VUOROVAIKUTUSLOMAKE/ AU 315 Napapiirin asemakaavan muutos ja
laajennus
EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN (31.8.-29.9.2017)

Muistutukset
1. Arctic Circle Santa Claus Finland OY

Kaupunginhallitus
Rakennuksen suojelu on ratkaistu vuonna 24.6.2013 hyväksytyssä asemakaavassa. Suojelun perusteet on
ratkaistu hallinto-oikeuden päätöksellä 2.12.2014 Päätösn:o 14/5439/1. Suojelupäätös on saanut

lainvoiman. Tällä kaavalla ei muuteta suojeluratkaisuja. Suojelu koskee julkisivuja eikä siten vaikeuta
kiinteistön omistajaa käyttämään kiinteistöään kaavan mukaiseen tarkoitukseen. Kaassa esitetty
suojelupäätös on myös kohtuullinen maanomistajalle (Vrt. PSHao päätös)
Merkitään tiedoksi.
2. Arctic Reindeer Oy/ Miia Merkku
Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys
Olemme Napapiirillä toimiva ohjelmapalveluyritys ja toimineet alueella vuodesta 2006 jolloin yhtiömme
porotila Arctic Reindeer Oy perustettiin ja toimitilat rakennettiin.
Toimimme päivittäin alueella ja porotilamme tuottaa ohjelmapalveluita noin 30 000 asiakkaalle vuodessa.
Olemme tilauksesta auki ja toimintamme keskittyy talveen mutta kesälläkin meillä on useita tuhansia
asiakkaita. Nyt pyrimme ympärivuotiseen toimintaan ja tuottamaan enemmän palveluita myös keväisin ja
syksyisin. Toimipaikkoja meillä on kaksi. Porotila on Joulupukintiellä, Napapiirin Nesteen takana. Toinen
toimipisteemme on Lapin Safareiden vuokraama PoroPuisto Tarvantiellä. Tarjoamme Poropuiston kaikki
poro-ohjelmapalvelut.
Napapiirin asemakaava vaikuttaa toimintaamme sekä suoraan että välillisesti.
Huomioita kaavasta:


Alueella on ollut positiivinen vire jo usean vuoden ajan. Alueita on saatu selkeytetttyä ja
toimintaympäristöissä on luotu mahdollisuudet yrityksille kehittyä. Palvelutarjonta on
monipuolistunut ja kehittynyt, uusi kaava vahvistaa tätä kehitystä.



Jos kaava viivästyy, Napapiirin hyvin lähtenyt kehitys jälleen pysähtyy ja taantuu.
Nyt olisi aika investoida, yrittäjillä on siihen rahaa ja halukkuutta. Vahvistetulla uudella paremmalla
kaavalla yrittäjät uskaltavat investoida, kun tilanne vakautuu.



Kuljen päivittäin useaan otteeseen Nelostietä Shellin risteyksen ohitse. Huomioni on, että Shellin
risteys on vaarallinen nykyisellään. Turistit kävelevät vilkkaan nelostien ylitse vaarallisissa paikoissa
eivätkä ymmärrä, että talvikeleissä autot eivät pysähdy niin nopeasti. Turisteja loikki usein myös
tiellä jopa matkalaukkuineen eivätkä jaksa vetää matkalaukkujansa että pystyisivät ylittämään tien
ripeästi.
Lisäksi Napapiirille kääntyy autoja mutta heti Pajakylään saavuttaessa autot pysähtyvät arpomaan,
mihin menevät ensiksi. Tämä aiheuttaa sumaa nelostielle helposti. Lisäksi harhailevat autot
häiritsevät pajakylässä kävelyliikennettä ja tunnelmaa.
Vaarallinen risteys pitäisi siis poistaa ja autoilu alueelle pitäisi suunnitella toimivaksi.
Ei ole suositulle matkailukohteelle hyväksi jos ihminen jääkin auton alle Joulupukin kylän edessä,
sitä emme halua.



Ohjelmapalvelualan toimijana haluan kiinnittää huomion reittiturvallisuuteen. Olemme yhdessä
yrittäjien ja Rovaniemen kaupungin kanssa tehneet yhteistyötä usean vuoden ajan, että saamme
asiakasturvallisuuden paranemaan ja reitistö erilleen toisistaan. Koska kaavalla eriytetään Poro,
Husky, Kelkka reitit omille alueillensa, tämä tuo huomattavan parannuksen turvallisuuteen ja
Rovaniemen kaupunki on tehnyt pilottityötä sovittaessaan näin hyvin eri toimijoiden intressejä.
Tuleva kaava vahvistaa siis ohjelmapalveluiden toimintaa, turvallisuutta ja kehitystä. Ainoa
heikkous kaavassa on, että Porot ja Huskyt on laitettu vierekkäisille parkkialueille Nesteen ja Shellin
väliselle alueelle. Porosafarit ovat kulkeneet tässä paikassa jo vuodesta 1998 ja paikka on
vakiintunut poroille. Saaliseläimiä ja petoeläimiä en samalle jängälle parkkiin laittaisi, varsinkaan

kun jängälle ei ole vapaita huskyreittejä. Koiraparkille ei siis ole tarvetta siihen paikkaan.
Jos nämä kaksi eläinlajia kuitenkin laitetaan lähekkäin, aiheutuu liian suuri turvallisuusriski
asiakkaille, eläimille ja liikenteelle. Tämä olisi vältettävissä helposti sijoittamalla Huskien parkkialue
muualle, missä siihen on toimijoilla reitistöä ja tarvetta.


Poropuiston alueella on meidän poro-ohjelmapalvelut toiminnassa. Poropuistossa meillä on
kasvupotentiaalia ja mahdollisuus monipuolistaa tarjontaa poro-ohjelmapalveluille. Nyt
ehdotuksessa alue on merkitty M, metsäalueeksi. Alue pitäisi olla kaavassa ohjelmapalvelualuetta,
erityisesti poroille. Alue pienenee huomattavasti ja rakennuksia jää uusitun risteysalueen,
Myllymäentien ja Nelostien risteysalueelle.
Kaavassa jää myös porojen laidunalueita uuden SantaParkin tien alle. Alue on tähän saakka ollut
vuokralla ajoporojen laitumeksi ja pororeitistön alueeksi. Nämä käytöt estyvät tai pienentyvät
huomattavasti uudessa kaavassa.
Toimintamme hankaloituu ja estyy oleellisesti Poropuistossa. Tarvitsemme tilalle korvaavia alueita
jotta pystymme toimimaan Poropuiston konseptilla ja tarjoamaan Poropuiston asiakkaille korvaavia
ohjelmia jotka eivät päätoimipaikassamme Joulupukintiellä onnistu.

