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Kaavoitus 12.11.2018/ kaavasuunnittelija NC:
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä keväällä 2012 sekä uudelleen syksyllä
2012. Keväällä 2014 kaupunki järjesti ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston
alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun tuloksena alueen yleiskaava
muutettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 16.5.2016 (§ 38).
Koskipuiston osalta yleiskaava muuttui lopulta vain vähäisesti, asemakaavamuutos oli
koko yleiskaavan muutosprosessinajan tauolla. Valmisteluvaiheen aikana on saapunut
yhteensä 8 mielipidettä ja 5 lausuntoa, palaute on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.
Asemakaavamuutosta on tarkoitus arvioida uudelleen pitämällä voimassa oleva
asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnokset kolmannen kerran
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä. Kaavamuutosluonnokset pohjaavat
aiempiin luonnoksiin sekä kaupunginhallitukselle esitettyyn näkemykseen
uimarantakahvilan sijainnista. Kaavamuutosluonnoksista on teknisten muutosten
lisäksi poistettu mm. moottorikelkkojen lähtöpaikka sekä lisätty vesialuetta ja
vesiliikennealue. Leirintäalueen merkinnästä poistettiin leirintämökkikielto, mikä
mahdollistaa alueen monipuolisemman kehittämisen myös talvimatkailun alueena.
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 alueen pohjoisosaan tulee tontti liikerakennusta varten ja
virkistysalue on kokonaisuudessaan uimaranta-aluetta. Alueen
pohjoisosaan merkitään vesiliikennealue venevalkamaa varten, osa jokialueesta
kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva
pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavaan ohjelmapalvelu- ja
pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan uuden liiketontin sijoittamista.
Liiketontti palvelisi jokikahvilana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa
palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat ym. Leirintäalue rajataan alueella
sijaitsevaan aitaan. Leirintäaluetta voidaan hyödyntää talviaikana matkailussa sekä
ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä. Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan
päässä.
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Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila
Tekninen lautakunta päättää, että 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta-
ja katualueen asemaakaavamuutosta jatketaan ja voimassa oleva asemakaava sekä
asemakaavan muutosluonnokset asetetaan uudelleen nähtäville.
Asemakaavaluonnoksista pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, Lapin Liitolta,
Kemijoki Oy:ltä sekä Napapiirin Energia ja Vedeltä.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaavoitus
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Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
27.11.2018 alkaen.
Otteen oikeaksi todistaa
Rovaniemi
26.11.2018

Airi Mattanen
hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§149
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

15.10.2018
asemakaavan muutos
4. kaupunginosa
leirintä-, uimarantaja katualueet

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan leirintä-,
uimaranta- ja katualueella, Jäämerentie

Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta © Pictometry, Blom Oy, 2014

Seuraa suunnitteluhanketta: www.rovaniemi.fi/kaavatori
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 §) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa.
ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Rovaniemen maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta.
Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 16.5.2016 hyväksymä oikeusvaikutteinen
yleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualue on palvelun ja hallinnon aluetta, urheilu- ja virkistysaluetta, uimaranta-aluetta, Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta/ leirintäaluetta sekä yleistä pysäköintialuetta. Alueelle on merkitty myös vesialuetta ja vesiliikenteen alue, johon ei saa osoittaa veneenlaskupaikkaa.
Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee 4. kaupunginosassa Kemijoen varrella Ounaskosken ja Jätkänkynttilä siltojen välisellä rantavyöhykkeellä. Suunnittelualue
käsittää leirintä- ja virkistysalueiden lisäksi siltojen
välisen Jäämerentien katualueen. Vaikutusalueen
piiriin kuuluvat lähialueen kortteli-, katu- ja puistoalueet.
ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE
Kaavoituspäätöksen taustalla oli alun perin 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 sekä varmistetaan nykyisten toimintojen
pysyminen alueella.
SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
Koskipuistoa voidaan pitää kaupunkilaisten olohuoneena, alueella sijaitsee mm. kaupungin yleinen uimaranta. Jätkänkynttilä-sillan kupeessa toimivan ravintola Valdemarin läheisyydessä on järjestetty lukuisia tapahtumia. Suunnittelualueen eteläpäässä sijaitsee leirintäalue tukirakennuksineen.
MAANOMISTUS
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Kuva 3. Yleiskaava
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Asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavassa telttailu- ja leirintäaluetta RT1, istutettavaa puistoaluetta PI sekä
urheilu- ja virkistyspalvelujenaluetta VU. Lisäksi
alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta VL, johon
on kaavan mukaan voinut sijoittaa yksikerroksisen
rakennuksen (I), jonka rakennusoikeus on 350 km2. Kaavan lisämääräyksenä sanotaan, että alueelle on rakennettava 20 autopaikkaa uimarannan
ja ravintolan käyttäjille.

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT
VE 0: Voimassa olevan asemakaavan mukainen tilanne
VE 1: Asemakaavamuutoksella kehitetään Koskipuiston aluetta nykyisten toimintojen pohjalta
VE 2: Vaihtoehtoinen tarkastelu

Leirintäalueen asemakaavan on ministeriö vahvistanut 2.9.1981 ja virkistysalueiden asemakaavan
26.6.1989.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia arvioidaan Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
1 §:n mukaisella tavalla.

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN
Asemakaavamuutoksen laatii Rovaniemen kaupungin kaavoitus.

OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).
Suunnittelun edellyttämä viranomaisyhteistyö järjestetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana.
Tunnistetut osalliset:
Viranomaiset
- Kaupunginhallitus, Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta)
Kaava-alue ja sen ympäristö
- Kaava-alueen maanvuokralaiset ja – haltijat
- Kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen
maanomistajat ja -haltijat
- Kaupunginosayhdistykset (Pullinpuolen kaupunginosan asukasyhdistys)
Muut
- Napapiirin Energia ja Vesi, Rovaniemen
Verkko, teleoperaattorit, Kemijoki Oy

Kuva 4. Voimassa oleva asemakaava

SUUNNITTELUN VAIHEET
Käynnistysvaihe (MRL 62 § ja 63 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin teknisen lautakunnan 14.6.2011 (166 §) päätöksellä
nähtäville, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus
esittää mielipiteensä. Nähtävillä olosta ilmoitettiin
kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä Lapin Kansassa 18.8.2011 ja virallisella ilmoitustaululla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä siihen asti kunnes ehdotus
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asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti
nähtäville.
Valmisteluvaihe (MRA 30 §)
Asemakaavaluonnos asetetaan kolmannen kerran
nähtäville palvelupiste Osviittaan. Osallisilla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä. Nähtävillä
olosta ilmoitetaan kirjeitse kaava-alueen ja siihen
rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä kuulutuksella Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla.
Ehdotusvaihe (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 30 vuorokaudeksi sekä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on
mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaavaalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä Lapin Kansassa että
virallisella ilmoitustaululla.
Hyväksymisvaihe
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on, että asemakaavan luonnos on
nähtävillä syksyllä 2018 ja asemakaavan muutosehdotus kesän 2019 aikana. Tavoitteena on, että
asemakaava tulisi voimaan vuoden 2019 loppuun
mennessä.
PALAUTTEEN ANTAMINEN
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavaluonnoksesta sekä muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan Rovaniemen kaupunginhallitukselle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101
Rovaniemi.

