Rovaniemelle Suomen pohjoisin kansallinen kaupunkipuisto, Pro Ounasvaara/ Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys
Kaavoituspäällikkö 3.12.2012
Aiemmat päätökset: KH 18.12.2009 § 510
Rovaniemen kansallisesta kaupunkipuistohankkeesta on tehty valtuustoaloite
18.12.2006. Tekninen lautakunta on 30.10.2007 § 159 palauttanut asian kaavoitusosastolle lisäselvityksiä varten. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että edellytykset kansallinen kaupunkipuiston perustamiselle selvitetään. Lisäksi Rovaniemen 1. kaupunginosayhdistys on 21.9.2009
tehnyt aloitteen, jossa toivotaan Rovaniemen kaupungin viipymättä edistävän kaikin
tavoin kansallisen kaupunkipuiston perustamista Rovaniemelle.
Kaupunginhallitus on 18.12.2009 kokouksessaan nimennyt tarveselvitystä varten ohjausryhmän ja edustajansa siihen, pyytänyt Lapin ympäristökeskusta, Lapin maakuntamuseota, Kemijoki Oy:tä, Pro Ounasvaaraa ja Ympäristöministeriötä nimeämään
edustajansa sekä määrännyt kaupungin edustajat ohjausryhmään.
Tarveselvityksen ohjausryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Viimeisimmässä kokouksessaan 27.11.2012 ohjausryhmä hyväksyi tarveselvitysraportin kokouksessa esitettyine täsmennyksineen (liite 1). Lisäksi ohjausryhmä esitti kantanaan, että se suosittaa kaupunginhallitukselle kansallisen kaupunkipuiston hakemista. Hakemuksen ja
aluerajauksen laatii kaupunginhallitus. Hakemus valmistellaan yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa. Tarveselvityksen ohjausryhmä esittää, että Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston teemoja ovat kohtaaminen ja erämaisuus (liite 2).
Kaupunginhallituksen tulee hallintolain mukaisesti hakemusta valmistellessaan kuulla
maanomistajia. Hakemus voidaan laatia rinnan vireillä olevien kaavamuutosten
kanssa, kuitenkin niin, että varsinaista hakemusta ei tulisi jättää ennen kuin vireillä
olevat kaavat ovat saaneet lainvoiman. Aluerajauksessa sekä kansallista kaupunkipuistopäätöksessä annettavissa määräyksissä nojaudutaan lainvoimaisiin kaavoihin
ja niissä annettuihin määräyksiin. Lisäksi otetaan huomioon luonnonsuojelulailla tai
rakennussuojelulailla/ lailla rakennusperinnön suojelusta annetut määräykset. Kansallinen kaupunkipuisto ei saisi olla ristiriidassa kaupungin asuntotuotannon tarpeiden kanssa.
Liite 1: Ohjausryhmän kokouksen 27.11.2012 muistio
Liite 2: Tarveselvitysraportti
Esitys Apulaiskaupunginjohtaja Martti Anttila:
Kaupunginhallitus ottaa huomioon kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen ohjausryhmän esityksen liitteen 1 mukaisesti huomioon ja hyväksyy liitteen 2 mukaisen
tarveselvityksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää jatkotoimista seuraavaa:
1. Kaupunginhallitus nimittää jatkotyötä varten työryhmän, johon määrätään virkamiehiä ja nimitetään kaupunginhallituksen jäseniä hallituksen sopivaksi katsoma
määrä.
2. Kaupunginhallitus kuulee tarveselvityksen alueen maanomistajia ennen jatkotoimiin ryhtymistä.
3. Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä määrittelee tarkemman rajauksen
maanomistajien kuulemisen sekä vireillä olevien ja sittemmin lainvoiman saaneiden kaavojen mukaisesti.

4.
5.
6.

Työryhmä neuvottelee rajauksesta Ympäristöministeriön kanssa.
Kaupunginhallitus päättää rajauksesta. Hyväksytyn rajauksen alueelle laaditaan
hoito- ja käyttösuunnitelma yhdessä niiden kanssa, joita aluerajaus koskee.
Kaupunginhallitus päättää kansallisen kaupunkipuiston hakemisesta.

Kaupunginhallitus 4.2.2013, 36 §:
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Tarja Outilaa.
Martti Anttila muutti päätösesitystään siten, että kohta 6. muutetaan muotoon: Kaupunginvaltuusto päättä kansallisen kaupunkipuiston hakemisesta (MRL 69 §).
Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan muutetun esityksen
mukaisesti ja nimesi työryhmään seuraavat henkilöt:
Maarit Simoska, pj.
Juhani Juuruspolvi
Jarmo Juntunen
Marjo Rundgren
Aatos Nätynki
Tarja Outila
Kaisu Kuusela
Kari Lukkarinen

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Tarja Outila
puh 040 701 2435
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
kaavoitusarkkitehti Kaisu Kuusela
puh 050 567 4096
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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Ote: Nimetyt henkilöt, maankäyttö