Yrittäjän ja koko Rovaniemen asukkaan näkökulmasta uusi hidaste kaavan vahvistamiselle tietää
tulevaisuuden näkymien huononemista. Epävarmuus kaavasta aiheuttaa investointien lykkäämistä eikä
tässä tilanteessa se ole toivottavaa.

Napapiirillä, 29.9.2017
Miia Merkku, toimitusjohtaja
Kaupunginhallitus:
Kohta 1, 2: Merkitään tiedoksi.
Kohta 3: Kaavaehdotusta tarkistetaan vastaamana luonnosvaihtoehtoa 2:n periaatetta. Shellin liittymä
poistetaan ja eteläinen liittymä tehdään tilapäiseksi, kunnes Joulumaantien jatke on rakennettu
Myllymäentielle saakka.
Kohta 4: Parkkialueilla halutaan turvata keskeisten ohjelmapalvelujen tarpeet. Alueiden käyttö on
väliaikaista ja toimintaa tulee ohjata aikatauluin ja vuorojärjestelyin.
Kohta 5: Poropuiston alue on osoitettu KH:n tahdon mukaisesti M-alueeksi. Poroille on osoitettu
ohjlemapalvelualueita ja myös ladunmaata VT 4:n pohjoispuolella.

3. Asukkaat

Kaupunginhallitus:
Kaavaehdotusta tarkistetaan niin, että Pukinpolun katkaisemiselle annetaan seuraava vaiheistamismääräys:

Joukkoliikenne painottuu VT 4:n varrelle.

4. Eila Alasuutari

Kaupunginhallitus:
Vaatimus 1:
Asemakaavaa ohjaa Rovaniemen maakuntakaava. Ympäristöministeriö on 2.11.2001 vahvistanut
Rovaniemen maakuntakaavan. Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM9, maa- ja
metsätalousaluetta (M) ja lentokenttäaluetta (LL). Lisäksi alueella kulkee seudullisesti merkittäviä reittejä ja
voimalinjoja sekä päätie.

Maakuntakaavamääräyksen mukaisesti RM-alueille osoitetaan matkailu- ja lomakeskuksille, merkittäville
leirintäalueille, lomahotelleille, matkailuun liittyville lomakylille ja muille vastaaville toiminnoille alueita
niihin kuuluvine virkistysalueineen.
Maakuntakaava on MRL 25 §:n mukaisesti yleispiirteinen ja tarkentuu MRL 32.1 §:n mukaisesti
yksityiskohtaisemmassa kaavassa (tässä asemakaava). Maakuntakaavan RM-merkintä mahdollistaa
määräyksen mukaiset toiminnat selvitettäväksi alemman asteisessa kaavassa. Maakuntakaava ei ratkaise
yksityiskohtaisesti mahdollisten toimintojen määrää tai sijaintia alueella. Kaava laaditaan kaavan tarkoitus
ja tavoite huomioiden. Tässä kaavassa ensisijaisena tarkoituksena on ollut ratkaista liikenne- ja
ohjelmapalvelujen tarpeet sekä tarvittava täydennysrakentaminen. KH 11.4.2016 § 136: Kaavan tarkoitus ja

tavoite on määritellä ohjelmapalveluille osoitettavat turvalliset, toimivat ja kasvua tukevat alueet sekä
selvittää tarvittavat muutokset katuverkostossa ja korttelialueilla. Kaavalla määritellään alueen
kapasiteetti viipymän ja ohjelma-palvelujen kysynnän sekä alueen kantokyvyn välisessä suhteessa.
Kaavan tarkoituksenmukaisuusharkinnasta päättää kunta. Maanomistajalla ei ole laista johtuvaa oikeutta
vaatia alueitaan asemakaavoitettavaksi omia tarpeitaan varten. Tästä on useita oikeuden päätöksiä.
Esimerkiksi KHO:2015:95/ oikeudellinen arviointi: Kunnalla on velvollisuus alueen asemakaavoittamiseen,
jos maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Mainitun lainkohdan perusteella
yksittäisellä maanomistajalla ei toisaalta ole oikeutta saada aluettaan kaavoitetuksi, vaan kaavan
laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi(…)Kunnalla on kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja
osana maapolitiikkaansa oikeus laatia haluamansa sisältöisiä kaavoja edellyttäen, että kaavalle laissa
säädetyt sisältövaatimukset täyttyvät. Kunnalla on tällöin harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus muun
ohella päättää siitä, mille alueille ja missä aikataulussa asemakaavoja laaditaan. Tämän vuoksi pelkästään
se, että kaavan rajaukseen ovat vaikuttaneet maanomistukselliset seikat, ei sellaisenaan tee
kaavaratkaisua lainvastaiseksi. Kaavaratkaisun lainmukaisuus on kuitenkin voitava perustella myös muilla
kuin maanomistukseen liittyvillä näkökohdilla.
Kaava on laadittu MRL 39 §:n sisältövaatimukset ja MRL 54.4 §:n sisältövaatimukset huomioiden. Jos
asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa
soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Kaavaa laadittaessa on otettava huomioon myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä selvitykset.
Alueen läpi kulkee valtakunnallisesti merkittävä liikenneväylä (VT4) ja alue rajoittuu valtakunnallisesti
tärkeään lentokenttään (sotilas-, ja siviililentokoneet).
VT4:n pohjoispuoli on kaavan tavoite ja kaavaprosessissa tehtyjen selvitysten sekä saadun palautteen
perusteella osoitettu ohjelmapalvelujen alueeksi. VT4:n pohjoispuolella on yksityisten maanomistajien
maita, mutta myös kaupungin omistamia sekä Finavian omistamia maita. VT4:n pohjoispulella olevia
maanomistajia on kohdeltu maanäytöllisin perustein (kaavan tarkoitus, turvallisuus, VAT:t, selvitykset)
samalla tavalla.
Tässä tapauksessa KH on osoittanut VT4:n pohjoispuolelle M-alueen, jolle myöhemmin laadittavalla
kumppanuuskaavalla selvitetään mahdollisuus osoittaa matkailupalveluja M-alueelle (KH 21.8.2017 § 400).
Kaava on laadittu kaavaa varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti sitä
kaavaprosessin aikana täydentäen (täydennetyt selvitykset on esitetty kaavaselostuksessa). Kaava on
laadittu ML 9.1 §:n vaatimukset huomioiden perustamalla kaavoitus suunnitteluun ja rajaamalla selvitykset
kaavan tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti.
MRL 9.1 §:Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan
tehtävä ja tarkoitus.
Vaatimus 2: Kaavassa esitetty ratkaisu perustuu maankäytöllisiin syihin ja ratkaisuihin. Maanomistajia on
kohdeltu samanarvoisesti kaavan tarkoituksen kannalta keskeisen vyöhykeperiaatteen mukaisesti.
Valtuuston päätös lähetetään muistuttajalle.

