvointiaan oli sitten kyseessä työ tai vapaa-aika. Kaikkia voimia ei haluta käyttää materiaalisten asioiden tavoittelemiseen vaan ihmiset ovat
valmiita maksamaan jopa puhtaan ilman hengittämisestä.

1.Hiihto

Kohderyhmiä ovat (s.9)
joukkue- ja yksilölajien urheilijat
hyvinvoinnistaan kiinnostuneet paikalliset ihmiset ja matkailijat
yritysten henkilöstöt
potilasjärjestöt
Maankäyttö ja infra (s.25)
Rovaniemen kaupungin rooli
Hyvän elämän koulutus-, oppimis- ja kokemuskeskuksen konseptin toteutuminen
edellyttää erityisesti maankäytön ja infran osalta Rovaniemen kaupungin aktiivista
osallistumista. Kaavoituksen on tuettava yritystoimintaa ja edettävä nopeasti niin,
että yritysten investoinnit voivat edetä suunnitellulla tavalla. Lisäksi kulkuyhteyksiä
kaupungin ja Ounasvaaran välillä on kehitettävä.
Tämän toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä on todettu, että maankäytön ja
infran kehittämisen suhteen on syytä hyödyntää Rovaniemen kaupungin tilaamaa
Ounasvaara 2 – kehittämissuunnitelmaa (2006), koska sen tavoitteet ja toimenpiteet
ovat kahden vuoden jälkeen vielä toteuttamiskelpoisia ja linjassa tämän toimintasuunnitelman tavoitteiden kanssa. Ounasvaaran toimijat edellyttävät kaupungilta
käytännön toimia suunnitelmien etenemiseksi ja toteutumiseksi.
Ounasvaara 2 – kehittämissuunnitelmassa todetaan, että kaavoituksellisesti Rovaniemen ja Koskenkylän yleiskaavat antavat mahdollisuuden luoda Ounasvaarasta
monipuolinen liikunnan ja luonnon kokemisen alue. Pienempiä sijoitus- ja yhteysongelmia voidaan ratkaista asemakaavoituksella. Ounasvaara 2 – suunnitelmassa
esitetään yleispiirteinen maankäyttömalli, jossa normaalista kaavan esitystavasta
poiketen on pyritty havainnollisesti esittämään eriasteisille ulkoilutavoille ja suojelutarpeille varatut alueet.

Oukun Kierros
Moottorikelkkareitti

Alkuperäinen lähde: Ounasvaara 2, 2006, s.57

A. Perusratkaisu on ”Oukun Kierros” - Ounasvaaran ympäri helppoja maastoja kulkeva noin 20 km lenkki. Latu kulkee lähellä asutusta ja siihen on hyvät pääsy-yhteydet Urheiluopistolta, Jätkänkynttilältä, Valionrannasta, Stadionilta, Golfklubilta, Koskenkylästä (2
kpl), Sierijärveltä sekä Ounasrinteeltä.
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Kulkuyhteydet kaupungin ja Ounasvaaran välillä (s.26)
Ounasvaaran palvelut jakautuvat tällä hetkellä vaaran kahdelle laidalle. Valionrannan virkistys- ja hyvinvointikeskuksen valmistuttua muodostuu kolmas C. Pääsy Ounasvaaralta Kemijoelle ja edelleen Napapiirille mahdollistetaan rakentamalla
palveluiden keskittymä. Kulkuyhteydet kaupungin keskustan ja Ounasvaaran yhteys Golfklubin kohdalta Koskenkyläntien alitse.
välillä sekä Ounasvaaran eli palveluiden välillä vaaran laidalta toiselle koetaan
puutteellisiksi.
Bussi 1A on kulkenut syksystä 2007 lähtien linjaa Ylikylä-Ounasvaara-Ylikylä
kuusi kertaa päivässä maanantaista perjantaihin. Se palvelee hyvin paikallisten liikunnanharrastajien matkustamista Ounasvaaran ja kaupungin välillä.
Linjan käyttöasteesta ei ole vielä tietoa. Ounasvaara 2 –hankkeessa tehtiin
alustava kustannusselvitys gondolihissistä, joka kulkisi Jätkänpatsaalta Ounasvaaran Majan yläpuolelle. Kiertoköysiradan pituus olisi 1780 metriä ja sen
kuljetuskapasiteetti 600 hlöä/h. Gondolihissin tarve on noussut esiin myös tätä
toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Se palvelisi sekä paikallisia Ounasvaaralla
kulkijoita että matkailijoita.

