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1. JOHDANTO
Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (MAATO) valtuustokaudelle

MAATO noudattaa kaupunkistrategian linjauksia. Maatossa on otettu huo-

2013-2016 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.1.2014 § 13. Päätök-

mioon viimeisimmissä teema- ja toimialakohtaisissa ohjelmissa maankäy-

sen mukaisesti ohjelma päivitetään vuosittain. Ohjelma on keskeinen

tölle ja asumiselle kohdennetut tavoitteet.

maankäyttöä ja asumista sekä palvelutarpeita yhteen kokoava asiakirja.

Kappaleiden 2.8- 2.13 tekstit on laadittu yhdessä toimialojen kanssa. Sa-

Ohjelmassa on mukana myös uusien alueiden inventointiohjelma. MAATO

massa yhteydessä on tarkistettu, että teksti on kaupunkistrategian mukai-

on keskeinen kaupunkistrategian toteuttamista ohjaava asiakirja ja sen

nen.

toteuttamista seurataan vuosittain laadittavassa toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä. MAATO:n tavoitteet ovat myös talousarvioon kirjattavia
tavoitteita.

Maato koostuu seuraavista osista:

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti kaavat
on jaettu kaupunginhallituksen valmisteluvastuulla oleviin strategisiin kaa-

1.

Maato (tämä asiakirja)

voihin ja teknisen lautakunnan valmisteluvastuulla oleviin kaavoihin. Mää-

2.

Kaavoituskatsaus (liitteenä): strategiset kaavat, muut kaavat

rällisesti teknisen lautakunnan vastuulla olevat kaavat muodostavat kaa-

3.

Toimintaympäristön tilastot (liitteenä)

voista suurimman osan. Kaupunginhallituksen vastuulla olevat kaavat ovat
elinkeinollisesti tai muutoin strategisesti merkittäviä.
Tonttivaranto (vuodessa jaettavien tonttien tarve) ja kaavavaranto (kaavoissa valmiina kahden vuoden tonttivarantoa vastaava määrä) säilytetään KV:
npäätöksen 27.1.2014 § 13 mukaisena. MAATO:n liitteenä hyväksytään

Toimintaympäristön tilastot 2015. Tilastossa määritellään myös kaupungin
perusteltu väestönkehitysarvio.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Väestöennuste perustuu tilastokeskuksen

väestöennusteeseen, joka ei ole täysin toteutunut.

Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

Väestönkehityksestä

aiheutuvat tarkistukset tontti- ja kaavavarantoon tehdään kaupunkistrate-

Suunnittelija Kaisa Kinnunen

gian tarkistuksen yhteydessä. Elinkeinoelämässä tapahtuvaa kehitystä seurataan ja tonttitarpeet ennakoidaan. Palveluverkko ja -palvelutarve kehittyvät ikääntymisen ja tulevan SOTE-lain mukaisesti. Muutokset huomioidaan
MAATO:ssa.
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1.1. MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTTAMISOHJELMAN PERIAATE

Maakuntakaava

Maanhankinta

Kaavoitusohjelma

Alueiden
käytön strategia

Palvelut

Rakentaminen

Elinkeinot

Tonttivaranto

2

Asukkaat

Investoinnit
(katujen rakentami-nen
ym.)

Kaavavaranto

2. LÄHTÖTIEDOT
Rovaniemi kasvaa ja kehittyy maakunnallisena keskuksena. Väkiluku kasvaa ja yhdyskuntarakenne tiivistyy. Palvelukyliä kehitetään aktiivisesti. Ydinkeskustan tiivistäminen ja pientalovaltaisten alueiden tärkeimmät laajenemasuunnat ovat Vennivaaran ja Ranuantien suunnat. Matkailu, palvelu ja teollisuus
ovat keskeisiä elinkeinoaloja.

2.1. VÄESTÖNKEHITYS

Tilastokeskuksen ennusteen mukainen väestökehitys
Rovaniemellä 2014-2030

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestöä on noin 67 500 henkeä

80000

vuonna 2030. Erityisesti yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti
tulevaisuudessa; yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuo-

70000

teen 2030 mennessä.

62035

62471

64458

66203

67659

68775

69617

60000

Kunnan sisäisestä muuttoliikkeestä yli 90 % tapahtuu keskuksen suur-

50000

alueella. Kuntien välinen nettomuutto on positiivista 15-19 -vuotiaiden
nuorten osalla, jotka muuttavat Rovaniemelle opiskelemaan. Vastaa-

40000

vasti 20-34 -vuotiaita muuttaa Rovaniemeltä enemmän muihin kuntiin

30000

kuin muista kunnista Rovaniemelle.

20000
10000

Rovaniemen kaupunki on Lapin maakuntakeskus. Viimeisen 33 vuoden
aikana Rovaniemen väestömäärä on kasvanut yli 13 000 hengellä. Väes-

0

tömäärä kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärä kasvaa

E2014

E2015

E2020

E2025

E2030

E2035

E2040

vuodesta 2012 vuoteen 2030 mennessä lähes 7 000 hengellä. 20-64 -

85-

1227

1278

1533

1845

2083

2948

3656

vuotiaiden ikäluokassa tapahtuu vuoteen 2030 mennessä lievää laskua,

75-84

3588

3599

3880

5041

6224

6661

6825

kun taas alle 19-vuotiaiden määrä hieman kasvaa. Alle 15-vuotiaiden

65-74

5821

6136

7501

7878

7940

7216

6299

määrä tulee kasvamaan Rovaniemellä koko maan tasoa enemmän.

20-64

37147

37099

36542

35804

35713

36329

37293

16-19

2933

2882

2803

3174

3284

3344

3312

7-15

5972

6125

6730

7030

7102

7003

6889

0-6

5347

5352

5469

5431

5313

5274

5343

Tarkemmat tiedot väestökehityksestä löytyvät liitteenä olevassa Toimintaympäristön tilastoista 2015.

3

löytyvät liitteenä olevassa Toimintaympäristön tilastoista 2014

Väestöstä noin 86 % asuu Rovaniemen
keskuksen suuralueella. Keskustan
ulkopuolisilla alueilla väestömäärä on
pääosin vähentynyt.
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2.2. ASUMISVÄLJYYS JA ASUNTOKUNTAKOKO, NYKYTILANNE JA ENNUSTE
Rovaniemellä yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrä on yli 76 %

Asumisväljyys kertoo asuntojen pinta-alan henkilöä kohden.

kaikista asuntokunnista.

Asuntokunnan keskikoko kertoo kuinka monta ihmistä keskimäärin

Väestölisäyksestä johtuen vuosittain tarvitaan uusia asuntoja lisää noin

asuu samassa asunnossa.

190 kappaletta. Tämän lisäksi asuntojen keskikoon pienentyminen lisää
uusien asuntojen tarvetta.

Rakentamistarve ennuste perustuu väestöennusteeseen ja asuntokuntien

Väestömäärän kasvu ja väestörakenteen muutokset, erityisesti väestön

keskikoon

ikääntyminen luo tarpeen uusille asunnoille. Asuntotuotannon määrään

pienentymiseen.

Ennusteessa

tulevaisuuden

asuntokuntien,

asuntojen pinta-alan sekä yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus

vaikuttavat lisäksi asuntokuntarakenteessa tapahtuvat muutokset, ja asun-

perustuu menneeseen kehitykseen, ja toteutuu ennusteen mukaisesti mi-

topoistuman korvaaminen uudistuotannolla. Asuntokuntien keskikoko on

käli kehitys jatkuu samanlaisena.

pienentynyt, ja samalla asumisväljyys on kasvanut.

Asumisväljyys kasvaa arviolta vuoteen 2030 mennessä 45,3 m²/henkilöä
kohden, ja asuntokuntien keskikoko on arviolta 1,73 henkilöä/asunto.

2013

2014

2015

2020

2025

2030

toteutunut

ennuste

ennuste

ennuste

ennuste

ennuste

Väestöennuste (Tilastokeskus)

61215

62035

62896

64458

66203

67396

Asuntokuntia

29611

30815

31334

33446

36233

39174

Asuntokunnan keskikoko

2,08

2,05

2,03

1,95

1,83

1,73

Asuntojen pinta-ala /henkilö

39,0

39,4

39,7

41,6

43,4

45,3

Yhden ja kahden hengen asuntokunnat (%)

75,7

76,1

76,5

78,6

80,7

82,7
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Vuoteen 2020 mennessä tarvitaan vuosittain noin 430 uutta asuntoa

Väestön lisäyksestä johtuva asuntotuotantotarve 2015-

väestölisäyksen ja asuntokuntien keskikoon pienentymisestä johtuen.

2030
0

50

100

150

2015
2016

Rakentamistarve-ennuste perustuu väestöennusteeseen ja asuntokuntien
keskikoon

pienentymiseen.

Ennusteessa

tulevaisuuden

2017

asuntokuntien,

2018

asuntojen pinta-alan ja yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus pe-

2019

rustuu menneeseen kehitykseen (vuosien 1991- 2013 keskiarvo), ja toteu-

2020

tuu ennusteen mukaisesti mikäli kehitys jatkuu samanlaisena.

2021
2022

Asuntokunnista vuonna 2013 asui:


kerrostaloissa n. 45 %



rivitaloissa n. 13 %



erillisissä pientaloissa n. 39 %

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

2006-2013 valmistuneiden asuntojen keskipinta-alat olivat


Kerrostaloasunnot 66 krs-m²



Rivitaloasunnot 82 krs-m²



Erilliset pientalot 159 krs-m²

2030

Asuntoa

VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN KERROSALOJEN KESKIARVOT 2006-2013 TALOTYYPEITTÄIN

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Erilliset pientalot (krs-m²)

149

163

165

162

149

159

156

166

162

159

Rivi- ja ketjutalot (krs-m²)

64

83

96

95

69

96

77

74

74

82

Kerrostalot (krs-m²)

68

70

64

67

54

72

63

65

65

66

6

2014

Keskiarvo

200

250

2.3. RAKENTAMISKEHOTUKSET
Rakentamiskehotuksia on annettu vuonna 2012 yhteensä 30 kappaletta. Rakentamiskehotukset ovat kohdistuneet Saarenkylä rautatien itäpuoleiselle alueelle.
22.1.2015 mennessä rakentaminen on aloitettu näistä kahdeksalla
tontilla. Rakentamattomilla 22 tontilla rakentamiselle varattu aika
päättyy vuoden vaihteen tienoilla 2015-2016.

Rakentamiskehotus:
Kunta voi sen jälkeen kun asemakaava on ollut vähintään kaksi
vuotta voimassa antaa rakentamiskehotuksen sitovan ja ohjeellisen
tonttijaon mukaisen tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontti rakentamaton tai rakennettu vajaakäyttöisesti tai asemakaavan mukaista
tonttia ei sillä olevien rakennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakennustapa tai muut seikat huomioon ottaen ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti.
Kolmen vuoden kuluttua rakentamiskehotuksena antamisesta kunnalla on oikeus lunastaa rakentamiskehotuksen alainen alue, mikäli
kehotusta ei ole noudatettu.
Rakentamiskehotusmenettelyä sovelletaan edelleen keskustan tilastoalueella.
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2.4. RAKENNUSLUPIEN KEHITYS 1.1.200631.12.2014 JA ENNUSTE

Myönnetyt rakennusluvat 2006-2014

Kappaletta
400

Asuminen ja rakentamisen uudistuotanto on keskittynyt kysynnän
mukaisesti keskustan läheisyyteen.

350

Tulevaisuudessa rakennuslupien määrä pysyy arviolta vuosien

300

2006 - 2014 tasolla.

250
Rovaniemelle on myönnetty vuosien 2006-2014 aikana vuosittain noin 186

200

asuinrakennuksen rakennuslupaa.

150
Rakennuslupien määrä keskimäärin vuosina 2006- 2014:


Kerrostaloja 9 kpl



Rivitaloja 11 kpl



Omakotitaloja 166 kpl



Lomarakennuksia 39 kpl



Liikerakennuksia 16 kpl

100
50
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4

37

42

3

4

9

6

20

22

Lomarakennus

50

36

56

38

32

34

35

32

41

Kerrostalo

14

8

8

3

7

15

8

10

7

Rivitalo

16

12

8

3

15

12

9

14

10

260

215

138

160

190

177

134

112

111

Liikerakennukset

Rakennuslupien määrä on ollut pienessä laskussa vuoden 2011 jälkeen.

Omakotitalo
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2.5. ASUNTOTUOTANNON PERIAATTEET

2.6. MAAOMAISUUS

Kaava- ja tonttivarantoa pidetään tavoitteen mukaisena. Ikääntymisen

Rovaniemen kaupunki sai maanvuokratuloja vuonna 2014 noin 4,2

ja asuntokuntakoon muutoksen vaikutukset otetaan huomioon kaavoi-

milj. euroa.

tuksessa. Monimuotoisen asuntopaletin syntymistä edistetään. Palveluverkon suunnittelu, kaavoitus ja tontinluovutus sovitetaan yhteen laa-

Rovaniemen kaupunki omistaa maa- ja vesialueita yhteensä noin

dukkaan asuntotuottotarjonnan turvaamiseksi.

11 732 hehtaaria.

Rovaniemellä asutaan myös keskimäärin muuta maata pienemmissä

Maaomaisuus on jakautunut seuraavasti:

asunnoissa. Asuntojen pinta-ala henkilöä kohden oli vuonna 2013 Rovaniemellä noin 39,2 m²/asukas.



Omassa käytössä olevat vuokratut, varatut ja vapaat tonttialueet
yhteensä noin 1 526 ha.

Keskeiset kaavat:


Keskustan osayleiskaava (KV 2012, ei lainvoimainen)



Palvelukylien osayleiskaavat



Yleisten alueiden rekisterissä olevat noin 1 203 ha.



Metsätalous- ja muussa käytössä noin 9 000 ha.