5. Erkki Ruokanen

Kaupunginhallitus:
Muistutus toimitetaan muistutuksessa mainituille henkilöille ja ympäristö- ja teknisen lautakunnan
puheenjohtajille.
Asemakaavaehdotuksessa on määräys: VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE
VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI
SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN
PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN
ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.
NeVe Oy laatii koko alueelle verkoston kehittämissuunnitelman.

6. Husky Travels

Kaupunginhallitus:
Ohjelmapalveluritysten tukikohtien tulee sijoittua kaavan mukaisille op-alueille. Rakennuksia ja
rakennelmia ei voi sijoittaa kaavassa esitettyjen rakennusalojen ulkopuolelle. Kullakin yrittäjällä tulee olla
hallintasopimus ohjelmapalvelualueeseen. Ohjelmapalvelujen tarvitsemista reitistöalueista laaditaan
erillissopimukset maanomistajien kanssa. Ohjelmapalvelutoiminta kasvaa ja uusien yritysten sijoitttuminen
alueelle mhdollistetaan kaavan mukaisille alueille ja vyöhykkeille, mutta kukin uusi toiminta ratkaistaan
kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti. Uusia alueita ei ole korvamerkitty toimijoille, vaan ne
jaetaan kuten ohjelmapalvelualueet on jaettu. Ohjelmapalvelualueet (MU) on osoitettu laajoina, jotta
nykyiset toimijat sekä uudet toimijat voivat sijoittua alueelle ja toiminta voi kasvaa. Ko. yrityksen
läheisyyteen on osoitettu leveä viheralue, jolle mahtuu rinnakkaisia reittejä.
7. Lapland Husky Safaris Oy
Aihe:

Kaava muistutus

Muistutus napapiirin kaavaan.
Lapland Husky Safaris oy pitää esitettyä kaavaa välttämättömänä alueen tulevaisuuden kannalta.
Pelkona on että Ilman esitettyä kaavaa alueen turvallisuus tulee kärsimään vakavista ongelmista jotka
pilaavat napapiirin matkailun lupaavasti alkaneen kasvun. Kuluneiden kolmen vuoden aikana
saavutettu positiivinen vire on tuonut huomattavan määrän uusia työpaikkoja koko matkailualalle ja
sitä myöden myös kaikille muillekin toimialoille. Napapiirin alue on johtava alue koko matkailussa
jonka mainetta ei sovi vaarantaa. Kaava prosessi jo itsessään on suurelta osin luonut positiivista

uskoa tulevaan ja saanut investointeja aikaan. Erityistä huomiota ja huolta turvallisuuden
näkökulmasta aiheuttavat reitistö ja liikenneratkaisut, joista erityisesti ns. Shellin risteys. Päivittäin ohi
kulkiessaan ei voi kuin kauhulla seurata tien yli kulkevaa hallitsematonta edestakaista jalankulku
liikettä autojen seassa. Edessä oleva pimeä aika sekä lisääntyvät matkailija määrät vain pahentavat
ongelmaa.
Hannu Airola
Lapland Husky Safaris Oy
Kaupunginhallitus
Kaava on laadittu ensisijaisesti ohjelmapalveluiden sekä liikenneratkaisujen turvallisuuden näkökulmasta.
Vyöhykeperiaatteella turvataan turvalliset kasvualueet kullekin toiminnalle.
Kaavaehdotuksesta poistetaan Shellin liittymä ja kaavaehdotus palautetaan ELY:n ja kaupungin yhdessä
tekemän liikenneratkaisun mukaiseksi.
8. Santa Park Oy
SantaPark Oy on investoinut vuonna 2016 vuokraamilleen tonteille Tarvantie 3 sekä Tarvantie 5 lähes 6
miljoonaa euroa ja luonut tonteille 140 petipaikkaa, 15 uutta työpaikkaa sekä aloittanut leirintäalueen
rakennustyöt maapohjien osalta. Vuosina 2017 ja 2018 SantaPark investoi alueelle n, 5 m€.
SantaPark ja Pajakylän yritykset jakavat samoja asiakkaita ja asiakkaat käyvät useiden toimijoiden sekä
elämystuottajien palveluissa sekä paikoissa.
Alueella on huomioita ennen kaikkea vieraiden turvallisuus – erityisesti 4-tietä ylittämään pyrkiviltä on
voitava tarjota vain ja ainoastaan turvallinen ylitys tai alitus.
Napapiirin kaava ei voi vaarantaa ohjelmapalveluiden käyttöä nyt eikä tulevaisuudessa vaan oltava selkeät
vyöhykkeet majoitukseen sekä ohjelmapalvelutuotantoon.
Napapiirin alueen kehäreitistö tarvitsee myös ylikulkusillan 4-tien ylitse kallioleikkaukseen Syväsenvaaran
kohdalla. Silta toimisi samalla porttina kaupunkiin sekä napapiirille. Silta mahdollistaisi upean,
maisemallisen ulkoilureitin myös kaupunkilaisille.
Heinäkuussa 2017 Rovaniemellä yöpyneiden kiinalaisten määrä kasvoi 147% verrattuna vuoteen 2016.
Tulevien vuosien sesonkien kasvu on huomioitava kaavassa erityisesti ohjelmapalvelualueiden
mahdollistamisessa. Vieraiden määrä kasvaa pääosin lumettomana aikana ja asettaa haasteita
ohjelmapalvelutuotannolle.