2. Kävely

Rovaniemen kaupungin teettämässä suunnitelmassa (Latureittisuunnitelma
keskustan ranta-alueilla, 2007) todetaan, että latureitti keskustan hotelleilta
Ounasvaaralle tehdään joko Jätkänkynttiläsillan kautta kulkevaa latua pitkin
tai Jätkänkynttiläsillan pohjoispuolelta jäätä pitkin Pullinrantaan, josta Jäämerentien ja rautatien ylittävien siltojen kautta Ounasvaaran latureitille. Suunnittelun aikana ehdotettiin, että Jätkänkynttiläsillan kevyen liikenteen väylän
siltaladun rakentamista ja käyttöä kannattaisi testata käytännössä kevyempänä
versiona ennen lopullisten päätösten tekemistä. Mikäli siltaladun rakentamista
päätetään testata, Rovaniemen kaupunki tekee asiasta esityksen Lapin tiepiirille. Osapuolten välisissä neuvotteluissa on sovittava mm. vastuukysymyksistä;
kuka rakentaa, kuka vastaa kunnossapidosta sekä kustannusjaosta. Kemijoen
länsirannalla Jätkänkynttiläsillan kohdalla hiihtolatua varten esitetään rakennettavaksi rantaviivan tuntumaan sijoittuva 2-3 metriä leveä tasanne.
Kaupungista Ounasvaaralle kulkee auto- ja kävelyteitä sekä polkuja, joita paikallinen väestö osaa suhteellisen hyvin hyödyntää. Jotta vieraat löytäisivät etsimänsä palvelut, opastusta on kehitettävä selkeäksi ja monikieliseksi (suomi ja
englanti). Opastus on toteuttava kyltein ja viitoin mutta myös painettua palvelukarttaa tarvitaan.
Ympärivuotinen kävelyreitti

Alkuperäinen lähde: Ounasvaara 2, 2006, s.58

Luontopolku ja retkeilyreitti, maastopyöräreitit

Reitistöt Ounasvaaralla (s.26)
Ounasvaaralle suunnitellaan ja rakennetaan eri käyttötarpeitten mukaan jäsennelty, opastettu ja viitoitettu reittiverkosto. Vaikka lähtökohtana reiteillä on A. Sekä kaupunkilaisille, että turisteille on tarpeen luoda turvallinen ja ympärivuotinen
paikallisten virkistyskäyttö, on suunnittelussa huomioitava myös matkailijoiden
kävelypolku, joka lähtee keskustasta. Reitti pohjataan ja opastetaan hyvin ja sillä on kielturvallinen luonnon kokeminen. Ounasvaara 2 – kehittämissuunnitelma on toletty hiihto ja pyöräily. Polun reittipisteinä voisivat olla Jätkänkynttilä, näkötorni, vanha
teuttamiskelpoinen myös reitistöjen kehittämisen osalta.

tanssilava-Oukun maja, Juhannuskallio-Skyhotelli, suurmäki, Valion tontti, josta rannan
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kautta Jätkänkynttilälle.
Lisäksi rakennetaan lähtöyhteydet Urheiluopistolle ja stdionille
sekä muuhun polkuverkostoon.