Aloite kaavamuutokselle

TEKNINEN LAUTAKUNTA (TEKLA)
päätös kaavoituksen käynnistämisestä

VIREILLETULO

2011

6/2011

2011

OAS nähtävillä väh.14 vrk (mielipiteet)

VALMISTELUVAIHE
kaavaluonnos nähtävillä 14 vrk
(mielipiteet)

2011-2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA (TEKLA)

kevät 2019

esitys kaupunginhallitukselle

(arvio)

KAUPUNGINHALLITUS (KH)
kaavaluonnoksen hyväksyminen

kevät 2019
(arvio)

EHDOTUSVAIHE

kesä 2019

kaavaehdotus julkisesti nähtäville 30 vrk
(muistutus)

KAUPUNGINHALLITUS (KH)
esitys kaupunginvaltuustolle

KAUPUNGINVALTUUSTO (KV)
kaavaehdotuksen hyväksyminen

MUUTOKSENHAKUAIKA
Pohjois Suomen hallinto-oikeus

(arvio)

kevät
syksy 2016
2019
(arvio)
(arvio)

syksy 2019
(arvio)

30 vrk

YHTEYSHENKILÖT
kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
TEKNISET PALVELUT / KAAVOITUS
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemen kaupunki
www.rovaniemi.fi

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 040 5789283, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLE SAA SIJOITTAA
RAVINTOLAPALVELUITA JA SIIHEN LIITTYVIÄ TOIMISTOTILOJA.

LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLE SAA SIJOITTAA
RAVINTOLAPALVELUITA JA SIIHEN LIITTYVIÄ TOIMISTOTILOJA.
LIIKERAKENNUKSEN YHTEYTEEN TULEE RAKENNETAA YLEISTÄ
UIMARANTAA PALVELEVIA HUOLTO- JA PALVELUTILOJA.

PUISTO.

UIMARANTA-ALUE.

LEIRINTÄALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA TOIMINTAA TUKEVIA
RAKENNUKSIA ENINTÄÄN KAAVASSA OSOITETTU MÄÄRÄ.
TALVIKUUKAUSINA ALUE VOI TOIMIA MATKAILU-, YÖPYMIS-,
OHJELMAPALVELUALUEENA.
YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE.

VESIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

SITOVAN TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN RAJA JA NUMERO.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KORTTELIN NUMERO.

JÄÄMERENTIE

KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN
ALUEEN NIMI.
RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN
TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

RAKENNUSALALLA MAANPINNAN KORKEUS TULEE OLLA VÄHINTÄÄN
+78.05 M N2000-JÄRJESTELMÄSSÄ.
ALIMMAT KASTUVAT RAKENTEET TULEE OLLA VÄHINTÄÄN +0.50 METRIÄ
RAKENNUSALALLE MÄÄRÄTYN MAANPINNAN KORKEUDEN
YLÄPUOLELLA.
RAKENNUSALA.

OHJEELLINEN RAKENNUSALA.

OHJELMAPALVELUILLE, TAPAHTUMILLE JA PYSÄKÖINNILLE VARATTU
ALUEEN OSA. ALUEELLE SAA RAKENTAA OHJELMAPALVELUIDEN JA
TAPAHTUMIEN TARVITSEMIA VÄLIAIKAISIA RAKENNELMIA, OHJEELLINEN
SIJAINTI.
ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

SÄILYTETTÄVÄ/ISTUTETTAVA PUURIVI.

KATU.

JALANKULULLE VARATTU KATU/TIE.

JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU/TIE.

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAREITTI.

JALANKULULLE KESÄISIN VARATTU ALUEEN OSA, JOLLA TALVISIN
MOOTTORIKELKALLA AJO ON SALLITTU, OHJEELLINEN SIJAINTI.
HIDASKATU.

OHJEELLINEN YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU ALUEEN OSA.

JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
SULUISSA OLEVAT NUMEROT OSOITTAVAT KORTTELIT, JOIDEN
AUTOPAIKKOJA SAA ALUEELLE SIJOITTAA.

TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAKO ON SITOVA.
TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN SEURAAVASTI:
TOIMISTOT LIIKEHUONEISTOT JA NIIHIN VERRATTAVAT 1 AP/50 M2
KERROSALAA.
KORTTELIN RAKENTAMATON OSA ON ISTUTETTAVA JA PIDETTÄVÄ
PUISTOMAISESSA KUNNOSSA.
PUIDEN KAATAMISTA JA LUONNON MUUTTAMISTA ON VÄLTETTÄVÄ
MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN.
RAKENNUS ON PERUSTETTAVA MAASTON MUKAISESTI.
PENGERRYKSILLÄ TAI LEIKKAUKSILLA EI SAA TURMELLA MAASTOA EIKÄ
YMPÄRISTÖKUVAA.
TONTIN MAANPINTAA EI SAA MERKITTÄVÄSTI PENGERTÄÄ ELLEI TÄSSÄ
KAAVASSA OLE TOISIN MÄÄRÄTTY.
TÄMÄN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISESSA ON NOUDATETTAVA
**.**.20** PÄIVÄTTYJÄ RAKENTAMISTAPAOHJEITA.
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.
KORTTELIN SISÄISIÄ TONTINRAJOJA EI SAA AIDATA.
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4. kaupunginosa, Pullinpuoli
Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja
katualueella, Jäämerentie
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos
Rovaniemen kaupunki
4. kaupunginosa
Koskipuiston leirintä-, uimaranta ja
katualueella, Jäämerentie
laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Kaavoitus
Nicholas Coull

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
p. 016-322 6282

tekninen lautakunta
vireilletulosta ilm. päivämäärä
luonnosvaiheen kuuleminen

14.6.2011, § 166
18.8.2011
20.3.-2.4.2012
24.8-24.9.2012

tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

1.2

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee 4. kaupunginosassa Kemijoen varrella Ounaskosken
ja Jätkänkynttilä siltojen välisellä rantavyöhykkeellä. Suunnittelualue käsittää
leirintä- ja virkistysalueiden lisäksi siltojen välisen Jäämerentien katualueen
sekä jokialuetta.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on “Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa Koskipuiston
leirintä-, uimaranta- ja katualueella, Jäämerentie”. Asemakaavan muutoksen
tarkoituksena on tutkia Leirintä- ja uimaranta-alueen maankäyttöä sekä Jäämerentien liikenteellisiä muutoksia.
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Selostuksen sisällysluettelo
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta on 14.6.2011 (166 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille asemakaavan muutoksen 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueilla.
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa
18.8.2011 sekä kirjeillä maanvuokralaisille ja naapureille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 19.8.–1.9.2011. Osallistumisja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin 1.
kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 20.3–2.4.2012. Kaavamuutosluonnokset asetettiin uudelleen nähtäville 24.8.-24.9.2012.
Asemakaavamuutosta arvioidaan uudelle pitämällä voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset kolmannen kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa, osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus Koskikatu 25 (2 krs) sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella Lapin Kansassa sekä kirjeillä vuokralaisille ja naapureille.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
myöhemmin julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan,
Hallituskatu 7. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä naapureille. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

2.2

Asemakaava
Asemakaavamuutoksessa tutkitaan Koskenrannan leirintä- ja uimarantaalueen maankäyttöä. Kaavaluonnoksissa tutkitaan mm. Valdemarin liiketontin
lisäksi liiketoimintaan soveltuvan tontin sijoittamista uimarannan läheisyyteen.
Kaavamuutoksessa liikenne Jäämerentieltä Ounaskosken sillalle katkaistaan.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava on toteutettavissa kun asemakaavan muutos on kuulutettu lainvoimaiseksi.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelun kohde kuuluu 4. kaupunginosaan, Pullinpuoli. Alue on Leirintä- ja
virkistysaluetta, jonka yleisluonne on puistomainen. Alueella sijaitsee kaupungin virallinen uimaranta. Uimarannalta avautuu näkymä keskustaan, näkymää
kehystävät Ounaskosken rautatiesilta sekä Jätkänkynttilä – silta. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee ravintola.