SantaPark Oy:n puolesta

Ilkka Länkinen
yrittäjä/toimitusjohtaja

Kaupunginhallitus:
Kaavaehdotuksen kevyenliikenteen siltavarausta tarkistetaan vastaamaan selvityksessä esitettyä sijaintia.
Aluevaraus osoitetaan leveänä, jotta sillalle voidaan tarkemmassa suunnittelussa löytää mahdollisimman
hyvä ratkaisu.
Sillalle ei voida sijoittaa ohjelmapalveluja eikä moottorikelkkoja.
9. Lapland Safaris
Muistutus napapiirin kaavaan
Napapiirillä kolme vuotta sitten havaittiin vakavia turvallisuusongelmia reiteillä. Nämä ongelmat sysäsivät
alkuun nykyisen kaavaprosessin. Nyt reittien turvallisuustilanne on huomattavasti parempi tehtyjen
toimenpiteiden johdosta. Kaavaprosessi on tuonut mukanaan vyöhykeajattelun, jonka pohjalta on päästy
tekemään turvallisuutta parantavia toimenpiteitä laajemminkin. Kasvavat matkailijamäärät aiheuttavat
kuitenkin uusia turvallisuushaasteita. Tärkeimpänä tämän hetken ja tulvaisuuden haasteena napapiirin
alueella näen liikennejärjestelyt. Tällä hetkellä akuutti tilanne on ns. Shellin risteys, jossa turistit ylittävät
nelostien täysin hallitsemattomasti. Kun päivät pimenevät, onnettomuusriski kasvaa. Liikennejärjestelyissä
on myös erittäin tärkeää ratkaista ns. lentokentäntien risteyksen turvallisuus. Nivanvaaran asuntoalueelta
olisi myös saatava autoliikenne lakkaamaan pukinpolkua pitkin. Asuntoalueelta tulevat autot aiheuttavat
ison onnettomuusriskin pajakylän kohdalla. Tämän takia on myös ratkaistava Nivanvaaran asukkaiden
turvallinen pääsy pois asuntoalueelta. Kuitenkin liikennejärjestelyjen akuutimpana asiana näen ns. Shellin
risteyksen. Onnettomuusriski tässä kohdin on hyvin korkea. Jos tässä tapahtuu onnettomuus jossa
matkailija esim. menehtyy ja myöhemmin asiaa selvitellessä tulee ilmi, että riski on ollut tiedossa eikä
asialle ole tehty mitään. Kysymykset miksi asialle ei ole tehty mitään ja kuka vastaa tapahtuneesta olisi
vaikea vastata. Tämä asettaa turvallisuustyön napapiirillä outoon valoon ja vahingoittaa alueen turvallisuus
imagoa, sekä aiheuttaa ongelmia matkailuelinkeinolle.
__________________________
Markku Seurujärvi
Kenttä- ja Turvallisuusjohtaja/
Field and Safety Direktor
Lapin Safarit / Lapland Safaris
Kaupunginhallitus:
Kaava on laadittu ensisijaisesti ohjelmapalveluiden sekä liikenneratkaisujen turvallisuuden näkökulmasta.
Vyöhykeperiaatteella turvataan turvalliset kasvualueet kullekin toiminnalle.
Kaavaehdotuksesta poistetaan Shellin liittymä ja kaavaehdotus palautetaan ELY:n ja kaupungin yhdessä
tekemän liikenneratkaisun mukaiseksi.

10. Lapland Welcome

Kaupunginhallitus
1. Shellin ja Nesteen välinen alue on kaupungin maaomaisuutta, jonka käytön tulee perustua
sopimuksiin. Tällä hetkellä alueella ei ole voimassa olevia vuokrasopimuksia. Kaava laaditaan
kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden, jolloin alueita osoitetaan kaikkia alueella toimivia yrityksiä
varten. Moottorikelkkailua säätelee maastoliikennelaki, joten liikenne osoitetaan reiteille ja urille.
Kaavassa on osoitettu op-3 merkinnällä moottorikelkkailulle varatut alueet ja lanssi-merkinnällä
alueet, joissa kelkkoja voidaan säilyttää. Alueita on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu eri puolelle
aluetta moottorikelkkareittinen lähelle, jotta yhteydet mm. majoitusalueelta ovat lyhyitä. Kaavalla
turvataan kaikkien yritysten mahdollisuus palvella asiakkaitaan turvallisella etäisyydellä ja omilla
alueillaan. Poroille ja koirille on osoitettu huoltoasemien väliin asiakkaiden noutopisteet, ei
tukikohtia.
2. Kaavassa on tarkoitus osoittaa ohjelmapalveluille sääsuojia, ei kiinteitä rakennelmia. Reitit on
laadittu yhteistyössä alueella toimivien yritysten kanssa. Yksittäisen maanomistajan tarpeet
sovitetaan vyöhykkeisiin, jotta kaikkien toimijoiden näkökulmat tulevat tasapuolisesti
huomioiduksi. Sääsuojat on tarkoitettu ohjelmapalvelujen tarpeisiin esimerkiksi taukoa varten.

Sääsuojasta säädetään kaavamääräyksellä laavu- 1 ja laavu- 2, esimerkiksi seuraavasti:

3.

ja 4. Moottorikelkka on nopein ja vaarallisin ohjelmapalveluiden käyttämä kulkuväline.
Moottorikelkka ei ole myöskään lain mukainen kulkuneuvo, jolloin sillä ei saa ajaa katu- ja
liikennealueella. Turvallisuusnäkökulmasta on selkeästi paras ratkaisu ohjata asiakkaat keskitetyille
lanssialueille, joista päästään turvallisesti yleisille moottorikelkkareiteille. Kaavassa on osoitettu
riittävästi lanssialueita kävelyetäisyyden päähän, joten ohjelmapalveluiden toiminta turvataan.
Kaavalla ei ratkaista vuokrasopimuksia.