Kaupungin maaomaisuus on nähtävissä Rovaniemen kaupungin karttapalvelussa osoitteessa: http://kartta.rovaniemi.fi/
Aktiivisella kaavoitus-, maa- ja liikennepolitiikalla kaupunki vaikuttaa ja
varmistaa osaltaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon. Palvelukylissä
rakennuspaikkatarjonta pohjautuu oikeusvaikutteisiin yleiskaavoihin.
Suurin osa osayleiskaava-alueilla olevista rakennuspaikoista on yksityisten omistuksessa, joiden rakentumiseen vaikuttaa maanomistajien oma
aktiivisuus.
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2.7. MAANHANKINTA
Maata hankitaan alueidenkäytönstrategian mukaisilta täydennysrakentamis- ja laajentumisalueilta. Maanhankinnan painopistealueet ovat valmiin
kunnallistekniikan piirissä olevat rakentamattomat tontit sekä palvelukyläalueiden kehittämiseen liittyvät maa-alueet. Raakamaata hankitaan asemakaavan laajenemisalueilta.

Maata on hankittu vapaaehtoisilla kiinteistökaupoilla, maa-alueiden vaihtokaupoilla, lunastamalla sekä maankäyttösopimusten yhteydessä maata on
saatu maankäyttökorvauksen maksuna.

Maanhankintaan on käytetty vuosittain n. 1,0 milj. euroa. Maata on hankittu
keskimäärin n. 60 hehtaaria vuodessa. Kaupunki pyrkii käyttämään suunnitelmakaudella noin 2 milj. euroa vuodessa maanhankintaan.
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2.8. PALVELUVERKKO 1.1.2015 JA ENNUSTE

2.8.1.

PÄIVÄKODIT
Rovaniemellä olevat päivähoitopalvelut on seuraavalla sivulla olevassa

Rovaniemen kaupunki on määrittämässä päiväkotiverkoston järjestämi-

taulukossa. Etelärinteen päiväkodin jatkotoiminta selviää kevään 2015

sen periaatteita. Työssä tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia,

aikana. Lapinrinteen päiväkotitiloja on myös naapurikiinteistössä. Päi-

kaupungin pysyvien yksiköiden nimeämistä, oman toiminnan ja yksityi-

väkoti Kulleron rakennushanke on kesken. Rantavitikan päiväkodin yksi

sen toiminnan laajuutta. Työ on valmis 31.3.2015 mennessä.

ryhmä on sijoitettu koulun tiloihin. Saamenkielinen päiväkoti sijaitsee
Sahanperällä. Saarenputaan päiväkodin laajennushanke on kesken.

Keskeiset kaavat:


Uudet pientaloalueet ja pientaloalueiden täydennyskaavat (erit.
Y-tonttien määrä ja laatu)

Rovaniemellä oli vuonna 2010 lapsia 4 186 henkeä, joista


kunnan kustantamassa päivähoidossa oli 2 637 eli 62,9 % ikäryhmästä

Vuonna 2011 kunnan kustantamassa päivähoidossa oli



1-6-vuotiaiden ikäryhmästä 64,8 % (koko maa 64,8 %)
3-5-vuotiaiden ikäryhmästä 72,4 % (koko maa 63,8 %) (lähde: SOTKANET)

Päivähoidon palvelutarpeen ennustetaan kasvavan. Jos kunnallisten päivähoitopalvelujen käyttö tulee vastaisuudessakin olemaan yli 60 % luokkaa 1 - 6 vuotiaiden ikäluokasta, palvelutarve tulee kasvamaan vuoteen 2020 asti noin 300
- 350 päivähoitopaikalla. Tämän jälkeen palvelutarve alkaa pienentyä. (Rovaniemen kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa
varten, 2013)
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Lapsia

.
Toimintayksikkö
Etelärinteen päiväkoti
Hirvaan päiväkoti
Kaikki perhepäivähoitajat
Karinrakan päiväkoti
Katajarannan päiväkoti

Tammikuu/2015

Ryhmät

95

5

51

2

151
40

2

50

2

Kiekerön päiväkoti

103

5

Kivalonpuiston päiväkoti

124

7

Kivitaipaleen päiväkoti

34

2

Koskenkylän ryhmäperhepäiväkoti

13

1

Koskikadun päiväkoti

109

6

Käpymetsän päiväkoti

71

4

Lapinrinteen päiväkoti

95

5

Meltauksen ryhmäperhepäiväkoti

13

1

Muurolan päiväkoti

59

3

Mäkirannan päiväkoti

54

3

Naavametsän päiväkoti

97

6

Napapiirin päiväkoti

159

8

Oikaraisen ryhmäperhepäivähoito

12

1

Ounasmetsän päiväkoti

60

3

Ounasrinteen päiväkoti

132

8

Päiväkoti Kullero

49

3

Päiväkoti Ritari

60

Päiväkoti Saarenhelmi

58

3

Päiväkoti Viiriäinen

21

1

111

6

92

5

Rantavitikan päiväkoti

129

5

Rautiosaaren päiväkoti

39

3

Saamenkielinen päiväkoti

21

1

162

7

84

5

131

7

Päiväkoti Väinämöinen
Pöykkölän päiväkoti

Saarenputaan päiväkoti
Sahanperän päiväkoti
Syväsenvaaran päiväkoti
Teerikallion päiväkoti
Vaaranlammen päiväkoti
Ylikylän päiväkoti
Kaikki yhteensä

62

4

130

6

71

4

2740
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2.8.2.

KOULUVERKKO

Rovaniemen kouluverkon muutostarpeet on kartoitettu. Kouluverkko elää
alueellisen palvelutarpeen mukaisesti. Kouluverkkoa kehitetään perustamalla yhtenäisiä peruskouluja, kustannustehokkaita ja monikäyttöisiä
oppimisympäristöjä sekä elämäkaarikeskuksia kaikille ikäryhmille.
Suurimmat muutos- ja kehittämistarpeet ovat Keskusta-Ounasjoen koulualueella. Ounasrinteelle rakennetaan uusi monitoimirakennus.
Koulut osoitetaan koulutuslautakunnan päätösten mukaisesti.

Keskeiset kaavat:


Uudet pientaloalueet ja pientaloalueiden täydennyskaavat (erit.
Y-tonttien määrä ja laatu)
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Ounasvaaran koulualue
Ounasrinteen koulu

Monitoimitalon toiminta alkaa 1.1.2017

Uuden monitoimitilan suunnittelu käynnissä yhdessä kaikkien

Ounasvaaran koulu

Yhtenäisen peruskoulun muodostaminen aloitettu. Osa Katajarannan koulun toiminnoista on siirtynyt jo yhtei-

tilan toimijoiden kanssa
siin tiloihin. Koko perusopetus on samoissa tiloissa vuonna 2017 Ounasrinteen monitoimitalon valmistuttua.

Oikaraisen koulu

Peruskorjaustarpeen yhteydessä tulee arvioida yhtenä vaihtoehtona opetuksen järjestämisen mahdollisuudet
Koskenkylän ja Saaren kouluilla.

Koskenkylän koulu

Ryhmiksen poissiirtymisen myötä koululle mahdollistuu lisätila esim. ruokasalia varten.

Keskusta-Ounasjoen koulualue
Lapin yli-

Tavoitteena 3-sarjainen

Neuvottelut

opiston

yhtenäinen peruskoulu

käynnissä
OKM:n kans-

harjoittelu-

sa

koulu
Ylikylän

Keskusta-Ounasjoen kou-

Tarveselvitys

koulu

lualueen opetusjärjestelyjen

käynnissä

ja investointien kokonaisratkaisu

Ounasjoen

Hankesuunnitelma uuden

Tarveselvitys

peruskoulu

koulun rakentamiseksi

hyväksytty

(Sinettä)

käynnistynyt.

Meltauksen

Nykyinen rakennus ei ole

Tarveselvitys

koulu

tilojen kunnon eikä käyttö-

käynnissä

tarpeen vuoksi tarkoituksenmukainen

Alakemijoen koulualue
Rautiosaaren koulu

Varhaiskasvatukselle ja koululle yhteiset tilat. Esiopetus on jo nyt koulun kanssa samoissa tiloissa.

Hirvaan koulu

Kasvava oppilasennuste edellyttää muutostöitä koulukiinteistön sisällä.

Viirinkankaan koulu

Koulurakennuksen kunto edellyttää peruskorjausta. Kiinteistön yhteydessä toimii uusi päiväkoti.
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Tarveselvitys käynnissä
Tarveselvitys valmistelussa.

Saaren koulualue
Saaren koulu

Koulusta muodostetaan 3-sarjainen alakoulu laajentamalla nykyistä koulura-

Tarveselvitys hyväksytty, hankesuunnittelu käynnis-

kennusta.

tymässä.

Nivavaaran

Koulusta muodostetaan 3-sarjainen alakoulu sisäisillä muutostöillä ja hyödyn-

Tarveselvitys hyväksytty, hankesuunnittelu käynnis-

koulu

tämällä Napapiirin yläasteen vapaita tiloja.

tymässä.

Syväsenvaaran

Koulutuslautakunta hyväksyi Syväsenvaaran koulun tarveselvityksen ja käynnis-

Koulutuslautakunta 31.10.2014 §101 päättänyt käynnistää

koulu

tää hankeselvityksen vaihtoehto A:n pohjalta. Vaihtoehdossa A, alueelle muo-

hankesuunnittelun.

dostuu kaksi 3-sarjaista koulua. (Koulltk 31.10.2014 §101)
Napapiirin

Tilojen käyttöä tehostetaan ottamalla osa Nivavaaran koulun oppilaista (6lk)

yläaste

yläasteen tiloihin. Koulun tiloja käytetään väistötiloina Ounasjoen peruskoulun
peruskorjauksen ajan.

Muut koulupalvelut

Kuvataidekoulu

Lukiot

Nykyiset tilat vaativat korjausta

Tarveselvitys käyn-

Lyseonpuiston lukio

Lukioverkon ja palvelutarpeen

nissä

Ounasvaaran lukio

tarkastelu kokonaisuutena 2015

Muurolan lukio

aikana huomioiden rahoituslain

Aikuislukio

muutos ja järjestämislupien ha-

Musiikkiopisto

Toiminta siirtyy Lappia-taloon

Muutto 04/2015

Kansalaisopisto

Toimistopalvelut siirtyvät Lappia-

Muutto 04/2015

taloon
Muut koulut, joissa ei muutoksia:
Alakemijoen alue

Alakorkalon koulu, Muurolan peruskoulu, Rantavitikan peruskoulu, Viirinkankaan koulu,

Keskusta-Ounasjoen alue

Nivankylän koulu, Vaaralammen koulu, Korkalovaaran peruskoulu

Ounasvaaran alue

Katajarannan koulu, Kaukon koulu, Rovaniemen sairaalakoulu, Taipaleen koulu

Saarenkylän alue

Oikaraisen koulu, Vikajärven koulu, Yläkemijoen koulu

Lukio

Rovaniemen aikuislukio
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keminen.

2.8.3.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

”Tulevaisuuden terveyskeskus/hyvinvointikeskus –verkosto Rovanie-

Lasten – ja nuorten

mellä” selvitys (NHG Oy, työryhmä) on valmistunut. Hankkeen 2. vaihe

ikäluokat

on käynnistynyt.

Sairaanhoitopiirin selvitys Lapin kuntien sote-

-

kasvu tasaista vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen kasvu taittuu

-

ikäluokan kasvu ei merkittävästi vaikuta sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäämiseen

tiloista valmistuu keväällä 2015 ja koko tuotantoalueen palvelukonseptista sovitaan vuoden 2015 aikana. Tilaratkaisut ja maankäytölle
osoitetut tarpeet määritellään hankkeiden päätyttyä. Monipuolinen
asuntopaletti ja virikkeellinen ympäristö tukevat peruspalveluissa

Aikuisväestö/työikäiset

-

kymmenten aikana

tehtyjä strategisia valintoja.
-

Keskustan osayleiskaava (KV 2012, ei lainvoimainen)



Keskustan täydennysrakentamiskaavat (Erottaja, Sairaalanie-

-

ditussa selvityksessä (Rovaniemen kaupunki). Sosiaali- ja terveyspalveluja

sosiaalipalvelujen tarve mukailee väestön kehitystä. Näköpiirissä ei merkittäviä kasvupaineita.

mi)

Rovaniemen kaupungin sote-palvelutarvetta on arvioitu vuonna 2013 laa-

ei merkittävää muutosta sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen

Keskeiset kaavat:


määrä tulee vähenemään seuraavien vuosi-

Ikäihmiset

koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten, 2013) vieressä olevan taulu-

-

määrä kasvaa voimakkaasti

-

vaikutus palvelutarpeen kasvuun niin vanhuspalveluissa, perusterveydenhuollossa kuin eri-

kon mukaisesti:

koissairaanhoidossa merkittävä
-

nykyiset ympärivuorokautisen hoidon paikat
riittävät vuoteen 2020 saakka
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Kaupungin palvelujen järjestämisen näkökulmasta kaavoitus vaikuttaa palvelutarpeen alueelliseen jakautumiseen voimakkaimmin, mikäli maankäytön
ja rakentamisen suunnittelussa toteutetaan kokonaan uusi kaupunginosa
kunnallisine palveluineen. Palveluverkon tarpeet ja lähipalveluverkon periaatteet vaikuttavat myös kaavoitukseen. Rantaviirin, Koskenkylän ja
Pöykkölän maankäytön toteutumissuunnitelmat
ovat väestöllisesti erittäin merkittäviä Ylikylän
alueen laajuus vastaa pienen kaupunginosan
muodostamista. (Rovaniemen kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tilaselvitys toimitilastrategiaa varten, 2013).