3.1.2

Luonnonympäristö
Geologian
tutkimuskeskuksen
mukaan suunnittelualueen maaperä on pääosin hietamaata (keltainen). Alueen pohjoisosassa on
pieni kallioalue (punainen) ja alueen itäosassa Jäämerentien tuntumassa tien molemmin puolin on
hiesua (violetti).
Suunnittelualueen maasto viettää
länteen, kohti Kemijokea. Pinnanmuotoja on käsitelty erityisesti
alueen eteläpäässä Ounaskosken
sillan rakennustöiden yhteydessä,
jotta Jäämerentie olisi sopivalla
korkeusasemalla siltaan nähden. Kuva 2. Maaperä, Paikkatietoikkuna 2018
Samoin alueen itäpuolella oleva
Rovaniemen ja Kemijärven yhdistävä rata sijaitsee useita metrejä ympäristöään korkeammalla. Leirintäalueella maastoa on jonkin verran pengerretty leiriytymispaikkojen tasaamiseksi. Myös pohjoisosassa on jonkin verran pengerrystä johtuen tielinjauksista.
Puistomaisuudestaan huolimatta alue ei ole luonnontilainen. Alue on vanhaa
viljelysmaata ja on tänä päivänä pääosin nurmipinnoitettu, joskin siellä täällä
risteilee päällystämättömiä kulkuyhteyksiä. Puusto on lehtipuuvaltaista vaikka
alueen näyttävimmät puut ovat havupuita.
Ounasvaaran metsäinen rinne alueen koillispuolella sekä Kemijoki länsipuolella muodostavat puistolle maisemallisen ja toiminnallisen kehyksen. Alue on
osa Kemijoen rannan puistovyöhykettä, joka rajaa rakentamista myös vastarannalla keskustan puolella.
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3.1.3

Rakennettu ympäristö
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueen eteläosassa on leirintäalue ja pohjoisosassa sijaitsee ravintola Valdemari.
Virkistys
Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan virkistäytymiseen omistautunutta aluetta. Suunnittelualueella on kaupungin uimaranta, jonka välittömässä läheisyydessä on urheilu- ja virkistysalueeksi, puistoksi sekä luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi osoitettuja alueita.
Liikenne
Suunnittelualue sijaitsee hyvien yhteyksien
päässä lähellä kaupungin keskustaa. Alueen
itälaidassa on jalankulku- ja pyöräily-yhteys.
Uimarannan kohdalla rannassa on kävelyreitti, joka katkeaa leirintäalueen rajalla. Ajoneuvoyhteys alueelle on järjestetty Jäämerentien kautta, Jäämerentie on yhteydessä
kulkuyhteyksien kannalta merkittäviin Ounaskosken ja Jätkänkynttilän siltoihin. Talvella alueen läpi kulkee moottorikelkkaura.
Kuva 3. Kevyenliikenteen reitit (Rovaniemen LJS
2030)

Kuva 4. Liikennelaskelma 2011
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja, mutta sen länsi- ja pohjoispuolelta
on Museoviraston ylläpitämän kulttuuriympäristön rekisteriportaalin mukaan
löydetty kivikautisia asuinpaikkoja, jotka ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Alue on ennen kaupunkiaikaa ollut osa Erkkilän tilaa. Tilakeskus on sijainnut
nykyisen uimarannan kohdalla. Suunnittelualueella, uimarannan eteläpuolella
on vanha lohikellari, joka on kuulunut tilan pihapiiriin.

Kuva 5. Kuvassa näkyy uimarannan ympäristöä noin 1960-luvulla. Kuvan keskialueella pilkottaa lohikellarin suu. Lähde:
Lapin Maakuntamuseo, kuva-arkisto.

Suunnittelualueen pohjoisosien asemakaava on vuodelta 1969. Silloin alue on
osoitettu uimarannaksi ja puistoksi. Alueen pohjoisreunalle on vuonna 1973
haettu rakennuslupaa väliaikaisen rantaravintolan rakentamiseen, joka valmistui vuonna 1974. Vuonna 1989 ravintolaa laajennettiin ja se sai kaavassa rakennusalan ja rakennusoikeutta.
Leirintäalue on perustettu 1950-luvulla. Leirintäalueen toimintaedellytyksiä parannettiin vuonna 1981 vahvistetussa asemakaavassa. Tuolloin katsottiin, että
alueen luonne halutaan pitää puistomaisena eikä majoitusrakennusten raken-
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tamista sallittu. Alueella on kioski- ja huoltorakennuksia vuosilta 1983 ja 1995
sekä huoltorakennuksia 1960-luvulta. Leirintäalueella olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 440 k-m2.
Tekninen huolto
Suunnittelualueen rakennukset ovat valmiin
kunnallistekniikan piirissä. Koskipuiston
alueella olevat kunnallistekniikan johdot on
kuvattu viereisellä johtokartalla. Hulevesiverkoston johdot on kuvattu kartalla vihreällä värillä, vesijohdot punaisella, viemärilinjat
punaisella sekä sähkö- ja energiahuollonjohdot turkoosilla värillä. Koko suunnittelualueen halki kulkee pohjois-eteläsuunnassa
myös jo käytöstä poistettu viemärilinja.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Liikenteen aiheuttama melu on normaalia
keskustan melutasoa. Ajoneuvoliikenteestä
voi kantautua jonkin verran melua erityisesti
siltojen läheisyydessä.
Sosiaalinen ympäristö
Erityisesti kesäisin uimarannan alue toimii
rovaniemeläisten nuorten kokoontumispaikkana. Leirintäalue on kesäaikaan suosittu
vierailijoiden yöpymispaikka. Alueella on
viime vuosina järjestetty erilaisia festivaaleja.
3.1.4

Maanomistus
Suunnittelualue on Rovaniemen kaupungin Kuva 6. Johtokartta
omistuksessa. Leirintäalue suunnittelualueen eteläosassa on vuokrattu yrittäjälle ja alueen pohjoisosassa oleva alue on
vuokrattu ravintolayrittäjille.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on
vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on
maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta.
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Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa
kaupunginvaltuuston 16.05.2016
hyväksymä
oikeusvaikutteinen
yleiskaava. Yleiskaavassa suunnittelualue on palvelun ja hallinnon aluetta, urheilu- ja virkistysaluetta, uimaranta-aluetta, Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta/
leirintäaluetta sekä yleistä pysäköintialuetta. Alueelle on merkitty
myös vesialuetta ja vesiliikenteen
alue, johon ei saa osoittaa veneenlaskupaikkaa.
Asemakaava
Suunnittelualue on asemakaavassa telttailu- ja leirintäaluetta
RT1, istutettavaa puistoaluetta PI
sekä urheilu- ja virkistyspalvelu-

Kuva 7. Ote yleiskaavasta

jenaluetta VU. Lisäksi alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta VL, johon on kaavan mukaan voinut sijoittaa yksikerroksisen rakennuksen (I), jonka rakennusoikeus on 350 k-m2. Kaavan lisämääräyksenä sanotaan, että alueelle on rakennettava 20 autopaikkaa uimarannan ja ravintolan käyttäjille.
Leirintäalueen asemakaavan on ministeriö vahvistanut 2.9.1981 ja virkistysalueiden asemakaavan 26.6.1989.
Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.