5 . Kaava-alueen rajaus sisältää keskiset ohjelmapalvelualueet, joiden maankäyttöä tulee ohjata.
Kaavoitus laaditaan erilaisten intressien yhteensovittamiseksi. Ko. alueella on, kuten muistuksesta
selviää, tarvetta ohjata ristiriitaisia tavoitteita. Kaupunki päättää MRL 51 §:n nojalla kaavoituksen
laajuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta lain säädökset huomioiden.
Kaavassa on osoitettu maksimaaliset moottorikelkkojen määrät lansseilla. Ohjelmapalvelutoiminta
kasvaa merkittävästi, ja kaavassa on mahdollistettu hallittu kasvu.

11. Olavi Pokka

Kaupunginhallitus:
1. Kaavaa on laadittu laajassa yhteistyössä. Mukana ovat olleet ohjelmapalveluyritykset, alueella

toimivat yritykset, osalliset. Kaavassa on noudatettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman
vuorovaikutusperiaatteita. Maaomistajille on lähetetty kirjeet kussakin kaavan vaiheessa.
Rovaniemen Kehityksen toimittaman yritysluettelon mukaiset yritykset ovat olleet mukana
kaavaprosessissa. napapiirin osuuskuntaa on kuultu erikseen ja sille on esitelty kaavaa. Pokka on
ollut mukana sekä sidosryhmätilaisuuksissa että Napapiirin osuuskunnassa. Rovaniemen kaupunki
ja ELY-keskuksen edustajat ovat vierailleet Olavi Pokka OY:n luona erikseen 21.6.2016 . Muistio:

2. Asemakaavaa ohjaa Rovaniemen maakuntakaava. Ympäristöministeriö on 2.11.2001 vahvistanut
Rovaniemen maakuntakaavan. Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM9, maaja metsätalousaluetta (M) ja lentokenttäaluetta (LL). Lisäksi alueella kulkee seudullisesti merkittäviä
reittejä ja voimalinjoja sekä päätie.

Maakuntakaavamääräyksen mukaisesti RM-alueille osoitetaan matkailu- ja lomakeskuksille,
merkittäville leirintäalueille, lomahotelleille, matkailuun liittyville lomakylille ja muille vastaaville
toiminnoille alueita niihin kuuluvine virkistysalueineen.
Maakuntakaava on MRL 25 §:n mukaisesti yleispiirteinen ja tarkentuu MRL 32.1 §:n mukaisesti
yksityiskohtaisemmassa kaavassa (tässä asemakaava). Maakuntakaavan RM-merkintä mahdollistaa
määräyksen mukaiset toiminnat selvitettäväksi alemman asteisessa kaavassa. Maakuntakaava ei
ratkaise yksityiskohtaisesti mahdollisten toimintojen määrää tai sijaintia alueella. Kaava laaditaan
kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden. Tässä kaavassa ensisijaisena tarkoituksena on ollut ratkaista
liikenne- ja ohjelmapalvelujen tarpeet sekä tarvittava täydennysrakentaminen. KH 11.4.2016 § 136:
Kaavan tarkoitus ja tavoite on määritellä ohjelmapalveluille osoitettavat turvalliset, toimivat ja kasvua
tukevat alueet sekä selvittää tarvittavat muutokset katuverkostossa ja korttelialueilla. Kaavalla
määritellään alueen kapasiteetti viipymän ja ohjelma-palvelujen kysynnän sekä alueen kantokyvyn
välisessä suhteessa.
Kaavan tarkoituksenmukaisuusharkinnasta päättää kunta. Maanomistajalla ei ole laista johtuvaa
oikeutta vaatia alueitaan asemakaavoitettavaksi omia tarpeitaan varten. Tästä on useita oikeuden
päätöksiä. Esimerkiksi KHO:2015:95/ oikeudellinen arviointi: Kunnalla on velvollisuus alueen
asemakaavoittamiseen, jos maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.
Mainitun lainkohdan perusteella yksittäisellä maanomistajalla ei toisaalta ole oikeutta saada aluettaan
kaavoitetuksi, vaan kaavan laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi(…)Kunnalla on
kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja osana maapolitiikkaansa oikeus laatia haluamansa sisältöisiä
kaavoja edellyttäen, että kaavalle laissa säädetyt sisältövaatimukset täyttyvät. Kunnalla on tällöin
harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus muun ohella päättää siitä, mille alueille ja missä aikataulussa
asemakaavoja laaditaan. Tämän vuoksi pelkästään se, että kaavan rajaukseen ovat vaikuttaneet
maanomistukselliset seikat, ei sellaisenaan tee kaavaratkaisua lainvastaiseksi. Kaavaratkaisun
lainmukaisuus on kuitenkin voitava perustella myös muilla kuin maanomistukseen liittyvillä
näkökohdilla.
Kaava on laadittu MRL 39 §:n sisältövaatimukset ja MRL 54.4 §:n sisältövaatimukset huomioiden. Jos
asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa
laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.
Kaavaa laadittaessa on otettava huomioon myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä
selvitykset. Alueen läpi kulkee valtakunnallisesti merkittävä liikenneväylä (VT4) ja alue rajoittuu

valtakunnallisesti tärkeään lentokenttään (sotilas-, ja siviililentokoneet).
VT4:n pohjoispuoli on kaavan tavoite ja kaavaprosessissa tehtyjen selvitysten sekä saadun palautteen
perusteella osoitettu ohjelmapalvelujen alueeksi. VT4:n pohjoispuolella on yksityisten maanomistajien
maita, mutta myös kaupungin omistamia sekä Finavian omistamia maita. VT4:n pohjoispulella olevia
maanomistajia on kohdeltu maanäytöllisin perustein (kaavan tarkoitus, turvallisuus, VAT:t, selvitykset)
samalla tavalla.
Tässä tapauksessa KH on osoittanut VT4:n pohjoispuolelle M-alueen, jolle myöhemmin laadittavalla
kumppanuuskaavalla selvitetään mahdollisuus osoittaa matkailupalveluja M-alueelle (KH 21.8.2017 §
400).
Kaava on laadittu kaavaa varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti sitä
kaavaprosessin aikana täydentäen (täydennetyt selvitykset on esitetty kaavaselostuksessa). Kaava on
laadittu ML 9.1 §:n vaatimukset huomioiden perustamalla kaavoitus suunnitteluun ja rajaamalla
selvitykset kaavan tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti.
MRL 9.1 §:Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon
kaavan tehtävä ja tarkoitus.
3.