Lapsiperheiden

Yksiköt

Osoite

Perhepalvelukeskus

Korkalonkatu 2

Muurolan neuvola

Koulukaari 8

Sinetän neuvola

Koulurinteentie

palvelut

24
Ounasrinteen neuvola

Matkajängäntie 5

Pulkamontien terveysase-

Pulkamontie 1

ma

17

Vaaranlammen neuvola

Koulukuja 1

Kouluterveyden huolto

koulut

Opiskelijaterveydenhuolto

Pienteollisuustalo

Perheneuvola

Korkalonkatu 4

Lastensuojelu

Rovakatu 1

Perhesosiaalityö

Korkalonkatu 4

Etelärinteen lapsi- ja nuo-

Etelärinne 30

risokoti

Terveydenhuoltopalvelut

Yksiköt

Osoite

Sairaalakadun terveysasema
Pulkamontien terveysasema

Ikäihmisten palvelut

Yksiköt

Osoite

Sairaalakatu 1

Sairaalakadun terveysasema

Sairaalakatu 1

Pulkamontie 1

Pulkamontien terveysasema

Pulkamontie 1

Kairatie

Kairatie

Näsmäntien hoivaosasto

Näsmäntie 17

Perhepalvelukeskus

Korkalonkatu 4

Pulkamontien hoivaosasto

Pulkamontie 4

Suomen terveystalo OY

Urheilukatu 5-7

Rautiosaaren palvelutalo

Hoivakuja 6-10

Toivonkoti

Kaltiontie

Aaltorannan palvelutalo

Pohjatuulentie 2

Ounaspuisto

Matkarinne 2

Kotihoito

Pohjolankatu 2

Varpukoti

Totontie 12

Väylätie 53
Totontie 3

Muurolan hammashuolto
Saarenputaan hammashuolto

Napapiirintie 24

Sinetän hammashuolto

Koulurinteentie 24

Pohjolankadun hammashuolto

Pohjolankatu 23

Piekkarin hammashuolto

Pohjolankatu 2

Vaaranlammen hammashuolto

Koulukuja 2

Rommantie 51
Kairatie 2
Parkkisenkankaantie 2
Pohjolankatu 19-21
Lainaankatu 6
Näsmäntie 17
Vanttausjärventie 17

Sosiaalipalvelut

Yksiköt

Osoite

Sosiaalipalvelukeskus
Sosiaalityön

ohjaus

Muutokset

Rovakatu 1

kotiutustiimit

Pohjolankatu 2

seniorineuvolat

Matkajängäntie 5
Kaartokatu 14

Toi-

Korkalonkatu 10

meentulotukipalvelut
Rovaniemen

työvoiman

Valtakatu 16

palvelukeskus

Väylätie 53

Vuokrattu

Koulukuja 2

31.3.2015

Koulukaari 8

saakka
Kuntouttava työtoiminta

Kairatie 75

Maahanmuuttajatoimisto

Etelärinne 32

Autettu asuminen

Lähteentie 17

Lohinivan kerhohuone
neuvolat
Päiväpalvelu

Väylätie 53

Matkarinne 4

Veitikantie 9

Totontie 12

Muistihotaja ja geriatriapoli-

Kairatie 10-12
Ohjattu asuminen

aluelautakunnat

Kairatie 6-8
Totontie 12
Päivätoiminta

Lähteentie 16

Näsmäntie 17
Vanttausjärventie 13

Matkarinne 2
?

Sairaalakatu 1

klinikka

Palomiehentie 5

Tuettu asuminen

Korkalonkatu 10
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2.8.4.

PALVELUASUNNOT
Palveluasumisen ja laitoshoidon paikkoja on tällä hetkellä yli asetetun tavoite-

Kaavoituksella ja tontinluovutuksella tuetaan monipuolisen asuntopa-

tason. Nykyinen paikkamäärä riittäisi vastaamaan ympärivuorokautisen hoidon

letin syntymistä. Kaavoissa mahdollistetaan monimuotoiset asuin- ja

tarpeisiin vielä 2020 vuoteen saakka. Tämä edellyttää kotona asumisen tuke-

kortteliratkaisut. Yhteisöllistä asumista edistetään. Kohtuuhintaista

mista eri tavoin.

asumista edistetään. Hissiohjelmaa noudatetaan. Ympärivuorokautisen hoivan nykyisten paikkojen määrän arvioidaan riittävän vuoteen

Palvelurakenne yli 75-vuotiaisiin suhteutettuna on ollut melko vakaa viimeiset

2020. Tähän sisältyvää laitoshoidon osuutta voidaan edelleen vähen-

vuodet; omaishoidon osuus 5,6 % ja ympärivuorokautisen hoivan osuus noin

tää ja korvata asumisratkaisuilla.

10

%.

Säännöllisen

kotihoidon

osuus

laski

vuonna

2013

kotihoi-

don/kotisairaanhoidon kohdistuessa enemmän apua tarvitseville asiakkaille.
Keskeiset kaavat:

Varsinaista laitoshoitoa on Rovaniemellä vähän. Palvelurakenteessa tavoitteena

 Kerrostalovaltaiset asemakaavat (keskusta, Ratantaus, Viirinkangas)

seuraavina vuosina 2015 - 2020 suhteutettuna yli 75- vuotiaisiin on nostaa

 Pientalovaltaiset asemakaavat (Vennivaara, Pöykkölä)

kotona asumisen osuutta 91- 92 %:iin (valtakunnallinen suositus).

 Rivi- ja kerrostalokaavat (Ylikylä, Pöykkölä)

Lähivuosien muutostarve kohdistuu kotona asumisen osuuden nostamisen ja
kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen riittävyyden varmis-

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020:


Asuin- ja toimintaympäristö on turvallinen sekä ikääntyneen väestön

tamiseen. Vuonna 2014 on laadittu suunnitelma pitkäaikaisen laitoshoidon

omatoimisuutta tukeva ja aktivoiva.

vähentämiseksi edelleen, mikä myös edellyttää kuntoutukseen, omaishoitoon
ja kotihoitoon panostamista palvelurakenteessa.



Lähipalveluverkostoa kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan.



MAATO tukee monipuolisia asumisratkaisujen kehittämistä ja toteut-

Esteettömyys tarkoittaa ympäristön suunnittelua ja rakentamista sekä palvelu-

tamista.

jen tuottamista siten, että jokainen yksilö iästä, sukupuolesta, terveydentilasta

Turvataan taloudellinen ja strateginen varautuminen ikääntyneiden

ja sosiaalisesta, psyykkisestä tai fyysisestä toimintakyvystä riippumatta voi

asumistarpeisiin.

toimia ympäristössä ja käyttää palveluja. Kaupunkilaisten ikääntyminen lisää

Esteettömyyden ja asuntojen korjaamisen edistäminen: muun muassa

esteettömyyden merkitystä tulevaisuudessa entisestään. Kaupungin turvalli-

hissien rakentamisen tukeminen ja esteettömien asuntojen lisääminen

suussuunnitelmassa vuosille 2014-2016 on nostettu ikääntyneiden turvallisuus yhdeksi painopisteeksi




uudisrakentamisessa.


Monipuolisten asumisratkaisujen mahdollistaminen; esimerkiksi palveluasumisen tai yhteisöllisen asumisen edistäminen.



Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen asuinympäristöjä, hyvinvointiteknologiaa ja kuntien toimintamalleja kehittämällä.
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Palveluasumista, pitkäaikaista laitoshoitoa, jaksohoitoa ja arviointia

Laitoshoito hoivaosastoilla

Oma toiminta

Tehostettu palvelu-

toteuttavat yksiköt ja keskimääräiset paikat vuonna 2014:
Palveluntuottaja

asuminen
Laitoshoito hoivaosastoilla

Tehostettu

Jaksohoito/

Tavallinen

Palveluasuminen

odotus/

palvelua-

-Hoivaosasto 1, Näsmäntie

31

arviointi

suminen

Hoivaosasto 2, Näsmäntie

33

1

Attendo MedOne/Hillankukka

43

5

Hoivaosasto 3, Pulkamontie **

14

3

Hoikoti Toivonpuisto Oy

11

2

Yhteensä

78

4

Hoivakoti Etelärinne

10

2

** Pitkäaikaislaitoshoito poistuu

Mikeva Oy/ Aihki

15

Palvelukoti Pahtaja

31

Palvelukoti Veitikanharju

22

Oma toiminta

1

Rovalan Setlementti ry
-Muistola (Dementiayksikkö)

19

-Arvola

16

-Jokkakallion palvelutalo, Han-

4

6
7

sairaskotisäätiö / veljes tupa
-Lapin kuntoutus Oy/ varaus

42

Rautiosaari
Yhteensä

Rovaniemen yksityinen Vanhainkotiyhdistys ry
30

1

-Elina

25

6

-Rovaseudun Hoivapalve-

10

lut/Lapinvuokko
Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistysry
-Saarentupa, Kotipihlaja (De-

25

mentiayksiköt)
-Saarenkoti

4

2

Seutulanharjun hoivakoti

16

1

Gerserv oy / Tainan Tupa

14

1

Yrjö & Hanna Oy/ Lounakoti

10

4

306

16

Yhteensä

odotus/ arviointi

Näsmänkieppi

1

-Akseli (Dementiayksikkö)

veluasuminen
24

(Dementiayksikkö)

Rovaniemen veljes-

Jaksohoito/

Aaltoranta (Dementtiyksikkö)
(Dementiayksikkö)

nala

Tehostettu Pal-

20
22

* Veteraaneille kohdennettu tavallinen palveluasuminen toteutuu enenevästi kotihoidon palvelusetelillä

11

16
41

4

17
140

15

2.8.5.

ERITYISRYHMÄT

Kaavoituksella ja tontinluovutuksella mahdollistetaan monipuolisten

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten

asumisratkaisujen kehittyminen vastaamaan erityisryhmien asumisen

asumisen ja siihen liittyvien palveluiden järjestämiseksi (KEHAS). Kehitysvammaisten

tarpeita. Kaupungin tonttien luovutuksessa huomioidaan erityisryhmi-

asumisohjelman tavoitteena on:

en tarpeet sekä yhteistyötä aikuisten ja työikäisten palvelujen, maan-



käytön suunnittelun ja tonttipalvelujen kanssa kehitetään edelleen.

mahdollistaa kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen, joka vahvistaa heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan.



vähentää laitoshoitoa hallitusti lisäämällä yksilöllisempiä ja yhteisöllisempiä
lähiyhteisön tuki- ja palvelumuotoja.



Keskeiset kaavat:



Kerrostalovaltaiset asemakaavat (keskusta, Ratantaus, Viirin-

asuminen ja palvelut järjestetään tavallisilla asuinalueilla ja asunnoissa.

kangas)

Hallituksen periaatepäätös korostaa, että jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on

YSA-tontteja sisältävät kaavat

oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei enää asu laitoksessa.

Vuoden 2010 lopussa on tehty asiakaskohtainen selvitys asiakkaiden asumispalveluiden tarpeesta vuosille 2012 – 2015. Sitä on päivitetty vuosittain
siten, että todellinen asumispalveluiden tarve on tiedossa myös useammalle
seuraavalle vuodelle. Kehitysvammaisia henkilöitä asuu Rovaseudulla (Rovaniemi, Ranua) noin 480 henkilöä. Rovaniemellä kehitysvammaisista henkilöistä on noin puolet asuu lapsuudenkodissaan. Asumispalveluiden piirissä on noin 170 henkilöä. Palvelut on hankittu omalta palvelutuotannolta tai
ostopalveluna eri asumispalvelutuottajilta tai Kolpeneen kuntayhtymäl-

Erityisryhmien

Eritysryhmien vuosittai-

asuntotarve

nen tonttitarve

15 asunnon

1 tontti palvelurakennusta

Tonttien tulee olla muun asumisen

asuntoyksikkö

varten, joka toinen tai kol-

yhteydessä. ARA:n rahoittama

mas vuosi. Tonttivaranto

palveluasunto ei voi sijaita palve-

arvioidaan joka vuosi MAA-

lua tarjoavien rakennusten tai

TO:n yhteydessä.

laitosten lähellä.

tä. Tulevina vuosina on arvioitu, että vuosittain 10 - 15 kehitysvammaista
henkilöä muuttaa omilleen lapsuudenkodistaan. Asumisen palveluiden piirin tulee tulevina vuosina kaiken ikäisiä kehitysvammaisia henkilöitä (itsenäistyviä nuoria, keski-ikäisiä että ikääntyviä ihmisiä).
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Erityisiä vaatimuksia

Palveluyksikkö

ympärivuoro-

Osoite

kautiset yksiköt
Palvelukeskus Lounakoti

Pohjatuulentie 2, Saarenkylä

Lomaco Oy/ Ryhmäkoti Lehto-

Piittisentie 9 B

la
Kasperinkoti Oy

Niittyleinikki 5-7

Coronaria/Ryhmäkoti Mäntylä

Miehentie 10, 3.kaupunginosa

Pihlajarinne os. 1 ja 2

Lähteentie 17 , 4. kaupunginosa

Sateenkaari

Totontie 12, Muurola

Kanervakoti

Kairatie 10-12, 3.kaupunginosa

Matkarinteen ryhmäkoti

Matkarinne 4, Saarenkylä

Kolpeneen Palvelukeskus:

Myllärintie 35, 7. kaupunginosa

Komppi,Soolo, Tempo, Kaarna,
Jäkälä, Kipinä ja Rasti

Kolpeneen Palvelukeskus:

Hangaspisto 5, 7 kaupunginosa

Hangaspisto
Kolpeneen Palvelukeskus:

Myllärintie 35, 7. kaupinginosa

Laitoshoito
Palveluyksikkö

Muurola, Totontie

päiväsaikaan

Osoite

henkilöstö klo 7-21
Tammilehto

Kairatie 6-8, 3.kaupunginosa

Koivulehto

Palomiehentie 5 A, 3. kaupunginosa

Matkarinteen asuntola

Matkarinne 2, Saarenkylä

Sateenkaari

Totontie 12, Muurola
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2.8.6.