Kuva 8. Ote voimassa olevasta asemakaavasta
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Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen
ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 /
23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
Rovaniemen liikennejärjestelmä suunnitelmassa 2030 Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan päästä, jolloin sillan päässä oleva liittymän kolmas
tulohaara katkeaa. Järjestely siirtää osan Ounaskosken sillan liikenteestä Jätkänkynttilälle, vähentää häiriöitä Ounaskosken sillan itäpäässä ja parantaa siltaa käyttävän joukkoliikenteen sujuvuutta ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta.
Koskipuiston yleissuunnitelma
Koskipuiston asemakaavatyön oheissuunnitelmana on alueelle laadittu yleissuunnitelma, jonka painopiste on maisemakuvan hallinnassa sekä alueen toiminnallisessa monipuolistamisessa ja jäsentämisessä. Suunnitelman laadinnasta on vastannut VSU Arkkitehtuuri ja viheraluesuunnittelu Oy. Suunnitelma
ei ole saanut alueen yrittäjiltä hyvää vastaanottoa. On kuitenkin hyvä huomioida, että kyseessä on yleissuunnitelmatasoinen työ, jolla ei ole oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelma toimii asemakaavan oheismateriaalina, josta voidaan
poimia ajatuksia alueen kehittämisestä.
Suunnitelman konseptiosassa todetaan, että aluetta kehitetään kokonaisvaltaisesti. Toiminnallisen jäsentämisen lisäksi huomiota kiinnitetään muun muassa maaston eroosioherkkyyteen, toimintojen asettumiseen luontevaksi
osaksi aluekokonaisuutta sekä maisemakuvaan. Suunnitelma sisältää sekä
maisemallisia että toiminnallisia elementtejä ja on näin ollen edustava esimerkki tämän päivän puistosuunnittelusta, jossa usein korostuu avoimen tilan
luonne julkisena tekemisen ja kokoontumisen paikkana.
Maisemasuunnitelmassa korostetaan alueen nykyisiä arvoja esimerkiksi muuttamalla aluetta halkova oja puistoa jäsentäväksi hulevesipainanteeksi rikkaine
vesikasvistoineen ja sijoittamalla kaksi maisemasiltaa painanteen yli. Myös
rantaviivan muodot on suunnitelmassa nostettu korostetusti esiin. Olemassa
olevaa puustoa ei ole tarkoitus alueelta poistaa.
Yleissuunnitelman toiminnallinen osuus tähtää alueen ympärivuotisen käytön
lisäämiseen ja monipuolistamiseen.
Alueen pohjoisosaan on luonnosteltu monipuolinen toiminta-alue, jossa kesäisin mahdollistuvat erilaiset tapahtumat. Talvisin aluetta voi käyttää monipuolisesti talvipalveluiden järjestämiseen sekä esimerkiksi lumihotellin paikkana.
Alue tarjoaa hienon lähtöpisteen vaikkapa Ounasvaaralle suuntautuvalle kesä-
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ja talvipatikoinnille.

Taajamatulvat
“Sisävesien osalta suositusten pohjana käytetään tulvaa, joka esiintyy keskimäärin kerran 100 vuodessa (HW 1/100). Tähän tulvakorkeuteen lisätään
harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka riippuu rakennustyypistä, vesistön ominaispiirteistä ja aaltoiluvarasta.” (Tulviin varautuminen rakentaessa, ympäristöopas | 2014, s. 38.)

Kuva 9. Tulvariskikartta suunnittelualueelta. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Rovaniemellä tulvauhka on määritetty käyttämällä kerran sadassa vuodessa
esiintyvän tulvan korkeutta HW 1/100. Suunnittelualueen kohdalla se on pohjoispäässä +78,05, keskivaiheilla +77,89 ja eteläpäässä +77,13 metriä (N 2000järjestelmässä). Lisäksi on sovittu, että alimmat kastuvat rakenteet sijoitetaan
0,50 m tämän tason yläpuolelle.
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaava on asetettu vireille kaupungin aloitteesta. Kaavan tavoitteena on
viedä toteutukseen keskustan osayleiskaavassa esitettyjä tavoitteita kehittää
alueen rantapuistoa ja katkaista yhteys Jäämerentieltä Ounaskosken sillalle.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on 14.6.2011 (166 §) päättänyt maankäytön esityksestä
saattaa vireille asemakaavan muutoksen 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueella.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Aloitteen tekijä:
Rovaniemen kaupunki: tekniset palvelut/kaavoitus
Kaava-alue ja sen ympäristö:
Maanvuokralaiset, viereiset ja vastapuoliset naapurit, Pullinpuolen Asukasyhdistys ry, asukkaat ym. osalliset joiden toimialaa muutos koskee
Hallintokunnat:
Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, yhdyskuntatekniikka
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus, Pelastuslaitos, Lapin Liitto
Muut:
Rovaniemen Energia ja Vesi, Alueella toimivat teleoperaattorit, Kemijoki Oy

4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 18.8.2011 Lapin Kansassa.
Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua 19.8.–1.9.2011
palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Kaavaasiasta on lisäksi lähetetty kirjeet lähialueen maanomistajille.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin 1.
kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 20.3–2.4.2012. Kaava-
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muutosluonnokset asetettiin uudelleen nähtäville 24.8.-24.9.2012.
Asemakaavamuutosta arvioidaan uudelle pitämällä voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset kolmannen kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa, osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus Koskikatu 25 (2 krs) sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella Lapin Kansassa sekä kirjeillä vuokralaisille ja naapureille.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
myöhemmin julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan,
Hallituskatu 7. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä naapureille. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Tieto asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa Lapin ELY-keskukseen.
Kaavasta on järjestetty ensimmäinen viranomaisneuvottelu 7.9.2011.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Asemakaavan muutosluonnokset on laadittu voimassa olevan yleiskaavan
mukaisesti. Koskipuistossa on voimassa leirintäpalveluja ja puiston mahdollistava asemakaava.
Leirintäalueen toimintaedellytyksiä halutaan kaavassa edistää. Alueella olevan
uimarannan palvelutasoa halutaan parantaa aiheuttamatta kuitenkaan vahinkoa varsinaiselle uimarantatoiminnolle. Alueelle voidaan osoittaa uimarantaa
palvelevia tiloja, kuten wc- ja pukuhuonetiloja.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteiden on tarkoitus toimia valtakunnallisesti merkittävissä kysymyksissä välineenä kaavoituksen ennakko-ohjauksessa. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen 13.11.2008.
Tavoitteet on otettava huomioon yleiskaavoituksessa ja myös asemakaavoituksessa, milloin kaavat koskettelevat valtakunnallisesti merkittäviä kysymyksiä.
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4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Luonnosvaihtoehdot olivat ensimmäisen kerran nähtävillä 20.3.- 2.4.2012 välisen ajan. Luonnosvaiheessa järjestettiin asukastilaisuus 27.3.2012 kaupungintalon Tiroli-salissa. Tilaisuudessa käyty keskustelu palautteineen on luettavissa vuorovaikutuslomakkeessa, joka viedään käsiteltäväksi poliittisiin päätöksentekoelimiin toisen luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen.
Ensimmäisessä luonnosvaiheessa alueelle tutkittiin lisättäväksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialue uimarannan läheisyyteen. Alueelle mahdollistettiin avantosaunan sekä muiden palvelutilojen rakentaminen. Lisäksi alueen pohjoisosaa tutkittiin täydennettäväksi kahdella erilaisella vaihtoehdolla.
Alueen eteläosassa olevan leirintäalueen toimintaedellytyksiä oli kaavassa
tarkoitus kehittää.
Asemakaavaprosessi kytkeytyi prosessin aiemmassa vaiheessa yhtä aikaa vireillä olleeseen keskustan osayleiskaavan prosessiin, koska alue sisältyi
yleiskaavan suunnittelualueeseen. 29.5.2012 on Tekninen lautakunta käsitellyt ehdotusvaiheessa ollutta keskustan osayleiskaavaa (§87). Kokouksessa
päätettiin muuttaa aluetta koskevaa yleiskaavamääräystä siten, että asemakaavavaiheessa on mahdollista tutkia aiempaa laajemmin alueen tulevaa
käyttöä. Kaupunginhallitus vahvisti Teknisen lautakunnan päätöksen 4.6.2012
pitämässään kokouksessa (§222).
Alla on ote Teknisen lautakunnan 29.5.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta
koskien Keskustan osayleiskaavaehdotusta, §87:
Sulo Paksuniemi esitti Jaakko Portin, Reijo Sulasalmen, Aimo Honkavuoren ja Sari Ylipullin kannattamana, että Koskipuiston alueelta kaavasta poistetaan RU-merkinnän uintikeskus-sana ja korvataan
uimaranta-alue -sanalla. Alueen käyttö selvitetään asemakaavalla.