Kaavassa esitetty ratkaisu perustuu maankäytöllisiin syihin ja ratkaisuihin. Maanomistajia on
kohdeltu samanarvoisesti kaavan tarkoituksen kannalta keskeisen vyöhykeperiaatteen mukaisesti.

4. Olavi Pokka Oy ei omista maita VT4:n toisella puolella. Rovaniemen kaupungin omistuksessa olevat
maat jaetaan kaupungin maapoliittisten periaatteiden mukaisesti.
Kaavan laatiminen on täyttänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisen vuorovaikutuksen sekä
MRL:n säädökset.
Valtuuston päätös lähetetään muistuttajalle.

12. Rovakaira Oy

Kaupunginhallitus:
Kaavaa tarkistetaan KTY-merkinnän osalta ja mahdollistetaan toimistotilojen sijoittaminen alueelle.

13. Rovaniemen kehitys
Aihe:

Napapiirin kaava

Kaava on käynnistetty ohjelmapalveluiden ja liikenteen toiminnan tarkistamiseksi erityisesti
turvallisuusnäkökulmasta. Prosessin aikana on rakennettua aluetta tarkasteltu uudelleen sekä etsitty
mahdollisia täydennysrakentamiskohteita. Kaavassa tulee huomioida erityisesti kasvavan liikenteen ja
liiketoiminnan mukanaan tuoman riskin minimoiminen alueen liikennejärjestelyiden ja ohjelmapalveluiden
osalta. Viittaamme ja yhdymme osaltamme Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n muistutukseen.
Rovaniemen Kehitys Oy pitää tärkeänä että alueelle valmisteltu kaava saatetaan loppuun ja siinä
huomioidaan erityisesti esille nostetut turvallisuuskysymykset.
Terveisin Juha
Juha Seppälä
Toimitusjohtaja

Rovaniemen Kehitys Oy
Kaupunginhallitus:
Kaavaa muutetaan vastaamaan Lapin ELy-keskuksen ja kaupungin yhdessä tekemään liikenneratkaisua. Ns.
Shellin liittymä esitetään poistettavaksi.
14. Santa Claus Reindeer Oy

Kaupunginhallitus:
Kaavassa on toteutettu muistutuksessa esitetyt seikat.

15. Seija Silvennoinen, Seppo Silvennoinen

Kaupunginhallitus:
Kaavassa on otettu huomioon maanomistajan muistutus. Puiden kaatamisesta sovitaan maanomistajan
kanssa erikseen.
16. Kuljetusliike Sääskilahti

Kaupunginhallitus:
Kaavassa on tarkoitus selvittää matkailualueen kasvu. Olemassa olevat toiminnat muutetaan kaavassa
Rovaniemen keskiseen matkailualueeseen sopiviksi. Kaava ohjaa rakennuslupia, eikä muuta nykyisten
rakennusten lupia. TY-alueet osoitetaan KTY-alueina, joita voidaan käyttää matkailua tukevaan
toimitilarakentamiseen kaavamääräyksen mukaisesti.
Pukinpolku katkaistaan kun Lentokentäntien risteys on ratkaistu.
20. Veli Viertola

Kaupunginhallitus:
Kaavan tarkoituksenmukaisuusharkinnasta päättää kunta. Maanomistajalla ei ole laista johtuvaa
oikeutta vaatia alueitaan asemakaavoitettavaksi omia tarpeitaan varten. Tästä on useita oikeuden
päätöksiä. Esimerkiksi KHO:2015:95/ oikeudellinen arviointi: Kunnalla on velvollisuus alueen
asemakaavoittamiseen, jos maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.
Mainitun lainkohdan perusteella yksittäisellä maanomistajalla ei toisaalta ole oikeutta saada aluettaan
kaavoitetuksi, vaan kaavan laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi(…)Kunnalla on
kaavoitusmonopolinsa mukaisesti ja osana maapolitiikkaansa oikeus laatia haluamansa sisältöisiä
kaavoja edellyttäen, että kaavalle laissa säädetyt sisältövaatimukset täyttyvät. Kunnalla on tällöin
harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus muun ohella päättää siitä, mille alueille ja missä aikataulussa
asemakaavoja laaditaan. Tämän vuoksi pelkästään se, että kaavan rajaukseen ovat vaikuttaneet
maanomistukselliset seikat, ei sellaisenaan tee kaavaratkaisua lainvastaiseksi. Kaavaratkaisun
lainmukaisuus on kuitenkin voitava perustella myös muilla kuin maanomistukseen liittyvillä
näkökohdilla.
Muistuttajalla on vuokrasopimus kaupungin omistamalla tontilla. Maanvuokrasopimus on
määräaikainen. Lisäksi muistuttajan hallinnoimalla tontilla on menossa ympäristösuojelulain mukainen
menettely, jolla maanvuokralaista velvoitetaan puhdistamaan ja siivoamaan hallinnoimansa kiinteistö
määräaikaan mennessä.
Kaavassa on tarkoitus selvittää matkailualueen kasvu. Olemassa olevat toiminnat muutetaan kaavassa
Rovaniemen keskeiseen matkailualueeseen sopiviksi. Kaava ohjaa rakennuslupia, eikä muuta nykyisten
rakennusten lupia. TY-alueet osoitetaan KTY-alueina, joita voidaan käyttää matkailua tukevaan
toimitilarakentamiseen kaavamääräyksen mukaisesti.