NUORTEN, OPISKEIJOIDEN JA
MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN JA

DAS:n ulkopuoliset

ASUNNOTTOMUUS

asunnonhakijat ja
asuntopaikat

OPISKELIJAT
Toisen asteen koulutuspaikkojen määrä vähenee noin 350:llä vuoteen 2016
mennessä. Kaupunki edistää opiskelijoiden asumisen yhteistyötä KAS:n ja
DAS:n kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään muualta saapuvien opiskeli-

MAAHANMUUTTAJIEN ASUMINEN

joiden asuttamiseen, niin että ainakin kaikille uusille opiskelijoille löytyy

Jatketaan suunnitelmallista asuttamista kaupungin eri osiin maahanmuutta-

syksyllä opintojen alkaessa asunto. Opiskelijoidentilapäismajoitus järjeste-

jien kotouttamisen edistämiseksi.

tään yhdessä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan, Rovaniemen ammattikorkeakoulunopiskelijakunnan, DAS:n ja KAS:n kanssa. Selvitetään nuorille

ASUNNOTTOMUUS

suunnatun tuetun asumisen palvelun ostamista Rovaniemen Nuorisoasunnoilta.

Asunnottomuus ymmärretään Suomessa moniulotteiseksi, asuntotoimen
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä edellyttäväksi yhteiskunnalli-

DAS jakoi vuonna 2014 opintonsa aloittaville opiskelijoille 366 asuntopaik-

seksi ongelmaksi. Pitkäaikaisasunnottomuudessa on kyse pitkittyneestä ja

kaa. Aloittavia hakijoita oli 1332 kappaletta. DAS:n asuntoihin oli tilantees-

toistuvasta asunnottomuudesta, johon usein liittyy köyhyyden lisäksi psy-

sa 1.9.2014 aktiivisia hakijoita 939 opiskelijaa, jotka eivät asuneet DASilla.

kososiaalisia ongelmia kuten päihderiippuvuus ja mielenterveydelliset on-

Syksyisin DASin asuntoa jääkin jonottamaan runsas määrä opiskelijoita,

gelmat, rikollisuus ja väkivalta. Pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka

mutta he saavat yleensä vuokra-asunnon toiselta vuokra-antajalta. Vastaa-

asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä esim. sosiaalisten ja ter-

va hakijatilanne 31.12.2014 oli 485 opiskelijaa.

veydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on

Vuonna 2014 kokonaiskäyttöaste DAS asunnoissa oli erittäin hyvä, 98,34 %.

esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. Rovaniemen kau-

Keskustan ja oppilaitoksien lähellä olevat pienasunnot ovat kaikkein kysy-

pungin sosiaalipalveluiden tilastotarkastelun perusteella asunnottomuus on

tyimpiä. Tulevaisuudessa mahdolliset investoinnit keskittyvätkin lähinnä

ollut pääosin luoteeltaan tilapäistä ja lyhytaikaista. Henkilö ei esimerkiksi

Keskustan ja Rantaviirin alueille, kysynnän ollessa näissä suurin.

halunnut elämäntilanteensa vuoksi etsiä omaa asuntoa tai oleskeli tilapäisesti paikkakunnalla. Tilapäistä majoitusta on tuettu noin 15 eri henkilölle

Kaupunki huomioi myös muiden, kuin opiskelevien nuorten asumisen edel-

kaikkein kiireellisimmissä tilanteissa. Osallistutaan hankkeisiin, jossa kehi-

lytysten turvaamisen.

tetään ns. portaattomia asumispalveluita.
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2.8.7.

2.9. KAUPAN PALVELUVERKKO JA OSTOVOIMA

HISSITYÖRYHMÄ JA -AVUSTUKSET

Hissityöryhmä edistää hissien rakentamista. Ympäristölautakunta päättää

Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoittuvat jatkossa Eteläkeskukseen, Lampe-

hissien rakentamisen avustuksista (v. 2015 myönnetty: 50 000 €).

laan ja keskustaan. Saarenkylässä kauppa kehittyy maltillisemmin. Saarenkolmion liike- ja työpaikka-aluetta laajennetaan 4-tien länsipuolelle.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn hissiavustuksien kohteena

Ydinkeskustan kaupalliset vyöhykkeet toteutetaan keskustan osayleiskaa-

ovat uusien hissien rakentamiset kerrostaloihin, joiden porrashuoneissa ei

vassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Eteläkeskuksessa ja Lampe-

ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä

lassa mahdollistetaan suurempien yksiköiden (yli 2000 kem²) yksiköiden

kustannuksista. Tukea voi saada myös sellaisen liikuntaesteen poistami-

rakentaminen.

seen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntaesteisen pääsy rakennukseen.
Rovaniemellä valmiita asuinkerrostaloja joissa vähintään 3 kerrosta on ra-

Keskeiset kaavat:

kennus- ja huoneistorekisterissä 530, näistä hissittömiä 239.
Valtakunnallinen tavoite: Jälkiasennushissien määrän lisääminen 50 kpl



Keskustan osayleiskaava



Maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen asemakaavat (Saarenkolmion alue, keskusta, Eteläkeskus ja Lampela)

vuosittain siten että vuonna 2017 jälkiasennushissejä rakennetaan 500 kpl
vuodessa asuinkerrostaloihin.

Rovaniemen kaupungissa palveluverkkoselvityksiä on laadittu seuraavasti:

Tavoitteena on edistää neuvomalla, tietoa keräämällä, tiedottamalla taloyhtiöitä, isännöitsijöitä, hallitusten jäseniä sekä asukkaita ARAn myöntämistä
hissiavustuksista, esteettömyysavustuksista sekä jälkiasennushisseistä ja
esteettömyyskorjauksista saatavista hyödyistä. Jälkiasennushissien asenta-



Rovaniemen alueen kaupan palveluverkkoselvitys, Entrecon 2004



Rovaniemen alueen kaupan palveluverkkoselvitys, päivitys, Entrecon 2007

misilla sekä esteettömyyden parantamisilla pyritään vaikuttamaan ja tukemaan ihmisten omatoimista selviytymistä elämän erivaiheissa kotona.
Rovaniemen kaupunki avustaa jälkiasennettavien hissien hankintaa näitä



Keskustan osayleiskaavan palveluverkkoselvitys, Santasalo 2010



Ylikylä- Vennivaaran kaupan palveluselvitys, Entrecon 2011



Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, kaupan palveluverkkoselvitys, Santasalo 2014

varten varattujen määrärahojen puitteissa. Avustuksen suuruus on enintään
5% hyväksytyistä kustannuksista, avustuksen saamisen edellytys on ARAlta
myönnetty hissiavustus sekä muut kaupungin päätöksessä esitetyt perusteet, jotka on esitetty kaupungin päätöksessä jälkiasennushissien avustamiseen liittyen.
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Rovaniemi on maakunnan kaupan keskus. Alueella on kauppakeskuksia ja
vähittäiskaupan suuryksiköitä. Keskusta on edelleen myös keskustakaupan
pääasiallinen kehitysalue. Uusia vähittäiskaupan suuryksiöitä alueelle ei
juuri pysty sijoittamaan, mutta kortteleiden kehittämisen myötä kortteleista
voi muodostua vähittäiskaupan suuryksiköitä. Eteläkeskus on Rovaniemen
merkittävin tulevaisuuden vähittäiskaupan suuryksiköiden kehittämisalue,
mutta myös Saarenkylän kehittyminen alakeskuksena on turvattava. (Santasalo 2014)
Rovaniemellä päivittäistavarakauppa on hyvin saavutettavissa. Asukkaista
vain 5 %:n asiointimatkat ovat yli 10 km. (Santasalo 2014) Rovaniemellä
ostovoima on hyvä. Liiketilaa tarvitaan lisää sekä asukkaiden että matkailijoiden ostovoiman kehityksen mukaisesti.
Alle 10 km

Yli 10 km

Ranua

2563

61 %

1664

39 %

Rovaniemi

57686

95%

3191

5%

Rovaniemen seutu

60249

93%

4855

7%

Kemijärvi

6972

86%

1121

14%

Pelkosenniemi

761

79%

202

21%

Posio

2281

61%

1457

39%

Salla

2343

59%

1636

41%

Savukoski

631

56%

496

44%

Itä-Lappi

12988

73%

4912

27%

Rovaniemi ja Itä-Lappi

73237

88%

9767

12%

Päivittäiskaupan saavutettavuus ja päivittäistavaran
lisätarve Itä-Lapissa 2012-2040.

Lähde: Tilastokeskus, YKR, SYKE ja AC Nielsen
k-m²

Päivittäis-

Tilaa vaativa

Muu erikoiskaup-

Vähittäis-kauppa

Kaupalliset

Yhteensä

tavarakauppa

kauppa

pa

Ranua

500

1300

1200

3000

palvelut
700

3700

Rovaniemi

15 500

37 900

34 600

88 000

22 300

110 300

Rovaniemen seutu

16 000

39 200

35 800

91 000

2 3000

11 4000
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2.10. ELINKEINOT
Elinkeino-ohjelman keskeiset tavoitteet maankäytön näkökulmasta:

Napapiirin alueelle voimaan tulleiden asemakaavojen toteutus jatkuu.
Ounasvaaran osayleiskaavan alueelle laaditaan tontinluovutuskilpailu



kaupungin omistamille maille. Valionrannan yleiskaava valmistuu ja ho-

Maankäyttöpolitiikassa ja kaavoituksessa on aktiivinen ote, joka
ennakoi elinkeinoelämän tarpeita.

tellihanketta koskeva tontinluovutuskilpailu käynnistetään. Ydinkeskus-



tan korttelin 17 kaavoitus käynnistyy. Virkistysalueiden yleiskaavaa vie-

Kaupungissa on riittävä tonttivaranto ja tonttien markkinointi on
tehokasta.

dään eteenpäin yhteistyössä tutkimushankkeen kanssa. Lomarakennus-



paikkojen määrää lisätään osayleiskaavoilla ja ranta-asemakaavoilla.

Keskeiset elinkeinoalueet otetaan käyttöön ja saadaan kasvuun.
Nämä alueet ovat Eteläkeskus, Lampelan alueen, Napapiirin ja lentokentän alue sekä Ounasvaara ja Lapin urheiluopiston alue sekä
kaupungin ydinkeskusta, Saarenkolmion ja Valionrannan alueet.

Keskeiset kaavat:




Keskustan osayleiskaava, Valionrannan-Koskipuiston osayleis-

jamittaisesti käyttöön.

kaava, virkistysalueiden yleiskaava, palvelukylien yleiskaavat


Yritysvaikutusten arviointi otetaan kaupungin päätöksenteossa laa-

Matkailualueiden asemakaavat (Napapiiri, Ounasvaara, Kosken-



Kaupungin eri ohjelmien ja suunnitelmien valmistelussa otetaan

kylä), ranta-asemakaavat

elinkeinoelämän näkemykset ja tarpeet huomioon ja yrittäjät pää-



Keskustan täydennyskaavoitus

sevät aktiivisesti mukaan suunnitteluprosesseihin.



Teollisuusalueiden asemakaavat (Jääskeläinen)



Kehitetään yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa
luontoon pohjautuvia reitistöjä ja virkistysalueita



Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi 11.8.2014 pidetyssä kokoukses-

Elinkeinoelämän toimintaympäristöä parannetaan ottamalla huomioon kaupungin budjettisuunnittelussa yritystoiminnan tarpeet

saan Rovaniemen elinkeino-ohjelman vuosille 2014–2016. Ohjelmalla on
merkittäviä maankäyttöä ohjaavia tavoitteita.

Elinkeino-ohjelman tavoitteena on yrityskannan kasvu 120 yrityksellä
vuosittain sekä yksityisen sektorin työpaikkojen määrän vuosittainen

Maankäytön yleistavoitteena on, että Rovaniemen kaupunkiseutu tarjoaa

kasvu neljällä prosentilla.

toimintaympäristön, missä yrityksille ja osaajille on kehittymistä tukevat
liiketoimintamahdollisuudet, laajat verkostot, hyvät palvelut sekä laadukas
ja inspiroiva elinympäristö. Maankäyttöpolitiikassa ja kaavoituksessa otetaan huomioon Rovaniemen kansallinen ja kansainvälinen asema Barentsin
alueen keskiössä.
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3.

2.11. MATKAILU

täminen

Keskeiset kaavat:


Edellä mainituille alueille on matkailun kehittämisohjelmassa kirjattu useita

Keskustan osayleiskaava, Valionrannan-Koskipuiston osayleis-

toimenpiteitä, jotka liittyvät olennaisesti maankäyttöön, kaavoitukseen ja

kaava, virkistysalueiden yleiskaava, palvelukylien yleiskaavat


yritysten toimintaympäristöön ja viihtyvyyteen.

Matkailualueiden asemakaavat (Napapiiri, Ounasvaara, Koskenkylä), ranta-asemakaavat



Rovaniemen kaupunkikeskusta: Kulttuuri- ja ostosmatkailun kehit-

Lisäksi matkailun kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Rova-

Keskustan täydennyskaavoitus

niemellä on riittävä ja monipuolinen majoituskapasiteetti, joka mahdollistaa
kasvun myös talven huippusesongin aikana. Majoituskapasiteetin määrä ja
taso mahdollistavat useiden samanaikaisten tapahtumien sekä suurten

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.1.2012 Rovaniemen matkailun kehittämisohjelma vuosille 2012–2016.

kokousten järjestämisen Rovaniemille.

Matkailun kehittämisohjelmalle on asetettu

vuodelle 2016 seuraavat tavoitteet:


Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä on 680 000



Matkailijoiden viipymä on 2,5 vuorokauteen



Matkailun ympärivuotisuuden lisääminen niin, että touko-syyskuun

Majoituskapasiteettia vahvistavia toimenpiteitä ovat keskustan osayleiskaavan, Napapiirin asemakaavan ja yleiskaavan, Ounasvaaran yleis- ja asemakaavan vahvistaminen sekä Koskenkylän kaavan toteuttaminen.

yöpymisvuorokausien määrä on 40 prosenttia koko vuoden yöpy-

misen edellytyksen kehittäminen, vapaa-ajan asuntokaavoitus, erityiset

misistä ja huhti-marraskuun majoitusmyynnin suhteellinen osuus

loma-asunnoille varatut aluekokonaisuudet sekä vaadittavan infrastruktuu-

on 60 prosenttia koko vuoden majoitusmyynnistä


rin rakentaminen.