Teknisen lautakunnan ja Kaupunginhallituksen päätösten johdosta asemakaavatyöhön lisättiin tutkittavaksi vaihtoehto, joka on linjassa Teknisen lautakunnan ja Kaupunginhallituksen näkemysten kanssa.
Asemakaavaluonnokset

asetettiin

uudelleen

tarkistettuina

nähtäville
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24.8.2012- 24.9.2012 väliseksi ajaksi. Luonnoksista pidettiin palaveri alueen
toimijoiden kesken 14.8.2012 Ravintola Valdemarissa.
Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston
alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi.
Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä. Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailun tuloksena alueen yleiskaava muutettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 16.5.2016 (§ 38). Koskipuiston osalta yleiskaava muuttui
lopulta vain vähäisesti, asemakaavamuutos oli koko yleiskaavaprosessinajan
tauolla.
4.4.3

Osallisten tavoitteet
Talvella 2011-2012 järjestettiin Rovaniemen aloitekanava.fi –palvelun kautta
kysely, joka suunnattiin paikkakunnan nuorille. Kyselyssä haettiin ideoita
Koskipuiston alueen kehittämiseksi sekä seikkoja, joita erityisesti pitäisi suunnittelutyössä välttää. Kysely luettiin palvelussa 258 kertaa, mutta yhtään mielipidettä ei aiheesta jätetty. Tästä voi päätellä, että asia kiinnostaa nuoria, mutta
alueen toimintojen ideointi on nuorten näkökulmasta hankalaa tai epäkiinnostavaa.
Ensimmäisessä ja toisessa luonnosvaiheessa kerätty palaute liittyy pääasiassa Jäämerentien katkaisuun sekä alueen käyttöön moottorikelkkojen talviparkkina. Alueen nykyiset toimijat toivoivat toimintaedellytystensä kohentamista. Kaavamuutoksesta annettu palauta tuodaan tiedoksi ennen valmisteluvaiheen jatkamista.

4.4.4

Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Kaavan laadinnassa laadulliset tavoitteet ovat koko prosessin ajan keskeisiä.
Työssä pyritään selkeään ja korkeatasoiseen lopputulokseen eli puiston ilmeen ja toiminnallisuuden parantamiseen.
Alueelle tulevien toimintojen on oltava sopusoinnussa toistensa ja ympäröivän
maankäytön kanssa. Alueella pyritään laadukkaaseen virkistystä ja matkailua
palvelevaan rakentamiseen ja kokonaiskuvan tasokkuuteen. Maisemalliset tekijät ovat kaavatyössä ensisijaisia.
Koskipuistoa on tarkoitus kehittää nykyisten toimintojen pohjalta kaupunkilaisten olohuoneena, johon sijoittuu pienimittakaavaisia maisemaan ja kaupunkikuvaan sopivia matkailu- ja virkistyspalvelujen rakennuksia. Rovaniemen kaupungin tavoitteena on kehittää aluetta sen nykyisistä lähtökohdista kohti ympärivuotista virkistyskäyttöä.
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4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1

Luonnosvaiheen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja
vertailu

VE0

VE1

VE2

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 alueen pohjoisosaan tulee tontti liikerakennusta varten
ja virkistysalue on kokonaisuudessaan uimaranta-aluetta. Alueen pohjoisosaan tulee myös vesiliikennealue venevalkamaa varten, osa jokialueesta
kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavan ohjelmapalvelu- ja pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan liiketontin sijoittamista, liiketontti palvelisi jokikahvilana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa
palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat ym. Leirintäalue rajataan alueella
sijaitsevaan aitaan. Leirintä aluetta voidaan hyödyntää talviaikana matkailussa
sekä ohjelmapalvelualueena että yöpymiseen. Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan päässä.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvan kannalta erittäin merkittävällä paikalla. Puistomainen alue sijoittuu Ounaskosken rannalle, vastapäätä kaupungin
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keskustaa. Alueelle on suora näkymä keskustan rannassa olevista asunnoista, mutta myös rannassa sijaitsevalta, kaupunkilaisten ja matkailijoiden suosimalta promenadilta. Lisäksi keskustan merkittäviltä sisääntuloväyliltä: Jätkänkynttilän ja Ounaskosken silloilta on esteetön näköyhteys alueelle.
Aluetta on määrä kehittää puistomaisena kokonaisuutena, johon virkistystoimintoja palvelevat rakennukset ja rakennelmat sijoitetaan. Alueen ilme on jatkossakin puistomainen eikä alueen luonne kaukomaisemassa juurikaan muutu. Nykyiset rakennukset voivat paikassa säilyä, mutta mikäli suunnitteilla on
uudisrakentamista olemassa olevien rakennusten yhteydessä, ohjaa kaupunki
rakentumista kaupunkikuvan kannalta laadukkaaseen suuntaan siten, että
kaavan kaupunkikuvalliset vaikutukset rajoittuvat pääasiassa alueen sisälle.
Kaupunkikuvaan pyritään vaikuttamaan asemakaavaan sidotulla rakentamistapaohjeella.
Nykyinen ravintolarakennus voi jäädä alueelle, mutta kaava mahdollistaa
myös sen purkamisen ja uuden rakennuksen sijoittamisen paikkaan. Uimarannan eteläpuolelle voidaan vaihtoehdosta riippuen osoittaa yksi uusi liikerakennus/uimarannan huoltorakennus vaihtoehdosta riippuen joko parkkipaikan
tuntumaan tai hieman. Leirintäalueelle voidaan rakentaa alueen käyttöä palvelevia rakennuksia tai olemassa olevat rakennukset voivat alueella säilyä. Leirintäalue voi talvisin myös aktivoitua matkailu- ja ohjelmapalvelualueena.
Vaikutukset talouteen
Kaava mahdollistaa alueen toimintojen kehittämisen, millä on positiivinen vaikutus alueella olevien toimijoiden toimintaedellytyksiin. Alueen vetovoiman lisääminen vaikuttaa suoraan koko kaupungin vetovoimaisuuteen, millä voi olla
laajempiakin positiivisia taloudellisia vaikutuksia.
Vaikutukset liikenteeseen
Jäämerentien katkaiseminen parantaa Ounaskosken sillan välityskykyä. Kemijoen itäpuolella olevien taajamien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä keskustaan
on tarkoitus parantaa Ounaskosken sillan kautta. Jäämerentien katkaisu liittyy
myös tähän tavoitteeseen. Katkaisun myötä suunnittelualueen itäpuolella olevan asuinalueen lähiympäristö rauhoittuu läpiajoliikenteeltä. Jäämerentie on
tarkoitus käsitellä hidaskatuna, jonka varressa sallitaan kadunvarsipysäköinti.
Alueen sisäistä liikkumisjärjestelmää kehitetään asemakaavan yhteydessä.
Suunnittelualueen läpi on osoitettu ohjeelliset reitit moottorikelkkailulle ja jalankululle. Suunnittelutyössä on pyritty huomioimaan erilaisten käyttäjäryhmien samanaikainen läsnäolo alueella ja linjaamaan reitit mahdollisimman turvallisiksi. Vuodenaikojen vaihtelu on huomioitu muun muassa osoittamalla
sama ura eri käyttöihin kesällä ja talvella.
Vaikutukset ihmisiin (sosiaaliset vaikutukset)
Tällä hetkellä aluetta leimaavat sen kesätoiminnot. Leirintäalue on positiiviseksi koettu osa kaupunkia, mutta toiminnallisesti se ei aktivoi kaupungin