Ulkoaktiviteettien tarpeet (s.29)
Rovaniemen matkailustrategian ja Ounasvaara 2 – kehittämissuunnitelman mukaisesti HS
140 mäki on erittäin merkittävä koko Rovaniemen matkailun kehittymisen kannalta. Suurmäki on keskeinen osa Rovaniemen valmennuskeskustoimintaa, johon kuuluvat valmennusosaaminen, urheiluseuratoiminta, tuotekehitys, testaustoiminta, harjoitusleirit sekä
kansalliset ja kansainväliset tapahtumat. Näin se kytkee toimintaansa mukaan urheilijoiden
lisäksi mm. yrityksiä, tutkimustoimintaa, oppilaitoksia, matkailua, markkinointia sekä kolmannen sektorin toimintaa. Se on myös oleellinen osa Ounasvaaran imagoa ja mahdollistaa
korkean tason tapahtumisen järjestämisen alueella.
Ounasvaaran hiihtokeskusta on kehitetty viime vuosina rakentamalla lumetusjärjestelmä
sekä kehittämällä rinteitä ja rinnevalaistusta. Työtä jatketaan mm. palvelutilojen, opasteiden
ja hissilippujärjestelmän kehittämisellä. Myös golf-kentän laajennus on yhä ajankohtainen ja
oleellinen osa Rovaniemen ja Ounasvaaran kehittämistä. Kenttä vahvistaa lumettoman ajan
palvelutarjontaa niin rovaniemeläisille liikunnanharrastajille kuin matkailijoillekin.
Kentälle on rakennettava yhdeksän lisäväylää, jolloin siitä saadaan täysmittainen golf-kenttä, jota voidaan hyödyntää täysin myös matkailullisesti. Yhteistyö kaupungin kanssa maanhankinnassa ja alueen kaavoittamisessa on hankkeen toteutumisen ehdoton edellytys.
Sisäaktiviteettien tarpeet (s.30)
Sisäliikuntasalien ja erityistilojen osalta tilanne on Ounasvaaran alueella hyvä. Rentoutumisen ja hiljentymisen tiloja tarvitaan lisää. Rovaniemen ja Ounasvaaran alueella on kysyntää
laadukkaista tiloista, joissa voidaan järjestää rentoutusharjoituksia, joogaa, erilaisia terapioita ja hoitoja. Tilan koon, värien, materiaalien, valaistuksen ja äänimaailman on tuettava
rentoutumista ja rauhoittumista. Näitäkin tiloja voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi
pienimuotoisiin luentoihin tai ryhmätyöskentelyyn.

Majoitustilat (s.30)
Ounasvaaralle tarvitaan lisää laadukasta majoitustilaa erilaisiin tarpeisiin. Mökkimajoituksen suosio kasvaa koko ajan myös ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Ounasvaaran
Pirtit on rakentanut viime vuosina runsaasti lisää mökkikapasiteettia ja uusinut myös ravintolatilansa. Ounasvaaran Lakituvat tarjoavat myös korkeatasoista mökkimajoitusta. Lapland
Hotels – konsernilla on meneillään mökkimajoituksen rakentamissuunnitelma Ounasvaaralle. Tavoitteena on rakentaa noin 150–200 majoitusyksikköä. Sen kaavoitusprosessi on toistaiseksi vielä kesken. Lisäksi tarvitaan hotellimajoitusta, jota Ounasvaaran kävijät voivat
hyödyntää. Valionrannan LUMI -palvelukokonaisuuden majoituskapasiteetiksi on suunniteltu 250–300 huonetta.
Ounasvaaran yleinen ilme (s.31)
Erilaiset vuodenajat asettavat omat vaatimuksensa matkailukeskuksen ilmiasuun. Talviaikaan luminen maisema on kaunis, mutta myös lumettomana aikana Ounasvaaran on oltava siisti ja esteettinen. Yhtenäiset kalusteet, opasteet ja valaistus tehdään Rovaniemeltä
löytyvää designosaamista hyödyntäen omaperäiseksi ja Ounasvaaran luonteeseen sopivaksi. Valotaiteen, jään ja lumen mahdollisuudet tunnelman luojina hyödynnetään. Valaistuksen suunnittelussa otetaan turvallisuusnäkökohdat huomioon, niin että yksinliikkujatkin uskaltautuvat myös pimeään aikaan Ounasvaaralle. Liikuntarajoitteisten ja vanhusten
tarpeet ympäristön suhteen huomioidaan.
Valionrantaan rakennettava LUMI -palvelukokonaisuus vaikuttaa olennaisesti Ounasvaaran
ilmeeseen ja Rovaniemen kaupunkikuvaan. Rovaniemen kaupunki tekee toteuttajan kanssa
erillisen sopimuksen hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistökaupan esisopimuksen, jotka
molemmat sopimukset kaupunginhallitus hyväksyy. Kaupunginhallitus asettaa alueen asemakaavan valmistelua ja hankkeen suunnittelua varten ohjausryhmän. Valionrannan lopullisesta toteutuksesta päättää kaupunginvaltuusto yleis- ja asemakaavamuutoksilla.
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Painetut lähteet, selvitykset:
Alueidenkäytön strategian päivitys (KV, 27.8.2012, §86)

Rovaniemen kaupunkistrategia (KV, 19.11.2012)

ARCTIC WELLBEING PARK, Toimintasuunnitelma, FCG Planeko Oy, 31.3.2008

Saarinen ym. Turun kansallinen kaupunkipuisto perustamisselvitys, Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto. Yleiskaavatoimisto, 2007.