Matkailun henkilötyövuosien määrän kasvattaminen 2 prosenttia
vuosittain



Matkailun kehittämisohjelmassa on nostettu omaksi kokonaisuudeksi vir-

Yritysten kannattavuuden parantaminen ja yhteistyön vahvistami-

kistysreittien ja – alueiden kehittäminen. Tavoitteena on, että Rovaniemen

nen


keskustasta lähtee helposti saavutettava, monipuolinen, hyvin opastettu ja

Rovaniemen matkailukaupungin imagon nostaminen kotimaassa

kunnostettu reitistö, joka yhdistää kaupunkikeskustan ympäröivään luon-

sijalle 5.

toon ja kaupunkia ympäröiviin kyliin. Ounasjoen vesistöalue, Ounasvaaran
ja Napapiirin retkeilyalue ovat Suomen johtavia luontomatkailukohteita.

Matkailun kehittämisohjelmaan kirjatut keskeiset maankäyttöön liittyvät

Matkailuohjelmassa esitetään, että Rovaniemen alueelle laaditaan virkistys-

toimenpiteet kohdentuvat ensisijaisesti kolmelle maankäytön kannalta tär-

reittien yleiskaava.

keälle alueelle:
1.

Napapiirin ja Santaparkin alue: Rovaniemen joulubrändin kehittäminen

2.

Lisäksi

matkailun kehittämisohjelmaan on kirjattu vapaa-ajan asuntojen rakenta-

Ounasvaara: Hyvinvointimatkailun ja liikuntamatkailun kehittäminen
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2.12. TEOLLISUUS

raskas kalusto tarvitsee isot hallit ja piha-alueet. Kaivosalalla eletään syk-

Teollisuuden kaavavaranto keskittyy Jääskeläiseen ja Norvajärventien

erittäin todennäköisesti sitä, että kunnossapitotoimenpiteet tullaan teke-

varteen. Useiden hehtaarien tonttikokoihin sekä ympäristölupaa vaativan

mään Rovaniemellä ja silloin uusia yrittäjiä todennäköisesti tulee alueelle ja

teollisuuden sijoittamiseen varaudutaan.

nykyiset laajentavat toimintaansa.

leittäin ja kun Suhangon ja Mawsonin kaivokset toteutuvat se tarkoittaa

Lisää tonttien varautumistarpeita tuovat mm. Rovaniemelle suunnitellut
Keskeiset kaavat:

energiatuotantoalueet, bioöljy, bioetanoli, mekaaninen puunjalostus. Nämä

Teollisuusalueiden asemakaavat (Jääskeläinen)

voivat kuulua ympäristöluvan piiriin.
Rovaniemi on mukana kansallisessa listauksessa, joka koskee Suomeen

Teollisuuden vaikutus on Rovaniemellä merkittävä ja teollisuuden suora

sijoittautuvia data-keskuksia (Invest in Lapland– hanke). Toteutuessaan ne

työpaikkavaikutus on vaihdellut viime vuosina 1200 - 1400 työpaikan välil-

tarvitsevat todella ison tilan. Yksittäiset tonttikoot voivat olla useiden heh-

lä. Sijaintinsa ja arktisen osaamisensa takia Rovaniemen teollisuudella on

taarien kokoisia. Tyypillisesti tällaiset keskukset sijoittuvat hyvinkin lähelle

tulevaisuudessa hyvät kasvun edellytykset. Pohjoisten alueiden merkittävä

muuta liike- ja teollisuustoimintaa.

talouskasvu luo kasvumahdollisuuksia myös Rovaniemelle. Vaikka yrityksen
toimialue olisi koko Lappi, Rovaniemi on kilpailukykyinen sijaintipaikka,
koska täällä on saatavissa kaupunkitasoiset palvelut yritysten työntekijöille
ja heidän perheilleen. Lapin Kauppakamari on useana vuonna peräkkäin
tehnyt pohjoisen alueen selvityksen, jossa muun ohessa on selvitetty suomalaisten yritysten kiinnostusta perustaa toimipiste Rovaniemelle. Rovaniemi on säilyttänyt vuodesta toiseen paikkansa yhtenä vetovoimaisimmista
sijoittautumispaikoista.
Tulevaisuudessa Rovaniemen teollisuuden kasvualoja ovat erityisesti teollisuuden insinööri- ja konsulttiyritykset sekä konepajayritykset. Konepajayrityksillä on sekä omia tuotteita ja palveluita, joilla ne ovat mukana alihankinnassa. Teollisuuden kunnossapito- ja huoltoyritysten kasvu suuntautuu
Pohjois-Suomeen ja osittain naapurimaiden lähialueille.
Rovaniemi on logistisesti kilpailukykyinen myös isojen konepajojen etabloitumiselle, joten teollisuuden tonttitarjonnassa pitää olla riittävästi vaihtoehtoja eri toiminnoille. Teollisuuden- ja kaivosalan kunnossapitotöiden
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2.13. LIIKUNTA
Rinteenkenttä ja Puistolammen kenttä ovat poistuneet liikuntakäytöstä.
Alueet kaavoitetaan asuinalueiksi. Mikonkentän käyttöastetta seurataan. Ounasvaaraa kehitetään liikuntakeskuksena. Uimahallin sijoittamispäätöksestä aiheutuvaa kaavoitusta kiirehditään. Virkistysalueiden
yleiskaavaa viedään eteenpäin yhteistyössä tutkimushankkeen kanssa.

Keskeiset kaavat:


Ounasvaaran yleiskaava, virkistysalueiden yleiskaava, palvelukylien
kaavat



Ounasvaaran ja Koskenkylän asemakaavat



Keskustan täydennyskaavoitus

Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että ne sisältävät
tarvittavan määrän lähiliikuntapaikkoja, jotka sopivat eri-ikäisten liikuntaa
harrastavien tarpeisiin. Rakentamisen tiivistämisen suunnittelussa ja uusille
alueille on varattava riittävästi alueita liikuntapaikkarakentamiseen. Ulkoilureittien sijainnit ja linjaukset sekä niiden saavutettavuus tulee ottaa huomioon alueiden suunnitteluissa. Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee
suunnitella niin, että ne sisältävät tarvittavan määrän nuorten harrastuspaikkoja, jotka sopivat eri-ikäisten nuorten harrastamisen tarpeisiin. Nuorten harrastuspaikkojen sijainnit ja saavutettavuus tulee ottaa huomioon
alueiden suunnitteluissa.
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3. TONTTI- JA KAAVAVARANTO
Maankäytön toteuttamisessa keskeisellä sijalla on kaavavaranto ja jaettavien tonttien määrä. Kaavavarannon suuruuteen ja jaettavien tonttien mää-

Uusia yleiskaavojen rakennuspaikkoja syntyy arviolta alla olevan taulukon mukaisesti.

rään vaikuttaa olemassa oleva tonttitilanne.
Kaava

3.1. YLEISKAAVOJEN RAKENNUSPAIKKAVARANTO

Valmis-

Uusia rakennuspaikkoja

Uusia asuntoa/

tumis-

(arvio)

vuosi

RA rak.paik. 67 (ranta-

1

vuosi

Rakennuspaikkavarannolla tarkoitetaan kaavoitettuja rakennuspaikkoja, jotka
voidaan rakentaa (yksityisen tai kaupungin maat).

Meltaus

2014

alueella. )
Norvajärvi

2015

AO yht 210 rak. paik. ja RA

5-6

yht. 12 rak. paik.

Tavoitteena on jakaa vuosittain noin 10 rakennuspaikkaa kaupungin mailta
oikeusvaikutteisten (MRL 44 § ja MRL 72
§) osayleiskaavojen alueilta.
Kaupunginvaltuustossa hyväksyttyjen yleiskaavojen rakennuspaikat:
Kaava-alue / Vuosi

Rakennuspaikat

Rakennetut

Uudet

yhteensä

Vitikanpää

2017-

Sinettäjärvi

2017-

Oikarainen

2017-

Niskanperä

2017-

AO yht. 40 rak.paik

1-2

AO 100 rak.paik.

6-7

Uudet yhteensä (%)

Koskenkylä/2000

360

190

170

47 %

Lehtojärvi/2000

214

105

109

51 %

Oikarainen,

349

195

154

44 %

Narkaus/2002

162

64

98

60 %

Sonka/2004

235

141

94

40 %

rakentamisen rakennuspaikkaan. Kaupunki vaihtaa rakennuspaikan maan-

Norvajärvi/2005

345

203

142

41 %

vaihdolla ja myös sellaiseen maahan, jolle on haettu ja myönnetty MRL 72

Vikajärvi 2007

248

141

107

43 %

Tapionkylä 2009

313

206

107

34 %

§:n mukainen poikkeamispäätös tai MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu.

Hirvas 2011

379

233

146

39 %

Sinettä 2013

255

144

111

44 %

Meltaus 2014

146

77

67

46 %

Yhteensä

3006

1699

1305

44 %

Keskiarvo

3006

1699

1305

44 % 30

Jyrhämäjärvi/2001

Palvelukylien vetovoimaisuutta lisätään. Kaupungin omistamille maille
pysyvään asuinkäyttöön yleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen
rakentamista edistetään maapoliittisin keinoin. Muualla kuin palvelukylässä oleva mahdollinen rakennuspaikka voidaan vaihtaa palvelukylän asuin-

Kaupungilla oli 27.4.2015 haettavana yhteensä 13 asuinrakennuspaikkaa:


Hirvas 4 kpl,



Lehtojärvi 3 kpl,



Vikajärvi 5 kpl,



Sonka 1 kpl

Vikajärvi, 5 asuinrakennus-paikkaa

Sonka, 1 asuinrakennuspaikka

Lehtojärvi, 3 asuinrakennuspaikkaa

Hirvas, 4 asuinrakennuspaikkaa

Hirvas, neljä asuinrakennuspaikkaa
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Yleiskaavojen oikeusvaikutukset vaihtelevat kaava-alueen sisällä,
joten rakennuspaikat ja rakentaminen voi edellyttää yleiskaavan lisäk-

24

si jonkin seuraavista päätöksistä.
19
10

1.

7

18

Rantarakentamista ei ole ratkaisu MRL72 §:n mukaisesti:
poikkeaminen rantasuunnittelun tarpeesta; toimivalta ELYkeskuksella

10

2.

11

15

sääntöisesti vaatii MRL 16 §:n ja 136 §:n mukaisesti suunnit-

14

21

telutarveratkaisun; toimivalta kaupungilla.
3.

1
8

Ranta-alueen/-vyöhykkeen ulkopuolella rakentaminen pää-

Asemakaavoitettavilla alueilla/ suunnittelutarvealueilla tarvitaan ranta-alueella/ vyöhykkeellä MRL 16 §:n 136 §:n mukai-

9

2

nen suunnittelutarveratkaisu.

10

13

10
25
20

3
12

Yleiskaavojen hyväksyminen
vuosille 2015 ja 2016 sekä valtuustokaudella 2017-2020.

Yleiskaavat
1. Valionrannan ja Koskipuiston sekä Antinpuiston yk
2. Yliopiston yk
3. Ounasrinne- Pöykkölä kaavarunko /yleiskaavan tarkistus
4. Meltauksen oyk
5. Norvajärven oyk
6. Virkistysalueiden yk
7. Napapiirin yk/ kaavarunko
8. Eteläkeskus
9. Kolpene
10. Pöykkölän lumimaa ja ratsastuskeskus
11. Vennivaaran laajennus / mäntyvaara
12. Ranuantien suunta oyk

13. Alakorkalo (Teollisuusalue)
14. Lainassaari
15. Vitikanpään oyk
16. Oikaraisen oyk
17. Sinettäjärvi

4

18. Vennivaara-Mellalampi
19. Saarenkolmio VT4 /länsipuoli

5

20. Niskanperän oyk
21. Maakuntakaavan mukainen lanssialue + teollisuusalue
22. Vanttauskoski

17

16
22

23. Rautiosaaren oyk
24. Ylikylä-Nivanvaaran oyk
25. Paavalniemen oyk
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23

Oikeusvaikutteiset kaavat ohjaavat maankäyttöä. Näitä ovat

1. Asemakaavat
2. Ranta-asemakaava
3. Yleiskaavat

Muilla kaavoilla on informatiivinen luonne eikä niiden perustella
voida ratkaista maankäyttöä

3.2. YLEISKAAVOJEN KAAVAVARANTO
Kaavavarannolla tarkoitetaan lainvoimaisia kaavoja ja
niissä olevia rakennuspaikkojen/asuntojen määrää.

Kaupungin mailla oli oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen alueella,
joissa ei ole lainvoimaista asemakaavaa, yhteensä 16 rakentamatonta rakennuspaikkaa (marraskuu 2014).
Yleiskaava-alueilla tiet toteutetaan yksityistielain nojalla tai kiinteistönmuodostuslain mukaisen rasitetoimituksen perusteella.
Yleiskaava-alueella maanomistaja vastaa pääsääntöisesti myös
vesihuollon toteuttamisesta.
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3.3. ASEMAKAAVOJEN TONTTIVARANTO

3.3.1.

VUONNA 2014 JAETUT TONTIT

Vuokratut, myydyt ja varatut tontit

Tonttivarannolla tarkoitetaan kaavoitettuja tontteja, joiden investoinnit ovat valmiina ja rakentaminen on mahdollista.

Hirvas

Vuokratut, myydyt ja varatut tontit 2014
Y-tontit

5

2

Teollisuustontit

11

Rivitalotontit (AR, AKR)

3

2

0
Vuokratut

34

10

78

Pientalotontit (AO, AP)

20

40
Myydyt

60
Varatut

80

100

3.3.2.

