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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sakari Trög avasi kokouksen kello 10:03 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden esittäytyminen
Nimilista kierrätettiin. Tarkempaa esittäytymistä ei tehty.
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistiosta ei ollut huomautettavaa.
4. Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen esittely
Kaisu Kuusela esitteli keskeisimmät lisäykset tarveselvitysluonnokseen, joka esiteltiin kokouksessa
25.9.2012.
Tarveselvityksestä käytiin keskustelu, jonka sisältö on kiteytetty teemoittain:
Puiston sisältö, asuminen
Puisto ei voi olla asumistarpeiden kanssa ristiriidassa. Rajaus voidaan tehdä siten, että puistossa on
muuta julkista rakentamista sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyä puistoon sopivaa
aluetta.

Kaavatilanne
Kaavatilanteen katsauksessa käytiin läpi kaikki maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kaavatasot
erityisesti suojelukysymysten näkökulmasta. Lisäksi esiteltiin muun lainsäädännön nojalla suojellut
kohteet ja alueet.
Rovaniemen maakuntakaavassa (4.12.2001) määritellyistä arvokkaista kulttuuriympäristöistä
todettiin, että niitä koskeva listaus punnitaan uudelleen lähiaikoina käynnistyvässä Itä-Lapin
maakuntakaavassa niiltä osin, kun kohteita ei muilla kaavatasoilla ole käsitelty.
Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitysalueella on vireillä yleis- ja asemakaavoja, joiden täytyy
olla lainvoimaisia ennen kuin kaupunkipuistostatusta voidaan hakea.
Maanomistus
Hallituksen esityksen (102/2008) mukaisesti kaupunginhallituksen on kuultava maanomistajia
puistohankkeen valmistelutyössä. Alustavalla selvitysalueella on kaupungin ja valtion lisäksi 54
yksityistä maanomistajaa.
Rovaniemen tarina
Mervi Autti esitteli Rovaniemen tarinan.
Keskustelussa nousi esiin useita kohtia, joita voisi tekstiin tarkentaa. Jokien merkitystä tulisi
korostaa entisestään. Myös viime vuosisadalla tapahtunut kaupungistuminen vaatisi tarkemman
kuvauksen ja maininnat muun muassa lentokentän ja teiden rakentamisesta, urheilun merkityksen
kasvusta, Ounasvaaran hiihtoseurasta sekä monipuolisten historiallisten vaiheiden näkymisestä
tämän päivän kaupungissa.
Esitettiin, että teksti laadittaisiin teemakohtaisesti, jolloin painoa voisi antaa nykyistä enemmän
muun muassa Kemi- ja Ounasjokien merkitykselle sekä kaupungin historian kannalta merkittäville
tapahtumille ja ajanjaksoille.
Korjaukset ja lisäykset tarveselvitykseen
Keskustan osayleiskaavakartta päivitetään.
Rovaniemen tarinaa täydennetään yllä mainituilla seikoilla. Tarkennettu tarveselvitys laitetaan
kaupunginhallitukselle tehtävään esitykseen liitteeksi.

5. Esitys kaupunginhallitukselle
Tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa 17.12.2012.
Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan jatkotyöskentelystä, sen mahdollisista vaiheista ja
aikataulusta aina Ympäristöministeriölle laadittavaan hakemukseen saakka.
Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen ohjausryhmä suosittaa hallitukselle yksimielisesti
työskentelyn jatkamista kansallisen kaupunkipuiston saamiseksi Rovaniemelle.
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