22. Visit Rovaniemi

Kaupunginhallitus:
Visit Rovaniemen muistutus otetaan huomioon kaavaa tarkistettaessa. Kaava muutetaan vastaamaan
ELY-keskuksen ja kaupungin yhdessä ratkaisemaa liikenneratkaisua.
Napapiirin merkitys Rovaniemen matkailun tukijalkana tunnustetaan ja kaavalla kehitetään aluetta
laadukkaammaksi ja paremmin asiakkaita huomiovaksi alueeksi.
Kaavan tehdään seuraavat muutokset:
1. Tähtikujan jatkeesta poistetaan liittymän mahdollistava nuoli. Tähtikujan jatkeesta tulee
huoltokatu, joka merkitään hidaskatuna (hk).
2. Eteläiseen liittymään lisätään takaisin numero 2 (vaiheistus)
3. Teknisisä tarkistuksia (saa-merkintä väärällä puolella aluetta, ylimääräinen rakennusoikeus
viheralueella, poistetaan VT4:n aluevaraukselta ylimääräiset kaavamerkinnät).
4. Siirretään ylikulkusillan aluevarausta aivan eteläiseen rajaan kiinni ja tehdään se levänä, jotta
vinokin silta olisi mahdollinen.
5. Lisätään vaiheistusmääräys: Pukinpolku katkaistaan kun lentokentäntien ja Myllymäentien risteys
on turvallinen.
6. Muutetaan tontin 5811 määräystä:
7. Lisätään kaavaselostukseen (osa 1 tiivistelmä, osa 2 alkuperäinen) sijoittuvan yrityksen vaikutusten
arviointi SYVA.
8. Lisätään kaavaan määräys: VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE
VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA,
KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ
MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN
HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.
23. Joulupukin pajakylän osuuskunta

Kaupunginhallitus:
Rovaniemen kaupunki on yhdessä lapin ELY-keskuksen kanssa laatinut kaava varten
liikennesuunnitelman, joka on kaavoituksen pohjalla. Esitetyt paikoitusalueet ja liittymäratkaisut
perustuvat näihin selvityksiin. Lapin ELY-keskus on valtion viranomainen, joka käyttää alueella
puhevaltaa yleisten teiden osalta ja hyväksyy liittymät. Lapin ELY-keskus on lausunnossaan vastustanut
Tähtikujan jatkeen liittymää. Lapin ELY-keskus on myös selkeästi esittänyt, ettei yleiselle tielle (VT4) tule
kiertoliittymiä. Kaupunki ei kaavassa osoita kuin aluevaraukset ja liittymäpaikat liikennealueen
tarpeisiin. Valtio vastaa teiden toteuttamisesta ja laatii tiesuunnitelmat, joissa määrätään
yksityiskohtaiset suunnitteluratkaisut. Kaupunki ei päätä tiesuunnitelman sisällöstä.
Joulumaantie on hidaskatu, jolla on mahdollista liikkua autolla, mutta alueella huomioidaan
kävelijöiden asema osana liikennettä. Joulumaantie ei ole siten liikenteeltä suljettu alue.

Paikoituksen osoittaminen napapiirin pohjoispuolelle huoltoasemien väliin lisää ennestään
hallitsematonta ylikulkua nelostien yli ja lisää onnettomuusvaaraa merkittävästi. Paikoitusalueelta
tapahtuva omaehtoinen kulkeminen ei ole hallittavissa ja ohjattavissa Liikennemäärä kasvavat
nelostiellä tulevaisuudessa ja samoin myös napapiirin vierailijoiden määrä kasvaa. Paikoituksen tulee
liittyä keskeisiin kävelyalueisiin hallitusti ja olla läheisessä yhteydessä, mitä se ei olisi, jos välissä olisi
raskaalla kalustolla liikennöity nelostie. Huoltoasemien välinen alue on ohjelmapalveluille tärkeä
lanssialue ja siten koko kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden merkittävä alue.
M- alueet on osoitettu KH:n päätöksen mukaisesti ja niille käynnistetään erillinen kaavahanke, jossa
selvitetään mahdollisuus sijoittaa matkailupalveluja alueelle.
Pukinpolun ali on osoitettu kaavassa alikulkuvaraus.

Lausunnot
1. Lapin ELY-keskus

Kaupunginhallitus:

. Kaava muutetaan vastaamaan ELY-keskuksen ja kaupungin yhdessä ratkaisemaa liikenneratkaisua.
Napapiirin merkitys Rovaniemen matkailun tukijalkana tunnustetaan ja kaavalla kehitetään aluetta
laadukkaammaksi ja paremmin asiakkaita huomiovaksi alueeksi.
Kaavan tehdään seuraavat muutokset:









1.Tähtikujan jatkeesta poistetaan liittymän mahdollistava nuoli. Tähtikujan jatkeesta tulee
huoltokatu, joka merkitään hidaskatuna (hk).
Eteläiseen liittymään lisätään takaisin numero 2 (vaiheistus)
Teknisisä tarkistuksia (saa-merkintä väärällä puolella aluetta, ylimääräinen rakennusoikeus
viheralueella, poistetaan VT4:n aluevaraukselta ylimääräiset kaavamerkinnät).
Siirretään ylikulkusillan aluevarausta aivan eteläiseen rajaan kiinni ja tehdään se levänä, jotta
vinokin silta olisi mahdollinen.
Lisätään vaiheistusmääräys: Pukinpolku katkaistaan kun lentokentäntien ja Myllymäentien risteys
on turvallinen.
Muutetaan tontin 5811 määräystä:
Lisätään kaavaselostukseen (osa 1 tiivistelmä, osa 2 alkuperäinen) sijoittuvan yrityksen vaikutusten
arviointi SYVA.
Lisätään kaavaan määräys: VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE
VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA,
KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ
MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN
HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.

2. Finavia OYJ

Kaupunginhallitus:
Liikennealuerajausta on tarkistettu. Melualueet on otettu kaavassa huomioon kaavamääräysten sisällöissä,
erillistä merkintää ei ole tehty.
Merkitään tiedoksi.

3. NeVeOy

Kaupunginhallitus:
Kaavaselostukseen merkitään NEVeOy:n toimittamat kartat. Kaukolämpö sijoittuu pääsoin yleisille alueille.
Kaavassa on osoitettu rasitteita verkostoille, mikäli ne osuvat korttelialueille.