TONTTIVARANTO TAMMIKUU 2015

Rovaniemen

Vuosittain jaettavien

Haettavana olevat tontit ja

kaupungin

tonttien / rakennus-

rakennuspaikat 20.1.2015

tavoite

paikkojen määrä

Jaettavana olevien tonttien määrä ylittää asuintonttien kohdalta vuosittaisen kysyn-

Pientalo-

85 erillispientaloasun-

148 AO/ AP + 15 rakennus-

nän. Siitä johtuen tonttivarantoa vuodelta 2015 jää myös seuraaville vuosille.

alueet AO,

toa

paikkaa palvelukylissä. (

AP

Pöykkölä: 107 kpl AO/ AP
tonttia, Vennivaara 23 kpl
Ylikylä: 3 kpl AP, Muurola

Haettavana olevat keskustan tontit 20.1.2015.
Numero kertoo kuinka monta tonttia alueella on haettavana.

Rivitalotontit

5 AR tai AKR- tonttia eli

ja -asunnot,

noin 30 asuntoa.

AR ja ARK
Kerrostalo-

3 kpl Nivavaara)
345 kerrostaloasuntoa

asunnot, AK
Teollisuus-

8 Ar/AKR tonttia. (4 kpl
Pöykkölä, 1 kpl Ounasrinne ja
Lapinaukea Kortteli 3256, 50
%

36 teollisuustonttia

tontit, T

34 (7 kpl Saarenkolmio,6 kpl
Norvatien teollisuusalue, 3kpl
teknologiapuisto, 17 kpl
Suopellon teollisuusalue, 1
kpl Eteläkeskusken teollisuusalue )

Liiketontit, K

5 liiketonttia

4 kappaletta (2 kpl Saarenkolmio ja 2 kpl Napapiiri)

Yleisten

erityisryhmille keski-

1 kappale (Pöykkölä, haetta-

rakennusten

määrin 1 tonttia/ vuosi,

vana 22.1.2015 alkaen)

tontit, Y

46 - 49 asuntoa

Matkailulle

Kysynnän mukaan

varatut tontit, RM

Vuokrasopimukset: Kiela 2011, korttelit 33 ja 34, tontti 11.
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3.3.3.

VUONNA 2015 JAETTAVAKSI TULEVAT
TONTIT

Vuonna 2015 jaettavaksi tulevien tonttien kunnallistekniikka rakennetaan
vuoden 2015 aikana. Uutta tonttiavarantoa syntyy myös alueille, joissa
kaava saa lainvoiman ja kunnallistekniikka on jo rakennettu.
Vuoden 2015 uusi tonttivaranto kaupungin maille.

Pientalotontit


Pöykkölä: n. 100 AO/AP tonttia ja 3 AR/ARK tonttia. (Tontit haettava 1/2015)

Asuinkerrostalot


Kortteli 34, tontit 11 ja 12: n 100 asuntoa



Lapinaukea, kortteli 3255, noin 300 asuntoa

Matkailupalveluiden tontit


Napapiiri, korttelit 7002-7007, Joulupukintie

Vuonna 2015 syntyvä uusi tonttivaranto yksityisten maille.

Asuinkerrostaloja (AK)


Kortteli 37, Koskenranta n 25 asuntoa



Kortteli 318, Varikkoalue n. 200 asuntoa



Kortteli 98, Piisivalkeantie n. 20 asuntoa.



Kortteli 45, tontit 3-4, Kellonsoittajankatu n.



Kortteli 109, Lapinkävijäntie 37, asuntoja

Lisäksi muutoksenhaku kesken:


Kortteli 23, City hotelli




Kortteli 119, Lapinportti
Kortteli 10 tontit 8, 10, 11 ja 12
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3.3.4.

VUONNA 2016 JAETTAVAKSI TULEVAT TONTIT

Vuonna 2016 jaettavaksi tulevien tonttien kunnallistekniikka rakennetaan vuoden
2016 aikana. Lisäksi uutta tonttiavarantoa syntyy myös alueille, joissa kaava saa
lainvoiman vuoden 2016 aikana ja kunnallistekniikka on jo rakennettu.
Vuonna 2016 syntyvä uusi tonttivaranto kaupungin maille (arvio).

Pientalotontit(AO/AP)


Vennivaaran laajennus: jaettavaksi arviolta 100 AO/AP tonttia ja 23
AR-asuntoa.



Rajavartiosto: n. 4 AO/AP tonttia ja 6 AR/ARK tonttia (osa kunnallistekniikasta rakennetaan 2015)

Asuinkerrostalotontit


Rajavartiosto n. 550 asuntoa. (osa kunnallistekniikasta rakennetaan
2015)

Liikerakennukset (K):


Korttelit 8156-8159, 8200-8202 , Jääskeläinen: n. 23 liiketonttia.

Muut:



Ounaskoski-Sillankorva
Korttelit 6072 ja 6073, Taivaanrannantie

Vuonna 2016 syntyvä uusi tonttivaranto yksityisten maille.

Asuinpientaloja:


Vaarala n. 90 AO/AP asuntoa

Asuinkerrostaloja (AK)


Kortteli 12 (Aalto Galleria) n. 35 AK-asuntoa



Kortteli 62, tontti 2, Veitikantie 2-8, n. 105 AK-asuntoa



Kortteli 38, tontti 2, Torkkola n. 35 AK-asuntoa

Matkailupalveluiden tontteja:


Napapiirin pajakylän pohjoispään asemakaavan tarkistus
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3.3.5.

VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2020 JAETTAVAKSI TULEVAT TONTIT

Valtuustokaudella 2017-2020 jaettavaksi tulevien tonttien kunnallistekniikka rakennetaan vuosien 2017-2020 aikana. Lisäksi uutta tonttiavarantoa syntyy
myös alueille, joissa kaava saa lainvoiman vuosien 2017-2020 aikana ja kunnallistekniikka on jo valmiina.
Valtuustokaudella 2017-2020 syntyvä uusi tonttivaranto kaupungin maille (arvio).

Valtuustokaudella 2017-2020 syntyvä uusi tonttivaranto pääasiassa yksityisten maille.

Asuinpientalotontit (AO/AP/AR/AKR)

Pientalotontteja:



Vennivaaran laajennus: jaettavaksi arviolta 200 AO/AP tonttia ja 47 AR-asuntoa.



Katajarinne: 65 AO/AP-tonttia (osa kaupungin maita)



Vennivaaran laajennus - Mäntyvaara



Ounasrinne-Pöykkölän laajennus (yleiskaavan jälkeen, osa kaupungin maita)



Koivikkopuisto: 12 AR-asuntoa



Vartioniemi n. 60 AO/AP-tonttia



Puistolampi 50 AO/AP-tonttia



Koskenkylän asemakaava n. 180 AO/AP-tonttia



Länsikankaan asemakaavan laajennus: 50 AO/AP-tonttia



Ylikylän asemakaavoittamaton alue



Salmivaarantie: 20 AO/AP-tonttia



Papukumpu: 25 AO/AP-tonttia



Puomikujan ympäristö



Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie



Rinteenkenttä n. 25 asuintonttia



Saarenkolmio VT4/ länsipuoli



Kortteli 9052, tontit 1 ja 2, Alakorkalontie



Lampela; Varastoalue ja Veitikanlammen sekä Pirttilammen ympäristö.

Teollisuus ja liiketontteja:

Asuinkerrostalot (AK):


Lapinaukea, kortteli 3255,



Erottaja, Poromiehentie-Ruokasenkatu



Erottaja, Shell n. 190 asuntoa.



Erottaja, Teboil n 50 asuntoa.



Erottaja, torialue



Yliopistonkatu n. 105 asuntoa

Matkailupalveluiden tontteja:


Matkailupalveluiden tontteja:


Golfkentän ja hiihtokeskuksen asemakaava

Teollisuus- ja liiketontteja


Jääskeläisen teollisuusalueen laajennus



Alakorkalo-Kuolavaara (osa-alue 1 ja 2)



Nurmenkumpu




Sairaalaniemi
Valionranta, Koskipuisto sekä Antinpuisto

Ounasvaaran majoitusalueiden asemakaava

Muut:

Muut
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Kolpene (yleiskaavan jälkeen)



Sairaalaniemi




Saarenkolmion asemakaava
Kortteli 422, ja ympäristö, Urheiluopisto

3.4. ASEMAKAAVOJEN KAAVAVARANTO

3.4.1.

VUONNA 2015 SYNTYVÄ KAAVAVARANTO
Vuonna 2015 syntyvä uusi kaavavaranto kaupungin maille.

Kaavavaranto
Rovaniemen kaupungin tavoite

Kahden vuoden kaavavaranto

Pientaloalueet AO, AP

170 tontti tai rakennuspaikkaa

Rivitalotontit ja -asunnot, AR ja ARK

10 AR tai AKR- tonttia, eli noin 60
asuntoa

Kerrostaloasunnot, AK

690 kerrostaloasuntoa

Teollisuustontit, T

72 teollisuustonttia

Liiketontit, K

10 liiketonttia

Yleisten rakennusten tontit, Y

Erityisryhmille keskimäärin 2 tonttia,
92 - 98 asuntoa

Matkailulle varatut tontit, RM

Pientalotontteja:


Rinteenkenttä n. 25 AO/AP



Vennivaaran laajennus 300 AO ja n.11 AR-tonttia



Koivikkopuisto 2 AR-tonttia

Asuinkerrostaloja


Kortteli 34, tontit 11 ja 12: n 100 asuntoa

Teollisuus ja liiketontteja:


Lampela; varastoalue ja veitikanlammen asemakaava

Yleisten rakennusten tontteja:



Matkailulle laaditaan ajantasaiset

Korttelit 6072 ja 6073, Taivaanrannantie
Urheiluopiston alue

asemakaavat
Vuonna 2015 syntyvä uusi kaavavaranto yksityisten maille.

Asuinpientalotontteja:


Puomikujan ympäristö

Asuinkerrostaloja Kortteli 37, Koskenranta n 25 asuntoa
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Kortteli 318, Varikkoalue 200 asuntoa
Kortteli 98, Piisivalkeantie 20 asuntoa.

3.4.2.

VUONNA 2016 SYNTYVÄ KAAVAVARANTO

Vuonna 2016 syntyvä uusi kaavavaranto kaupungin maille.

Pientalotontteja:


Länsikankaan laajennus, noin 50 AO/AP



Puistolampi noin. 50 AO/AP-tonttia



Korttelit 20,21 ja 27, Ylikylä

Asuinkerrostaloja


Erottaja, Linja-autoaseman asemakaava n 200 asuntoa

Teollisuus ja liiketontteja:


Korttelit 8456-8159, 8200-8202, Jääskeläinen

Muita:


Kortteli 71, MacDonald’s




Läänihallitus
Valionranta, Koskipuisto ja Antinpuiston asemakaava

Vuonna 2016 syntyvä uusi kaavavaranto yksityisten maille.

Pientalotontteja:


Katajarinne, n. 65 65 AO/AP -tonttia



Metlan alue (senaatti)



Vaarala n. 90 AO/AP-tonttia.



Kortteli 483 ja viereinen virkistysalue n. 5 AO/AP-tonttia



Saarenkolmion asemakaava

Asuinkerrostaloja


Kortteli 12 aalto galleria ja tontit 4 ja 6, yhteensä n 110 asuntoa.



Veitikantie 2-8, n. 105 asuntoa.



Kortteli 28 ,tontti 2, Vanhan Torkkola, n. 35 asuntoa.

Teollisuus ja liiketontteja:


Lampela, Pirttilammen ympäristö (osa maista kaupungin)

Matkailupalveluiden tontteja:


Golfkenttä ja hiihtokeskus (osa maista kaupungin)



Napapiirin pajakylän pohjoispuolen tarkistus (osa maista kaupungin).

Muita:
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3.4.3.

VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2020 SYNTYVÄ KAAVAVARANTO

Valtuustokaudella 2017-2020 syntyvä uusi kaavavaranto kaupungin maille.

Pientalotontteja:


Vennivaaran laajennus –Mäntyvaara,



Salmivaarantie n. 20 AO/AP-tonttia



Niemeläntie n. 7 AO/AP-tonttia



Papukumpu n. 25 AO/AP-tonttia



Kolpeneentie

Asuinkerrostaloja


Erottaja, Poromiehentie-Ruokasenkatu



Erottaja, Shell n. 190 asuntoa.



Erottaja, Teboil n. 50 asuntoa.



Erottaja, torialue



Yliopistonkatu n. 105 asuntoa.

Valtuustokaudella 2017-2020 syntyvä syntyvä uusi kaavavaranto yksityisten
maille.

Pientalotontteja:


Ounasrinne-Pöykkölän laajennus (yleiskaavan jälkeen, osa kaupungin
maita)



Vartioniemi n. 60 AO/AP-tonttia



Koskenkylän asemakaava n. 180 AO/AP-tonttia

Asuinkerrostaloja


Kortteli 32, tontit 11 (Häly)

Teollisuus ja liiketontteja:


Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie



Saarenkolmio VT4/ länsipuoli



Kortteli 9052, tontit 1 ja 2, Alakorkalontie



Alakorkalo-Kuolavaara



Nurmenkumpu

Matkailupalveluiden tontteja:


Muut:


Ounasvaaran majoitusalueiden asemakaava
Kolpene (yleiskaavan jälkeen)
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4. TOTEUTETTAVAT KAAVAT INVESTOINTIOHJELMAN MUKAAN
Rakentamisen edellytyksenä on, että alueen kunnallistekniikka on raken-

Palvelukylien katujen rakentamiseen on lisäksi varattu noin 100 000 euroa

nettu ennen talorakentamisen aloittamista. Uuden asuntoalueen asemakaa-

vuosittain.

voitukseen ja kunnallistekniikan suunnitteluun tulee varata vähintään vuosi.