Kemijoen ranta-alueen yleissuunnitelma. (TekLa 25.5.2010, §96)
Kulojärvi, Minna. Valkeakosken kansallinen kaupunkipuisto. Perustamisselvitys 2009-2010. Valkeakosken kaupunki. Kaupunkisuunnitteluosasto, Kaavoitustoimi. Tampere 2010.

Svärd, Heidi. Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja –suunnitelma.
Helsinki, 2007.
Svärd, Heidi, 2007. Tutkielma kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttymisestä
Rovaniemellä

Ounasvaaran 2, kehittämissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, 24.1.2006.
Pro Ounasvaara. Kansallinen kaupunkipuisto Rovaniemelle. Esiselvitys,
16.12.2009
Rovaniemen vaihemaakuntakaava, Maisemaselvitys. Destia Konsulttipalvelut,
Rovaniemi 17.6.2008, Tampere 2008

Sähköiset lähteet:
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kaavat-ja-kiinteistot/Kaavoitus/Kansallinen-kaupunkipuisto, 12.9.2012
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132, 12.9.2012

ROVANIEMEN KAUPUNKI, Ounasvaaran alueen selvitykset yleiskaavoitusta
varten: Luontoselvitys, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys sekä selvitys
matkailualueen kehittämisen lähtökohdista. Pöyry Finland Oy 2011.
Rovaniemen kaupunki, Ounasvaaran osallistuva metsäsuunnitelma,
Metsäosasto, 1995.
Rovaniemen matkailun kehittämisohjelma. (KV 23.1.2012, §6)
Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelma. (KV 14.6.2010 §79)

RKY: http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx, 5.7.2012
RKY 2009, kartta: http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/palvelut.asp, 6.11.2012
Muu kirjallisuus:
Karppinen, Eero. Rovaniemen kauppala. Metsätaloussuunnitelma 1951-1960.
Lukkarinen, Kari. Rovaniemen kaupungin taajamien lähimetsien omistus ja käyttö,
Esimerkkinä Printtivaaran alue, opinnäytetyö, Luonnonvara-ala, Metsätalouden
koulutusohjelma, 2003.
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Kansallinen kaupunkipuiston ohjausryhmä
päivitetty 8.11.2012
Rovaniemen kaupunginhallituksen edustajat:

Rovaniemen kaupunki:

Sakari Trög, puheenjohtaja,
Reijo Sulasalmi,
Minna Myöhänen
Juhani Juuruspolvi
Sari Ylipulli

Martti Anttila, apulaiskaupunginjohtaja
Tarja Outila, kaavoituspäällikkö
Jorma Korva, kaupunginarkkitehti
Markku Oinaala, sosiaali- ja terveysjohtajan sijainen
Marja Widenius, kulttuurijohtaja
Sari Laakkonen, liikuntatoimenjohtaja
Jussi Päkkilä, suunnittelujohtaja
Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri
Erkki Lehtoniemi, ympäristövalvonnan päällikkö
Kaisu Kuusela, kaavoitusarkkitehti
Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri

Ely-keskus ympäristö ja luonnonvarat, Lappi:
Timo Jokelainen, alueidenkäyttöpäällikkö
Hannu Raasakka, alueidenkäyttöinsinööri
Lapin Liitto:
Riitta Lönnström, suunnittelujohtaja
Kaisa Mäkiniemi, Va. maakunta-arkkitehti

Ohjausryhmään kuuluneet myös:
Ympäristöministeriö:
Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos
Pro Ounasvaara:
Mervi Autti

Paavo Hokka, Pro Ounasvaara
Kimmo Kaakinen, biologi, Lapin maakuntamuseo
Auvo Kilpeläinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Rovaniemen kaupunki

Lapin maakuntamuseo:
Hannu Kotivuori, intendentti, arkeologi
Kemijoki Oy:
Raimo Kaikkonen, kiinteistöpäällikkö

Rauno Yli-Paavalniemi, liikuntatoimenjohtaja, Rovaniemen kaupunki
Tuuli Rautava (ent. Kaakkurivaara), kaupunginhallitus
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