19
asukkaita. Uimaranta on suosittu erityisesti nuorten keskuudessa. Alueen
pohjoisosassa oleva ravintola on suosittu erityisesti kauniina kesäpäivinä aurinkoisen terassinsa vuoksi. Alueella oleva tapahtuma tuo sinne vuosittain tuhansia kävijöitä tapahtuman ajaksi.
Alueen sisällä painottuu puistomaisuus, joka kuitenkaan ei ole koviinkaan aktiivista tilaa. Ainoa yleinen aktiviteetti on uimaranta. Puistomainen luonne on
alueen valtti ja sen toiminnallisuutta onkin kehitettävä puistomaisuudesta tinkimättä. Puiston toiminnallisuutta voidaan lisätä tuomalla sinne lisää tapahtumia tai harrastamisen mahdollistavia rakenteita, jotka voidaan sopeuttaa eri
vuodenaikojen tarpeisiin. Toiminnallista monipuolistamista on pohdiskeltu alueen maisemasuunnitelmassa.
Alue on maisemallisesti merkittävä, koska sen vehreä julkisivu avautuu keskustaan. Se on osa keskustan virkistysympäristöä Kemijoen rannassa. Kesäisin alue herää eloon leirintäalueen ja ravintolan aktivoiduttua. Matkailijat autoineen ja telttoineen ovat osa alueen kesämaisemaa. Erityisesti vedellä on
merkittävä rooli alueen elvyttävyydessä.
Vaihtoehdoista 1 ja 2 voidaan arvioida, että alueen virkistyskäyttö lisääntyy,
alueen luonne aktiivisena osana kaupungin keskustaa vahvistuu, millä voi olla
positiivisia vaikutuksia kokemukseen koko kaupungin viihtyisyydestä.
4.5.2

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta

4.5.3

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

5.1.1

Mitoitus

5.1.2

Palvelut

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

5.3

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet
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5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

5.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

5.4.3

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

5.4.4

Kaavan suhde yleiskaavaan

5.4.5

Yritysvaikutusten arviointi

5.5

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on
esitetty kaavakartalla.

5.6

Nimistö
Alueelle ei muodostu uusia katu, puisto eikä alueen nimiä. Alueen nimistö on
voimassa olevan asemakaavan mukainen.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta havainnollistavat suunnitelmat

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus

Rovaniemellä 15.10.2018

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Nicholas Coull
kaavasuunnittelija

VUOROVAIKUTUSLOMAKE

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, pullinpuoli
Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueet, Jäämerentie
Luonnosvaiheen kuuleminen 20.3.-2.4.2012
#

Mielipide

toimenpide/vastine

1

Leirintäalueen yrittäjä/vuokralainen, 22.3.2012

*

Rovaniemeläiset ovat aina ymmärtäneet alueen ainutlaatuisuuden. Lapin matkailun alkutaipaleelta -50 luvulta lähtien,tunnelman ja luonnonkauneuden, ovat saaneet kokea
sadattuhannet matkailijat ympäri maailman. Joka vuosi kymmenettuhannet turistit ylistävät kaupungin päättäjiä, viisaudestaan ja lahjomattomuudestaan, koska ovat pystyneet
säilyttämään tällaisen helmen, gryndereiden ja mammonan
saavuttamattomissa. Jatketaan samoilla linjoilla!
Aika ajoin, joku nero, huomaa mitä kaunista tälle alueelle pitäisi rakentaa! Leirintäaluekäytössä alue pysyy luonnontilassa,
mitä rovaniemeläiset pitävät ainoana oikeana ratkaisuna! Kaavaehdotuksessa joku taho pyrkii siirtämään moottorikelkat
leririntäalueelle? Täysi katastroofi ympäristölle ja majoitustoiminnalle!
Matkailuajoneuvojen äänieristys ei vastaa asuinkiinteistöjen
tasoa. Moottorikelkkateitin ja rantareitin linjaus tulisi siirtää
rannasta Jäämerentien viereen! Leirintäalueluokitus edellyttää, että alue on aidattu ja vartioitu. Luokitussäännösten mukaan, alueella tulee taata yörauha majoittujille, joten oheistoiminnot tulee harkita erittäin tarkoin. Jäämerentien läpiajoliikenteen katkaisu on eritääin viisas hanke, koko alueen kannalta. Parkkialueiden siirto, keskeltä uimaranta-aluetta, on
vihdoinkin toteutumassa. Uudessa suunnitelmassa tulisi sallia
vain leirintäalueen liikenne;sisäänkirjautuminen, odotuspaikat
ja huoltoajo uimala kiinteistölle. Kaikki muut autopaikat, tulisi
rakentaa Jäämerentien varteen vinoparkkiruutu-järjestelmän
mukaisesti. Avantouinti-kautta maauimala pitäisi rakentaa
monitoimitilaksi, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää paremmin
kaupunkilaisten hyödyksi. Ensiksi tulisi päättää rakentaa lämpimät allasalueet kaikenkansan iloksi, senjälkeen vasta voidaan rakentaa avantouintialtaat. Kaupungin uimahallin kapasiteetti ei enää riitä.Nämä asiat tulisi harkita, ennen hankkeen
aloittamista. Vetoaminen MM-kisojen tarpeisiin, on hirttosilmukka, koko ajatukselle. Uudiskohteen tilaohjelmassa on
myös otettava huomioon, uimarannan sosiaalitilojen sijoittaminen. Vanha Mini-Golf kenttä, nyttemmin purettu, tyhjä alue,
kuuluu leirintäalueeseen. Sen käyttö-oikeus on leirintä-alueen
päätösvallassa ja ajatus on rakentaa siihen lasten leikki-ja peliteemoja sisältävä erillisalue. Valdemari-ravintola toimii alueel-

la hienosti, yrittäjät tekevät kovasti töitä kiinteistön viihtyisyyden eteen. Annettakoon heille mahdollisuus toteuttaa kättensä jälki ihan rauhassa, ilman purkutuomiota!
2