Kaavoituksen ja katurakentamisen investointimäärärahat on esitelty tar-

Kunnallistekniikanrakentaminen sekä talonrakentaminen kestävät vähintään

kemmin talousarvioesityksessä vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmassa

puolitoista-kaksi vuotta. Suurimpien alueiden kunnallistekniikka toteute-

2016-2018.

taan yleensä osa-alueittain, kuten Jääskeläisen teollisuusalue,

Osa Maato-kohteiden toteuttamisesta, jotka on esitetty talousarviossa
2015 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018 vaativat erikseen rahoitettavien

Vuosina 2007-2012 rakennettiin uutta katua keskimäärin noin 4,0

kohteiden, kuten esimerkiksi Isoaavantie-Heposuontien rahoituksen saa-

km/vuosi ja pyöräteitä n. 2,3 km/vuosi.

MAATO-ohjelmassa olevat koh-

mista talousarvioon.

Muu uudisrakentaminen**

Yhteensä

Kadut

Kadut

teet
Kadut

Vesi/putket

Vesi/putket

Vesi/putket

2015

2 664 000

1 164 000

510 000

-

3 174 000

-

2016

2 950 000

1 473 000

300 000

200 000

3 250 000

1 673 000

2017

2 350 000

1 140 000

850 000

1 480 000

3 200 000

2 620 000

2018

1 930 000 *

764 000*

1 230 000

138 000

3 500 000

* Ei sisällä Vaaralan ja Koskenkylän katuja/vesiputkia.
** Sisältää palvelukylien kadut, vuosittain noin 100 000 euroa.
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4.1. INVESTOINNIT JA TUOTTOVAATIMUKSET

Vuosittain on mahdollista osoittaa resursseja (3600 KAAVAT JA SELVITYK-

Kaavoituksen investointimäärärahaa osoitetaan seuraaviin

SET) enintään 1-2 konsulttityönä laadittavan uuden oikeusvaikutteisen

arkkitehtikilpailuihin vuodelle 2013- 2016 (arvio):

yleiskaavan laatimiseen. Kaupunki on laatinut yksittäisiä tilakohtaisia yleiskaavamuutoksia, joita ei enää pääsääntöisesti laadita. Kaupunki on laatinut

1. Ounasvaaran tonttiluovutuskilpailu

myös varsin paljon aluerajaukseltaan pieniä asemakaavoja, joita joudutaan laatimaan myös jatkossa. Kaupunki laatii itse rakennustapaohjeita ja

2. Valiorannan mahdollinen arkkitehti- ja/ tai tontinluovutuskil-

rakennushistoriaselvityksiä resurssien mukaan.

pailu
3. Linja-autoaseman mahdollinen arkkitehti- ja/ tai tontinluovu-

Investointirahojen tarve vuosina 2013 - 2016 on seuraava:

tuskilpailu

1. Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat palvelukyliin (Kivitaipale, Melta-

Kaavoituksen investointimäärärahaa osoitetaan seuraaviin

us, Vanttauskoski)

arkkitehtikilpailuihin vuodelle 2017- 2020 (arvio):

2. Vaativat keskustan asemakaavat, joissa kaupunkikuvalla erityis-

1. Erottajan alueen mahdollinen arkkitehti – ja/tai tontinluovu-

tä merkitystä (myös yhteistyössä maanomistajien kanssa)

tuskilpailu / viitesuunnitelma

3. Arkkitehtikilpailut haastavilla keskusta-alueilla ennen asemakaavan muutosta

2. Napapiirin asemakaavan arkkitehtikilpailu tai viitesuunnitelma

4. Tonttiluovutuskilpailut, viitesuunnitelmat

3. Uuden torin alueen arkkitehtikilpailu tai viitesuunnitelma

5. Pohjakartat
6. Maaperäselvitykset, PIMA, rakennushistoriaselvitykset, maisemaselvitykset, liikenne-, melu- ja tärinäselvitykset, arkkitehtuurikonsultointi tarvittaessa
7. Muut tarvittavat asemakaavat
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5. LAADULLISET JA TOIMINNALLISET TAVOI TTEET

Alueiden vetovoimatekijät:


5.1. KAAVOITUS PERIAATTEET

Kaavoitettavan alueen vetovoimatekijät tunnistetaan ja niitä vahvistetaan kaavan avulla.



Suomen ympäristökeskuksen mukaan yhdyskuntarakenteella tarkoite-

Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että asunnot ja ympäristö väylineen ja palveluineen jo lähtökohtaisesti tu-

taan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai

kevat mahdollisimman pitkää kotona selviytymistä.

muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työ-



paikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä

Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että ne sisältävät tarvittavan määrän lähiliikuntapaikkoja, jotka sopivat eri-

näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumi-

ikäisten liikuntaa harrastavien tarpeisiin.

sen ja niiden keskinäisen suhteen. Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan



kaavoituksella ja rakennuslupakäytännöllä.

Rakentamisen tiivistämisen suunnittelussa ja uusille alueille on varattava riittävästi alueita liikuntapaikkarakentamiseen.

Aluerakenne



Aluerakenne-käsitteellä tarkoitetaan laajempien alueiden, koko maan,



Ulkoilureittien sijainnit ja linjaukset sekä niiden saavutettavuus tulee ottaa huomioon alueiden suunnitteluissa.

maakuntien ja maakuntien osien rakennetta. Esimerkiksi kaupungistu-

Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että ne sisältävät tarvittavan määrän nuorten harrastuspaikkoja, jotka sopi-

minen on ilmiö, jolla on aluerakenteellinen ilmenemismuotonsa. Aluera-

vat eri-ikäisten nuorten harrastamisen tarpeisiin.

kenteen kehitystä pyritään ohjaamaan muun muassa valtakunnallisen ja



muun liikenneverkon kehittämisellä sekä aluepoliittisin alueiden kehit-

Nuorten harrastuspaikkojen sijainnit ja saavutettavuus tulee ottaa
huomioon alueiden suunnitteluissa.

tämisen toimin.
Kaupunkiseutujen ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisella tarkoitetaan harvan

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on kaupunkiseutujen ja taajamien

taajama-alueen kasvua tai hallitsematonta hajarakentamista erityisesti

suunnittelun tavoite. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä tarkoitetaan,

rakentamispainealueilla kuten kaavan lievealueella. Rakenteen hajautumi-

että kaupunkiseudun uusi rakentaminen sijoitetaan pääosin jo rakennet-

nen tarkoittaa myös toimintojen välisten etäisyyksien kasvamista, mikä

tujen alueiden yhteyteen täydennysrakentamisella, alueita hallitusti laa-

aiheuttaa ongelmia teknisen huollon verkostojen sekä joukkoliikenteen ja
palvelujen järjestämiseen.

jentamalla ja tukeutumalla jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Kun
rakentaminen sijoitetaan ja mitoitetaan siten, että se käyttää hyväksi ja
tukee olevaa yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmää ja palveluja
sekä poistaa niissä havaittuja toiminnallisia, maisemallisia tai kaupunkikuvallisia epäkohtia, se on eheyttävää rakentamista.

44

5.2. VYÖHYKEPERIAATE
Rovaniemen kaupungin pinta-ala on laaja ja kyläalueet sijoittuvat hajau-

Yhdyskuntarakenteellisen vyöhykejaon osat:

tuneesti kantatieverkon ja jokien varsille, joten kaupunkia ei voida tarkis-

1.

Kaupunkirakenteellinen vyöhykejako

tella yhtenä vyöhykekokonaisuutena. Yhdyskuntarakenteellinen vyöhykeja-

2.

Keskuskylien vyöhykejako

ko vastaa maakuntakaavan ja alueidenkäyttöstrategian rakennemallia. Yh-

Kaupunkirakenteellinen vyöhykejako käsittää maakuntakaavan ja vaihe-

dyskuntarakenteen rungon muodostaa ydinkeskusta ja keskuskylät palve-

maakuntakaavan taajama- ja keskustatoimien alueet (A, C). Kaupunkira-

lualueineen sekä haja-asutusalue.

kenteelliseen vyöhykejakoon sisällytetään myös alueidenkäyttöstrategiassa
osoitetut taajama-alueet. Keskuskylien vyöhykejako sisältää palvelukylät
palvelualueineen alueidenkäyttöstrategian mukaisesti.
Keskuksen jalankulkuvyöhyke on kaupunkiseudun pääkeskuksen läheistä aluetta, jonka ytimen muodostavat kävelykadut. Keskuksen jalankulkuvyöhyke ulottuu noin kilometrin päähän kaupungin keskustasta.
Joukkoliikennevyöhyke sisältää kerrostalolähiöt sekä niitä yhdistäviin
bussilinjoihin liittyvän muun maankäytön. Vyöhykkeellä joukkoliikenteen
palvelutaso on riittävän hyvä kilpaillakseen henkilöauton käytön kanssa
ruuhka-aikoihin työ- ja asiointimatkoilla.
Keskustan reunavyöhyke ympäröi keskustan jalankulkuvyöhykettä. Etäisyyksien puolesta vyöhykkeellä on hyvät mahdollisuudet pyöräilylle ja
vyöhyke on liikkumismahdollisuuksiltaan monipuolinen. Vyöhyke ulottuu
enintään 2,5 kilometrin etäisyydelle keskustasta.
Autovyöhyke sijaitsee kaupunkiseudun reunamilla väljäksi taajamiksi rakentuneilla pientaloalueilla. Autovyöhykkeellä henkilöauto on tärkein ja
ääritilanteissa ainoa liikkumisvaihtoehto työpaikkojen ja palveluiden sijaitessa kaukana, eikä alueen väestöpohja riitä joukkoliikenteen järjestämiseen.
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5.3. YLEIS- JA ASEMAKAAVOITUS
Vyöhykkeet


Yhdyskuntarakenteen sisällä olevaa täydennyskaavoitusta edistetään.

Tiivis rakentaminen sijoitetaan ensisijaisesti jalankulku- ja julkisen

Yleiskaavan asuinaluevaraukset asemakaavoitetaan. Kerrostalot keskit-

liikenteen vyöhykkeisiin.




tyvät keskustan, Rantaviirin ja Ratantauksen kaupunginosiin. Palveluky-

Harvaan asuttujen alueiden ja muiden kuin palvelukylien pienta-

lien osayleiskaavat valmistuvat. Vanhojen osayleiskaavojen päivitys jat-

loalueet sijoittuvat autovyöhykkeelle. Palvelukylien pientaloalueita

kuu. Vyöhykeperiaate otetaan huomioon kaavoituksessa tehtävissä rat-

sijoitetaan joukkoliikennevyöhykkeeseen ja joko/tai autovyöhyk-

kaisuissa.

keelle.

yleis- ja asemakaavoissa huomioon.

hulevesiselvitys

otetaan

Rovaniemen kaupunki asettaa kaavoitusprosessin keston tavoitteeksi

tan osayleiskaavan alueelle.

asemakaavojen osalta 12 kk ja yliskaavojen osalta 24 kk. Kaupunki

Rakentamisen tiivistämisen suunnittelussa ja uusille alueille on

hyväksyy sen, että tavoiteaikataululuvut voivat muuttua prosessin aikana

varattava riittävästi Y-tontteja alueen lähipalvelujen turvaamiseksi,

esille tulleista syistä johtuen.
Yleiskaavat:

ja huomioitava niiden sijoittaminen jalankulku- ja julkisen liikenteen
vyöhykkeelle.


sekä

Kerrostaloalueet sijoitetaan Rovaniemen yleiskaava 2015:n AKalueille ja vaihemaakuntakaavan C-alueille ja Rovaniemen keskus-



Autopaikkamitoitusselvitys

Maakuntakaavoissa taajamatoiminnoille sekä keskusta-alueille osoitetuille

Joukkoliikennevyöhykkeeseen liittyvien asemakaavojen liikenteellinen

alueille laaditaan tarvittaessa yleiskaavat, ellei ajan tasalla olevaa yleiskaava

toimivuus arvioidaan.

ole.
Palvelukylien vetovoimaisuutta lisätään. Kaupungin omistamille maille py-

Yhdyskuntarakennetta tiivistetään erityisesti alueilla, jotka liittyvät jalan-

syvään asuinkäyttöön yleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen raken-

kulku- ja julkisen liikenteen vyöhykkeisiin. Autoriippuvaisten alueiden

tamista edistetään maapoliittisin keinoin. Muualla kuin palvelukylässä oleva

määrää pyritään hallitsemaan, jotta kaupunki voisi turvata palvelujen

mahdollinen rakennuspaikka voidaan vaihtaa palvelukylän asuinrakentami-

saavutettavuuden ja asukkaiden omaehtoiset liikkumismahdollisuudet

sen rakennuspaikkaan. Kaupunki vaihtaa rakennuspaikan maanvaihdolla ja

väestön ikärakenteen muuttuessa. Lisäksi halutaan turvata alueiden ve-

myös sellaiseen maahan, jolle on haettu ja myönnetty MRL 72 §:n mukai-

tovoimaisuus tulevaisuudessa ja alueiden mahdollisuudet vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin.

nen poikkeamispäätös tai MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu.
Tiiviimpää kyläasutusta ohjataan palvelukyliin. MRL 44 §:n mukaisia yleiskaavoja laaditaan alueidenkäyttöstrategian mukaisiin palvelukyliin ja maankäytön ohjauksen tarpeen niin vaatiessa myös muihin suurempiin kyliin.
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Yksittäisiä tilakohtaisia yleiskaavan muutoksia voidaan laatia. Tilakohtaiset

5.4. PRIORISOITAVAT KAAVAT

yleiskaavamuutokset kerätään yhteen ja muutokset tutkitaan laajempana
kokonaisuutena, jolloin voidaan ratkaista maanomistajien tasapuolinen
kohtelu sekä voida selvittää mahdollisuus tarkistaa kaavaa MRL 44 §:n mu-

Yleiskaavoja priorisoidaan seuraavasti:

kaisesti.

1. Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat rakentamispaineisille alueille.