4. Puolustusvoimat

Kaupunginhallitus:
Kaavalla ei vaaranneta lentokentän ympäristölupaa. M-alueiden kaavoituksessa otetaan
ympäristölupaan vaikuttavat tekijät lähtökohdaksi. Rovaniemen kaupungin kannalta on elintärkeää,

että lentokentällä on sekä sotilasliikennettä että siviililiikennettä varten toimiva lentokenttä, jolla on
lainvoimainen ympäristölupa.
RM-alueet sijoittuvat nelostien eteläpuolelle ja siten ovat lentomelualueen reunalla. Kaavassa on
annettu määräyksiä rakenteellisesta meluntorjunnasta.
Lentokenttä on poronhoitoalueella, joten eläimiä kulkee luonnossa muutoinkin.
5. Rovakaira Oy

Kaupunginhallitus:
Kaavassa on osoitettu aluevaraukset keskeisille voimajohdoille. Liitekartan mukaiset linjat on
huomioitu.

Muuntamot tulee sovittaa kaavassa osoitettuihin muuntamoalueille. Paikoitusalueelle ei voida osoittaa
muuntamoa.

6. Tekninen lautakunta

Strateginen kaavoitus pyytää lausuntoa tekniseltä lautakunnalta (hallintosääntö 1.6.2017, § 27).
Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta antaa lausunnot kaupunginhallituksen
valmistelemien vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja asemakaavojen
muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.
Lausunto tekniset palvelut:
Liikennejärjestelyt
Yhdyskuntatekniikka on kattavasti esittänyt lausunnon luonnosvaiheessa alueen sisäisistä
liikennejärjestelyistä, ja siihen liittyvistä kustannuksista. Nähtävillä olevan ehdotuksen suurimmat
muutokset kohdistuvat Valtatie 4 liittymäjärjestelyihin, ja niiden osalta lausunnon antaa Lapin

ELY-keskus.
Kiinteistöt, kaavamerkinnät ja -varaukset
Asemakaavassa tulee kaikille kortteleille/tonteille osoittaa vähintään käyttötarkoitus,kerrosluku ja
rakennusoikeus sekä katuyhteys tai ajo-oikeus toisen kiinteistön kautta. Kaikki kadut tulee nimetä,
ja huomioida samalla tulevan osoitenumeroinnin ja opastuksen johdonmukaisuus ja selkeys sekä
esittää selkeästi poistuvat
Virkistysalueet, joissa ohjelmapalveluille (op) on osoitettu merkittävä rakennusoikeus tulisi
ehdottomasti osoittaa tonteiksi. Matkailupalvelukortteleiden sekä ohjelmapalvelualueiden tulee
sijoittua riittävän kauas olemassa olevasta vakituisesta asuinalueesta.
Nähtävillä olevaan ehdotusaineistoon voi tutustua Rovaniemen kaupungin kaavatorilla osoitteessa:
www.rovaniemi.fi/kaavatori.
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle edellä mainitut asiat lausuntonaan Napapiirin
asemakaavan laajennuksesta ja asemakaavamuutoksesta.
Kaupunginhallitus:
Kaavassa on osoitettu kullekin korttelille kaavassa tarvittavat merkinnät. Tekninen lautakunta ei yksilöi,
mistä merkinnät puuttuvat. Kaikki kadut on nimetty. Tonteille on ajoyhteydet osoitettu joko ajomerkinnällä, kaavamääräyksellä tai yhteydellä katuverkostoon.
Ohjelmapalvelualueille ei merkitä tontteja. Pääkäyttö tukeutuu metsään ja tällöin pääkäyttö on maa- ja
metsätalous. Ohjelmapalveluille osoitetaan rakennusoikeus, kuten virkistysalueille on kaavassa
mahdollista osoittaa. VU-alueelle on mahdollista kaavoittaa rakennusoikeuksia.. YM:n
Asemakaavamerkinnät opas n:o 12. rakentamisen määrä ja sijoitus voidaan osoittaa kaavamerkinnällä
(meillä op-alue) ja esimerkiksi ulkoilmaan sijoittuvat katsomot voidaan osoittaa rakennusalalla (kuten
meillä keskuskentän katsomo ja ratsastushalli).

Napapiirille halutaan ohjelmapalveluja, joiden käyttötarkoitus perustuu ulkoilmaan, metsään,
virkistysalueeseen tai vastaavan, mutta joka tarvitsee tukirakennuksia ja sääsuojia (osoitetaan
rakennusalalla). Koska rakennuslupa on myönnettävä asemakaavan mukaisesti (ei siis ole ehdollinen),
on näille toiminnoille sopimatonratkaisu osoittaa alueet RM tai K- tai edes T-alkuisilla merkinnöillä. Ko.
määräykset eivät ole ohjelmapalvelujen tarpeisiin suunniteltuja kaavamääräyksiä.
Napapiirin pohjoispuolelta poistettiin vuonna 2014 kaavamuutoksella KL-merkinnät alueilta, joissa on
ohjelmapalveluja, koska kaava ei vastannut toimintaa ja tontteihin sisältyi rakentamisvelvoite, joka on
ohjelmapalveluille kohtuuton. Rakentamisvelvoite kohdentui myös liikerakentamiseen, jota
ohjelmapalvelut eivät edes tarvitse eivätkä aio toteuttaa.
K-alkuiset tontit tulee varata hotelleille ja liikerakennuksille. RM-alueet varataan
matkailurakentamiseen ja majoituskapasiteetin turvaamiseen. Tontit edellyttävät ensisijaisesti
katuyhteyden ja katu on lain mukaan ensisijaisesti kaupungin toteutettava. Lisäksi kaikkiin tontteihin
liittyy kaavassa annettava autopaikkavelvoite, joka ei vastaa ohjelmapalvelujen tarvetta.
Liikenteen osalta kaavaa muutetaan ELY-keskuksen lausunnon mukaiseksi.
7. Vapaa-ajan lautakunta
Vapaa-ajan lautakunta 20.9.2017 §

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen
kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat
majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/
määräalan ulkopuolella.
Vs. talouspäällikkö Jukka Ylinampa:
Kaava-alueella sijaitsee vapaa-ajanlautakunnan ylläpitämä ulkoilureitti välillä Napapiiri - Pikku
Olkkavaara. Ulkoilureittiin kohdistuvat muutokset on huomioitu kaavassa aiemmin.
Vapaa-ajanlautakunta antaa vs. talouspäällikön mukaisen lausunnon Napapiirin asemakaavasta.
Kaupunginhallitus:
Merkitään tiedoksi.