As Oy Jäämerentie 6-8, 28.3.2012

*

3

Lapin pitopalvelu Oy/ Valdemari 2.4.2012

*

4

Asukas, 2.4.2012

*

#

Lausunnot

toimenpide/vastine

5

Rovaniemen Energia, 2.4.2012

*

6

Kemijoki Oy, 3.4.2012

*

7

Lapin ELY-keskus, 10.4.2012

*

Rovaniemen kaupunki pyytää valmisteluvaiheen lausuntoa
asemakaavan muutoksesta Koskipuiston leirintä-, uimarantaja katualueella.
Aluksi ELY-keskus esittää toiveen, että lausunnoille tulevien
kaavojen nähtävilläoloaika olisi kuukausi myös valmisteluvaiheessa, jotta vuorovaikutus ja yhteistyö toteutuisivat paremmin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA)
tarkoittamalla tavalla. Pidempi lausuntoaika mahdollistaisi
ELY-keskuksen eri vastuualueiden ja yksiköiden monialaisen
asiantuntemuksen paremman hyödyntämisen lausuntoa valmisteltaessa.
Lausuntopyynnön mukaisessa asemakaavahankkeessa ollaan
tarkastelemassa mahdollisuutta sijoittaa Koskipuiston alueelle
toiminta-alue ravintolapaviljonkeineen, avantouintipaikka ja
siihen liittyvä sauna- ja palvelurakennuskokonaisuus sekä parantaa leirintäalueen viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta.
Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Rovaniemen yleiskaava 2015:ssä Koskipuiston alue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi ja
retkeily- ja virkistysalueeksi. Alueella on käynnissä yleiskaavamuutos.
Kyseinen Kemijoen rantaosuus on hyvin tärkeä sekä virkistymismahdollisuuksien kannalta että maisemallisesti. Alueella
toimii vilkas leirintäalue. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
aluetta tulisi kehittää monipuolisena toiminta-alueena. Alueen
keskeisyys Rovaniemen kaupunkirakenteessa huomioiden
kaavaratkaisun tulee turvata kaikille avoin virkistyskäyttö ja
edistää sitä esimerkiksi palvelurakennetta parantamalla ja
reitistöjä kehittämällä. Alueen kehittämisessä tulee ottaa
huomioon maisemalliset arvot ja myös arvot vakiintuneeseen
puistokäyttöön liittyen.
Asemakaavaratkaisu pohjautuu alueesta tehtyyn yleissuunni-

telmaan, jossa kaavaselostuksen mukaan painopiste on ollut
maisemakuvan hallinnassa sekä alueen toiminnallisessa monipuolistamisessa ja jäsentämisessä. Asemakaava-aineistossa ei
kuitenkaan ole maisemavaikutusten arviointia eikä asemakaavaratkaisustaa ja sen maisemavaikutuksista ole havainnollistavia kuvia, mitä ELY-keskus pitää puutteena. Vaikutusarvioinnissa tulisi myös tuoda esille, millaisia muutoksia asemakaavaratkaisun toteuttaminen aiheuttaisi alueen nykykäyttöön verrattuna. Lopuksi ELY-keskus kysyy, tulisiko leirintäalueella tarvittavia rakenteita ja rakentamista ohjata kaavamerkintään liittyvällä kaavamääräyksellä vai ohjaavatko rakentamistapaohjeet
leirintäalueenkin kehittämistä?
8

Asukastilaisuus, Tirolisali 27.3.2012
Kaavaluonnoksista annettu palaute sekä käydyn keskustelun
tärkein anti:
-

leirintäalue pieni nykymittapuussa

-

Jäämerentien itäpuolella ja Kajaanintien pohjoispuolella on lähde, joka laskee ojana suunnittelualueen läpi
Kemijokeen

-

joillain Jäämenrentien varressa olevilla tonteilla on
olemassa oleva rannankäyttöoikeus.

-

Pengerryksiä on jo tehty leirintäalueella.

-

Leirintäalueen valaistus häikäisee lähellä asuvien taloissa. Erityisesti puuston valaistus häiritsee.

-

Alueella ei pitäisi sallia kelkkojen pysäköintiä.

-

Kelkat ovat muutenkin vaarallisia, meluavat, ajavat lujaa. Eivät sovi paikkaan, jossa muutakin talvitoimintaa.

-

Kuka huolehtii saunan lämmityksestä?

-

On hyvä, että sauna toteutetaan alkuperäisen luonnoksen mukaisesti.

-

Puistosuunnitelman rantareitti on hyvä idea. Olisi hyvä, jos se voitaisiin jatkaa mahdollisimman pitkälle
Kemijoen rantaa pitkin.

-

Erotetaanko moottorikelkkareitti leirintäalueesta aidalla? Ranta on jyrkkä. Ahtaassa tilassa on hankalaa
toteuttaa reittiä ja lähtöjä.

-

Moottorikelkkareitti pitäisi ohjata radan itäpuolelta,
Ranuantien piston ja Lähteentien piston kautta takaisin rantaan.

*

-

Pysäköinti pitäisi osoittaa kokonaan pois puistoalueelta. Jos alueen sisälle osoitetaan pysäköintitilaa, on autojen säilytys kohta holtittomasti koko puistossa.
Luonnoksissa on osoitettu liian paljon tilaa paikoitukselle.

-

Kesähelteellä koko alue on aivan tukossa niin, että leirintäalueen toiminta häiriintyy.

-

Jäämerentien kääntöpaikka saisi olla etelämpänä eli
kaavaluonnoksen VP-alueella. Nykyisen linjaautopysäkin kohdalla on hyvä kääntöpaikka.

-

Jos alueelle tulee kelkkaparkki, koko reitti on isojen
letkojen lähtiessä aivan tukossa. Kelkkaparkki on myös
turvallisuusriski.

-

Saunan yhteyteen täytyy saada uimarantaa palvelevia
vessoja ja pukutiloja.

Avantouimareita nykyisin jo talvisin yli 15 000.

