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Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen ohjausryhmän 5. kokous
MUISTIO
Aika:

14.9.2011 klo.10:00–11:27

Paikka:

Rovaniemen kaupungintalo/kokoushuone 2098, Olsztyn

Läsnä:
Sakari Trög
Tuija Alariesto
Juhani Juuruspolvi
Kari Lukkarinen
Mervi Autti
Mirja Vääräniemi
Jorma Korva
Riitta Lönnström
Tarja Outila
Seija Lahdenperä

Rovaniemen kaupunki, puheenjohtaja
Lapin metsämuseo
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Pro Ounasvaara
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Lapin liitto
Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupunki

1. Kokouksen avaus:
Sakari Trög toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden esittäytyminen
Puheenjohtajana toimi Sakari Trög ja ohjausryhmän sihteerinä Tarja
Outila. Asialista hyväksyttiin. Osallistujien kesken suoritettiin esittelykierros. Kokouskutsujen lähettämisessä oli ollut merkittäviä ongelmia, mistä
syystä kaikille ohjausryhmän jäsenille ei ollut tullut kutsua. Maankäytön
vastuualueella asia on käyty läpi ja ohjausryhmälle annetaan selvitys
asiasta.
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.
4. Uittokulttuuri
Tuija Alariesto kertoi savotoista, uittokulttuurista ja Lapin metsämuseosta. Esityksen keskeinen sisältö:
Lapin metsämuseon alue täyttää Tuija Alarieston käsityksen mukaan kansallisen kaupunkipuiston kriteerit.
Lapin suuret savotat alkoivat 1870-luvulta lähtien ja 1890-luvulle
asti savotoitiin Rovaniemellä.
Savotat ja uitto työllistivät ja niillä oli suuri vaikutus alueeseen ja
elämäntapaan. Kemijoen vesistö oli Suomen suurin uittovesistö
1930-luvulla.
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Asuinkämpät pääasiassa hävinneet, koska olivat tarkoitettu väliaikaiseen asumiseen.
Lapin metsämuseo on avattu 1968. Museoalueen koko on 3,8 ha.
Museota ylläpitää Lapin metsämuseoyhdistys ry. Museon kokoelmissa on rakennuksia, esineitä, valokuvia ja arkistoaineistoa.
Savotta-hankkeella pyritään tekemään Lapin metsämuseosta
kulttuurimatkailun vetovoimatekijä.
Keskusteltiin sahoista ja niiden sijainneista, joista mainittiin muun muassa Stellanderin saha ja Sahanperän saha.
Pilkkeen on vanhalla saha-alueella, Sahanperällä ja Mervi Autti ehdotti,
että sieltä voitaisiin käydä pitämässä esitys ohjausryhmän kokouksessa. Autti totesi myös, että metsätalous alkoi Rovaniemeltä.
Esille tuotiin myös metsähallituksen kämppänätit- hanke ja todettiin, että metsähallitukseen voitaisiin ottaa yhteyttä.
Todettiin, että metsämuseo ei kuulu virallisiin museoihin, vaan museovirasto luokittelee sen luokkaan kolme.
Tarja Outila totesi, että museoalue ei sinällään ole merkittävä ilman rakennuksia. Outila kertoi myös, että Rovaniemen kaupungilla aloittaa
1.11.2011 uusi työntekijä, Kaisu Kuusela, joka alkaa hoitaa kansallisen
kaupunkipuiston selvitystehtäviä. Tätä ennen tietoja voi lähettää Tarja
Outilalle ja Seija Lahdenperälle.
Keskustelua heräsi myös uittoyhdistyksen vanhasta laivasta ja todettiin,
että se olisi hienoa saada liikennöimään.
5. Kaupunkipuiston kriteeri/olemassa olevat selvitykset
Aluksi käytiin läpi nykyistä selvitysalueen rajausta. Todettiin, että pitää
tutkia mahdollisuutta liittää Pöykkölässä sijaitseva Lapin metsämuseon
alue selvitysalueeseen. Tarja Outila totesi, että kansallinen kaupunkipuisto ei sisällä kaikkia alueita, vaan vain kansallisen kaupunkipuiston
kannalta tärkeitä alueita ja erityisesti jo suojelustatuksen (kaavoitus, erityislainsäädäntö) piirissä olevia alueita. Kansallinen kaupunkipuistohanke ei ole kaavoitushanke, jossa ratkaistaan suojelukysymykset kaavan tavoin.
Juhani Juuruspolvi poistui 11:00 ja Kari Lukkarinen 11:17.
Seija Lahdenperä esitteli selvityksistä tekemiään teemakarttoja ja totesi,
että vielä puuttumaan jäivät ainakin metsäasiat, poronhoidon alueet ja
Ylikylän vanhimmat alueet.
Todettiin, että tarkempi raportti olisi tärkeä. Kaisu Kuusela tekee raportin. Ehdotettiin, että poronhoitoa esitellään seuraavassa kokouksessa.
6. Ohjausryhmän jatkotyöstä päättäminen
Päätettiin, että poronhoitoa esitellään seuraavassa kokouksessa. Lisäksi Kaisu Kuusela tekee raportin.
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7. Muut asiat
Kokouksessa ei ilmennyt muita asioita.
8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi helmikuussa 2012. Ajankohta
sovitaan Jukka-Pekka Flanderin kanssa. Tarkempi aika sovitaan myöhemmin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11:27

Muistion vakuudeksi Rovaniemellä 29.3.2010

Tarja Outila
kaavoituspäällikkö
Rovaniemen kaupunki

Liitteet

Jakelu:

Kokoukseen kutsutuille