Muulla kyläalueella/ harvaan asutuilla alueilla määrältään alhainen raken-

2. Oikeusvaikutteiset osayleiskaavat palvelukyliin.

taminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuilla ja MRL 72 §:n mukaisilla

3. Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen päivittäminen MRL

rantapoikkeamispäätöksillä.

44§:n mukaisesti.
4. Oikeusvaikutteisten yleiskaavojen tilakohtaiset muutokset.

Asemakaavat:
Yksityisten omistamille jo rakennetuille maille, jotka on maakuntakaavassa
osoitettu taajamatoimintojen alueiksi ja/tai joille on laadittu strateginen/
yleispiirteistä maankäyttöä ohjaava yleiskaava, voidaan tarvittaessa laatia
asemakaava ohjaamaan tiivistyvää rakentamista.
Asuntokuntien koon muutos otetaan huomioon kaavoituksessa. Korttelirakennetta elävöitetään ja monimuotoisia ratkaisuja edistetään.

Asemakaavojen laadinta priorisoidaan seuraavasti:

Taajama-alueiden yleis- ja asemakaavoissa varaudutaan taajama- ja vesis-

1.

tötulviin, myrskyihin ja rankkasateisiin. Tulvavaara-alueille sijoittuvat ase-

Kaupungin mailla olevat asuin-, liike-, teollisuus- ja matkailualueet

makaavat tarkistetaan tarvittaessa MRL 60 §:n mukaisesti.

2.

Yksityisten pääasiassa jo rakentuneilla mailla olevat liike- ja
teollisuusalueet

Laadittaessa asemakaavaa keskusta-alueille (maakunta-kaavan C-alue),
tulee harkita MRL 53 §:n rakennuskiellon määräämistä kaavoituksen ajaksi.
Tiiviiseen rakentamiseen osoitettuja asemakaavoja laaditaan niin, että tontit
voidaan liittää kaukolämpöverkostoon.
Rakentamisen laatua ohjataan asemakaavoilla erityisesti keskusta-alueilla
ja keskuskyliin laadittavissa asemakaavoissa ja yleiskaavoissa.
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3.

Yksityisten pääasiassa rakentuneille maille tehtävät asuinalu-

4.

eiden asemakaavat
Ranta-asemakaavat

5.5. LIIKENNE
Liikennejärjestelmätyön ohjelmointisuunnittelu on valmis. Suunnittelutyön lopputu-

Rovaniemen liikennejärjestelmätyötä jatketaan kaupungin ja Lapin

loksena on syntynyt esitys liikennejärjestelmän kehittämistyön edellyttämästä suun-

ELY:n yhteisenä hankkeena. Joukkoliikenteen palvelutaso määritetään

nittelusta ja tutkimustoiminnasta.

ja sen mukainen reittiverkosto suunnitellaan. Kävelyn ja pyöräilyn
toimenpideohjelma laaditaan. Tie- ja katuverkkosuunnitelma laadi-

Asunnon katsotaan olevan joukkoliikenneverkoston piirissä, mikäli etäisyys asun-

taan. Vyöhykeperiaatetta sovelletaan kaikkien liikennemuotojen osalta

nosta joukkoliikenteen pysäkille on seuraavan taulukon mukaisen:

väyläsuunnittelussa. Isoaavantien suunnittelu välillä Korkalovaarantie
– Vennivaarantie toteutetaan rinnakkain alueen asemakaavojen laati-

Osatekijät

Tavoitearvot

Houkutteleva

Keskitaso

taso

misen kanssa.
Liikennöintiaika

Keskeiset kaavat:

Minimitaso

taso

Talvi: arki

6.30-23.00

6.30-21.00

7.00-17.00

Talvi: lauantai

7.30-22.00

9.00-21.00

10.00-16.00

Talvi: sunnuntai

12.00-21.00

12.00-18.00

Keskustan osayleiskaava (KV 2012, ei lainvoimainen)

Kesä: arki

6.30-22.00

6.30-21.00



Uusien asuinalueiden asemakaavat ja täydennyskaavoitus

Kesä: lauantai

8.00-22.00

9.00-21.00



Ounasrinne-Pöykkölä kaavarunko

Kesä:sunnuntai

12.00-20.00

12.00-18.00

Pe ja La ilta/yö

-24.00



Peruspalvelu-

7.00-17.00

7.00-17.00

7.00-17.00

liikenne
Vuoroväli

Talvi: ruuhka

30

60

60

Talvi: arkipäivä

30

60

60

Talvi: arki-ilta

60

60

Talvi:lauantai

60

60

Talvi: sunnuntai

60

60

Kesä: ruuhka

30

60

Kesä: arkipäivä

60

60

60-120

Kesä: arki-ilta

60

60

60-120

Kesä: laukantai

60

60

Kesä: sunnuntai

60

60

2-4 vuoroparia

(klo18-)
60

2-4 vuoroparia

(klo 18-)

Etäisyys
pysäkeille

Joukkoliikenteen reitistö ja asumistiheys (Rovaniemen liikenne järjestelmä 2030)

500 m

Erityistapa-

Liikennöintiaika keskeisille työpaikka-aleuille määräytyy töiden alkamis- ja päättymisaikojen

ukset

perusteella
Liityntäyhteydet Rautatieasemalle ääräytyvät jumien lähtö-ja saapumisaikojen perusteella
Seutuliikenteen tulee järjestää sujuvat vaihdot paikallisliikenteeseen merkittävimmille työ- ja
opiskelupaikoille (esim. Rantavitikka, Lapin keskussairaala)
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Koulu-, opiskelu- ja asiointikuljetukset pyritään ensisijaisesti järjestämään avoimen joukkoliikenteen avulla

5.6. TULVAT
Tulvien uskotaan tulevaisuudessa yleistyvän muiden
sään ääri-ilmiöiden vuoksi. Sen vuoksi poikkeuksellisen suuriin tulviin on varauduttava. Ensisijaisesti yh-

Kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulva-alue HQ 1/100, N2000

dyskunnat on suojattava tulvilta. Maankäyttöä ja rakentamisesta ohjaamalla kyetään parhaiten ennalta
estämään uusien riskikohteiden syntyminen tulvaalueille.

Kaavoissa rakennuspaikan korkeuden tulee yleensä olla
HQ 1/100 (kerran sadassa vuodessa esiintyvän tulvan
korkeus) korkeuden yläpuolella ja säännöstellyssä Kemijoen vesistössä alimmat kastuvat rakenteet tulee olla
tätä korkeutta 0,5m ylempänä. Lapin ELY-keskus vastaa tulvaan liittyvistä seurannasta ja antaa tällä hetkellä
kaavoissa huomioitavat HQ 1/100 arvot (alimmat kastuvat rakenteet). Vieressä olevassa kartassa on esitetty
keskustan alueen kerran sadassa vuodessa esiintyvä
tulva-alue tiiviin keskustan alueella.
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6. SELVITYSHANKKEET JA MUUT SUUNNITELMAT
Autopaikkamitoitusnormiston ajantasaisuus ja soveltuvuus vyöhykeperiaatteeseen selvitetään. Viitesuunnitelmien avulla kehitetään
asuntopalettia yhdessä rakennusliikkeiden ja asukkaiden kanssa.
Tontinluovutuskilpailut järjestetään matkailun ydinalueille kaupungin maille. Ounasrinteen- ja Pöykkölän yhdistävä kaavarunko käynnistetään. Selvityshankkeiden avulla kehitetään maankäytön suunnittelun ja asumisen laatua. Hulevesiselvitys käynnistetään. Kaupunkipuistohanketta jatketaan.

Keskeiset suunnittelutehtävät ja hankkeet:


Autopaikkanormiston tarkistus keskustan osayleiskaavan alueella (vastuu strg.kaavoitus, kaavoitus)



Hulevesien hallinnan kaavoitusperiaatteet kaupungin asemakaava-alueella (vastuu yhdyskuntatekniikka)



Kaupungin laatimat viitesuunnitelmat (vastuu strg. kaavoitus): Rinteenkenttä, Puistolampi



Maanomistajan laatimat viitesuunnitelmat (vastuu strg. kaavoitus): Lääninhallituksen alue/ Senaatti, LUKE:n alue/ Senaatti



Tontinluovutuskilpailut kaupungin maille (vastuu strg. kaavoitus): Valionranta, Ounasvaara



Kaavarunko Ounasrinne-Pöykkölä (vastuu strg. kaavoitus)



Kansallinen kaupunkipuistohanke (vastuu strg. kaavoitus)



Selvityshankkeet yhdessä tutkimuslaitosten tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa (vastuu strg. kaavoitus): virkistysalueiden yleiskaava (LUKE), Keko B (VTT, Aaltoyliopisto, Syke, 30 kaupunkia), Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (Ikä-aske) 2013-2017 (ARA), Urban Zone 3 (SYKE, LIVI, YM, kaupungit)
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7. KAAVOITUSKATSAUS 2015
MRL 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus

saus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on väli-

kunnassa ja maankunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tule-

töntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja to-

vista kaava-asioista, jotka eivät ole vaikutukseltaan vähäisiä (kaavoituskat-

teuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäes-

ALUE

Krs-m2

Asuntoja

Asuntoja

64 m2

88 m2

2014

Lapinaukea, kortteli 3256

13600

213

155

X

Kiela 2011

25000

391

284

X

7840

123

89

X

15000

234

170

X

5400

84

61

X

Rajavartiosto

50 000

781

568

Lapinaukea, kortteli 3255

20400

319

232

Lampela 1.vaihe

61000

953

693

Siljotie
Senaatti, kortteli 318
Ylikylä-Vennivaara

2015

2016

2017

tuskatsaus.

Vieressä olevassa taulukossa on esitetty laskennallinen asuntotuotanto merkittävissä asuinkerrostaloasuntoja sisältävissä kaavoissa. Asemakaavoilla varaudutaan vuosittain 345 kerrostalo-

X

asunnon jaettavaan varantoon. Pientalojen osalta

X
X
714

1166

1154

1778

Jäävä varanto (88m2)

430

668

570

933

Krs-m2

Asuntoja

2014

2015

2016

arviolta

Ylikylä-Vennivaara

11718

141

Pöykkölän alueen laajennus

31 277

100

Vennivaaran laajennus

400

Katajarinne, Nivanvaara

40

Jäävä varanto

20172020

X
X
X
X
130

riittävyydestä.
Maato on samalla Rovaniemen kaupungin kaavoi-

Jäävä varanto (64m2)

ALUE

sä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien

120

410

51

340

laskennallinen asuntotuotanto on 110 pientaloasuntoa/vuosi.

LIITTEET
Väestö yhteensä
31.12.2013
(TK)
Rovaniemi
Keskustatoimintojen tilastoalue
Rantaviirin tilastoalue
Ratantaus tilastoalue
Pullinpuolen tilastoalue
Ounasrinteen tilastoalue
Pöykkölän tilastoalue
Lapinrinteen tilastoalue
Karinrakan tilastoalue
Ounasmetsän tilastoalue
Koskenkylän tilastoalue
Saarenkylän tilastoalue
Ylikylän tilastoalue
Alakorkalon tilastoalue
Kaukon tilastoalue
Niesin tilastoalue
Olkkajärven tilastoalue
Lohinivan tilastoalue
Meltauksen tilastoalue
Sinetän tilastoalue
Songan tilastoalue
Hirvaan tilastoalue
Rautiosaaren tilastoalue
Muurolan tilastoalue
Jaatilan tilastoalue
Ranuantien tilastoalue
Auttin tilastoalue
Vanttauskosken tilastoalue
Oikaraisen tilastoalue
Tuntematon

61215
4421
6575
8070
2082
2956
2775
1528
6166
2080
858
9914
4015
819
521
244
451
137
488
1062
513
747
614
1123
420
618
274
722
467
555

Asuntokunnan
keskikoko, kaikki asunnot (sisältää tyhjät)
31.12.2013
1,80
1,25
1,50
1,43
1,78
1,77
2,50
2,11
1,76
1,78
2,69
2,25
2,65
2,68
3,01
1,58
1,63
1,44
1,44
2,00
2,08
2,19
2,64
1,81
1,59
2,15
1,30
1,57
2,00
138,75

Asuntokunnan
keskikoko, asutut asunnot
31.12.2013
2,07
1,48
1,79
1,66
2,13
2,09
2,65
2,20
1,95
2,12
2,94
2,45
2,87
2,88
3,16
1,85
1,95
1,83
1,83
2,32
2,35
2,42
2,98
2,11
2,07
2,39
1,73
1,93
2,36
138,75
52

Asumisväljyys,
erilliset pientalot
31.12.2013

57,3
62,0
61,7
56,4
64,4
52,0
52,2
59,9
56,8
59,1
55,4
56,5
51,0
52,3
58,1
71,6
62,6
76,5
73,1
58,4
57,7
55,6
53,8
64,0
71,5
53,3
73,6
68,9
61,9
37,9

Asumisväljyys,
rivi- ja ketjutalot
31.12.2013

47,4
0,0
52,8
50,6
45,0
44,2
43,0
40,2
45,7
48,9
63,1
45,2
39,8
45,4
0,0
0,0
170,3
174,3
70,4
55,6
84,2
53,5
69,3
44,9
100,1
34,6
226,8
89,5
53,5
0,0

Asumisväljyys,
asuinkerrostalot
31.12.2013

53,4
58,3
49,3
50,8
57,6
53,3
50,0
43,5
56,0
57,6
0,0
53,5
56,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
190,0
112,5
0,0
50,3
61,3
46,3
141,2
0,0
0,0
233,8
450,0
0,0

Asumisväljyys,
kaikki asuinrakennukset 31.12.2013

53,4
53,7
51,4
50,0
58,0
51,4
50,0
52,6
54,2
52,1
55,5
53,4
49,9
50,7
56,5
69,0
62,7
75,9
69,4
57,5
55,3
53,5
54,6
55,9
72,4
51,5
84,5
66,7
63,4
25,3
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