Luonnosvaiheen kuuleminen 24.8.-24.9.2012
#

Mielipide

toimenpide/vastine

9

As Oy Jäämerentie 6-8, 21.9.2012

*

10

Lapin Pitopalvelu Oy/ Ravintola Valdemari, 24.09.2012

*

11

Asukas, 24.9.2012

*

12

Lähialueen asukkaat (2kpl), 25.9.2012

*

#

Lausunnot

toimenpide/ vastine

13

Lapin Liitto, 19.9.2012

*

14

ELY-keskus, 24.9.2012
Maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. Rovaniemen yleiskaava
2015:ssä Koskipuiston alue on osoitettu matkailupalveluiden alueeksi ja retkeily- ja virkistysalueeksi. Tämä on kaavaselostuksessa mainittu lyhyesti. Voimassa olevan yleiskaavan ohjausvaikutus aluevarauksineen ja kaavamääräyksineen tulee tuoda kaavaselostuksessa
selkeämmin esille.
Suunnittelualueella on vireillä yleiskaavamuutos, joka on ehdotusvaiheessa. ELY-keskuksen käsityksen mukaan yleiskaavaehdotus
tulisi edetä päätökseen ja lainvoimaiseksi ennen asemakaavan etenemistä riittävän ja ajantasaisen ohjausvaikutuksen turvaamiseksi.
Osayleiskaavaehdotuksessa (4.6.2012) suunnittelualueelle on osoitettu palvelujen, hallinnon ja kaupan aluetta (P-1), puistoa (VP), leirintäaluetta (RL), sekä uutta ja oleellisesti muuttuvaa aluetta (RU).
Lisäksi yleiskaavaehdotuksessa on moottorikelkkailun lähtöpiste.
Alueen kautta on osoitettu moottorikelkkareitti sekä ohjeelliset kevyen liikenteen ja ulkoilureitit.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
MRL 24 §:ssä on säädetty alueidenkäyttötavoitteiden huomioon
ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto on päättänyt tarkistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) 13.11.2008 ja ne ovat tulleet voimaan
1.3.2009. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rovaniemen yleiskaava
2015:n 7.10.2002, joten tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ei ole voitu käsitellä yleiskaavassa. Tästä johtuen asemakaavaselostuksessa on hyvä esittää selvitys kaavan suhteesta
tarkistettuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Asemakaavaluonnoksen vaihtoehtotarkastelu
Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti ja virkistyksen kannalta keskeinen ja tärkeä puistoalue Rovaniemen keskustan alueella. Kaavaselostuksen mukaan Koskipuistoa on tarkoitus kehittää nykyisten
toimintojen pohjalta kaupunkilaisten olohuoneena, johon sijoittuu
pienimittakaavaisia maisemaan ja kaupunkikuvaan sopivia matkailuja virkistyspalvelujen rakennuksia. Asemakaavaratkaisun vaihtoeh-
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dot pohjautuvat alueesta tehtyyn yleissuunnitelmaan.
ELY-keskus kiinnittää huomiota asemakaavaluonnoksen kaikissa
vaihtoehdoissa esitettyyn RL-1 –aluevaraukseen, joka sallii moottorikelkkojen lähtö- ja säilytyspaikkana toimimisen. Voimassa olevassa
yleiskaavassa asiaa ei ole käsitelty. Kaavaselostuksessa ei esitetä
perusteluja eikä selvityksiä aluevaraukselle. Näin ollen RL-1 aluevarauksen vaikutuksia ei voida arvioida suunnittelu- ja vaikutusalueen muihin toimintoihin. On huomattava, että asemakaavan selvitykset ja vaikutukset tulee arvioida koko siltä alueelta, jolla kaavalla arvioidaan olevan olennaisia vaikutuksia (maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §). Vireillä olevassa keskustan osayleiskaavassa ko. alueelle
on merkitty moottorikelkkailun lähtöpiste. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan merkintä ei tarkoita moottorikelkkojen säilytyspaikkaa,
eli ns. kelkkaparkkia. Onkin kyseenalaista, voidaanko kelkkaparkin
sijoittamista ratkaista asemakaavassa ilman yleiskaavallista kokonaistarkastelua. Asemakaavan mahdollistaman moottorikelkkailun
vaikutukset ja tämänkaltaisen toiminnan yhteensopivuus mm. uimarantaan, talviuintikeskukseen ja lähiasutukseen on arvioitava, kuten
myös se, voidaanko moottorikelkkailusta aiheutuvat melu-, päästö-,
ym. haitat ehkäistä. Toisaalta asemakaavassa on myös arvioitava
talviuintikeskuksen vaikutukset rannan nykyiseen käyttöön MRL 9
§:n mukaisesti.
Rakentamiskorkeutta koskeva määräys
Kaavaselostuksessa todetaan, että maanpinnan korkeuden tulee olla
suunnittelualueella vähintään N43 +77,43 metriä. Asemakaavakarttaan on kuitenkin merkitty RL-1 –korttelin kohdalle minimikorkeus
N43 +77,28 metriä, RM-1 –korttelin kohdalle selostuksessa mainittu
+77,43 metriä ja kaava-alueen pohjoisosan KL-9 -kortteleiden kohdalle ei vaadittavaa maanpinnan korkeutta ole merkitty lainkaan.
Kerran sadassa vuodessa toistuva laskennallinen tulvakorkeus (HW
1/100) on kaavan eteläpäässä (silta) N43 +76,75, keskiosassa +77,40
ja pohjoispäässä (silta) +77,95 metriä. Kun laskennallinen tulvakorkeus suunnittelualueella vaihtelee 1,2 metriä, ei vaadittavaa maanpinnan korkeutta voida ilmoittaa vain yhdellä lukemalla, joka jo kaava-alueen puolivälin pohjoispuolella olisi tulvien kannalta liian matala.
Rakentamiskorkeutta koskevaa kaavamääräystä tulee muuttaa siten,
että rakennusalalla maanpinnan korkeus tulee olla vähintään HW
1/100 –korkeuden yläpuolella ja alimmat kastuvat rakenteet tulee
olla vähintään +0,50 metriä HW 1/100 –korkeuden yläpuolella. Kaavakarttaan tulee lisäksi merkitä kaikille rakennusaloille maanpinnan
vähimmäiskorkeudet, jotka siis ovat vähintään tasolla HW 1/100.
Maanpinnan ja rakentamisen korkeutta koskevia määräyksiä tulee
siis vielä tarkentaa ja rakentamisen mahdollisesti edellyttämän pengertämisen vaikutukset tulisi arvioida erityisesti maisemavaikutusten
osalta. Maisemavaikutusten arviointi onkin yksi keskeisimmistä asioista kyseisessä kaavatyössä.
Liikenneasiat Asemakaava-alueen liikenteelliset toimenpiteet koh-

dentuvat katuverkolle ja Jäämerentien katkaisua on tarkasteltu myös
liikennejärjestelmätyön yhteydessä, joten ELY-keskuksella ei ole
huomautettavaa niiden suhteen.
Yhteenveto MRL 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten,
että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle
elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen
järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai
muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.
Asemakaavan tavoitteeksi on kirjattu mm. maisema- ja kaupunkikuvaan soveltuva pienimittakaavallinen rakentaminen. Vaihtoehtojen
maisema- ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia on kuitenkin osallisten
vaikea arvioida, koska niitä ei ole havainnollistettu esim. kuvasovittein.
ELY-keskus pitää tärkeänä vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin täydentämistä siten, että asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset
täyttyvät. ELY-keskus katsoo, että vaikka aluetta kehitettäisiinkin
monipuolisena toiminta-alueena, niin rannan yleisen virkistyskäytön
(kaupunkilaisten olohuone) kannalta mahdollisimman vähän rantaa
varaava kaavaratkaisu olisi paras.
Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Aapo Honka ympäristöja luonnonvarat –vastuualueelta sekä Ulla Alapeteri liikenne ja infra
–vastuualueelta.

* Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja
rakentamisesta. Kilpailun tuloksena alueen yleiskaava muutettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 16.5.2016 (§ 38). Koskipuiston osalta yleiskaava muuttui lopulta vain vähäisesti, asemakaavamuutos oli koko yleiskaavaprosessin ajan tauolla.
Voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään kolmannen kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä. Asemakaavan muutosta tutkitaan kahdella muutosvaihtoehdolla.
Kaavamuutoksista on poistettu mm. moottorikelkkojen lähtöpaikkamerkintä. Kaava-aluetta on laajennettu,
tontin rajoja sekä kääntöpaikkaa on korjattu. Lisäksi kaavamuutosaluetta on laajennettu siten, että kaavaalueelle tulee vesialuetta sekä muutosalueen pohjoispäähän vesiliikennealue.

