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Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen keskustan tuntumassa rautatieaseman
ja 4-tien välissä. Alue näkyy vasemmalla puolella Rovaniemelle saavuttaessa.
Lampelan alue muodostaa merkittävän osan kaupunkikuvaa ajettaessa Rovaniemen ohi 4-tietä pitkin.
Suunnittelualue rajoittuu 4-tien ja Lampelankadun väliin. Lounaassa alue rajautuu Eteläkeskuksen liikerakennuksiin.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on ”Asemakaavan ja tonttijaon muutos Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö”.
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Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan alue uudeksi vetovoimaiseksi
kaupan ja palvelujen alueeksi. Alueella tutkitaan myös asumisen ja toimitilojen
sijoittamista. Alueelle osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköitä. Asemakaavasta laaditaan yksityisten maanomistajien kanssa maankäyttösopimus.
1.4
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta. on käynnistetty
(Tekninen lautakunta 16.12.2008 § 226). Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 29.1.2009.
Kaava-alue on jaettu kahtia kaupunginhallituksen päätöksellä 15.12.2014 §
542. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kan4

sassa 18.12.2014 sekä kirjeillä maanomistajille ja naapureille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 19.12.2014 - 19.1.2015 palvelupiste
Osviitassa
Asemakaavan muutoksen luonnosvaihtoehdot ovat yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistaan Lapin Kansassa.
Kaupunginhallitus KH 9.1.2017 § 5 käsitteli asemakaavan muutosta
luonnosvaiheen jälkeen ja päättää asemakaavan muutosehdotuksesta.
Asemakaavan muutoksen hyväksyi kaupunginvaltuusto KV 23.1.2017 §6.
2.2

Asemakaava
Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan alue uudeksi vetovoimaiseksi
kaupan ja palvelujen alueeksi. Alueella tutkitaan myös asumisen ja toimitilojen
sijoittamista. Asemakaavasta laaditaan yksityisten maanomistajien kanssa
maankäyttösopimus. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan mukaisen hankkeen toteuttaminen voi alkaa kun kaava on voimassa.

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Tällä hetkellä suunnittelualueella on lähinnä pienteollisuutta ja sen varastorakennuksia ja ulkovarastointialueita. Valtatien 4 läheisyydessä ja Aittatien varrella on liikerakennuksia, joissa toimii mm. huonekaluliike, rautakauppa ja kodinkoneliike. Lisäksi alueella on muutama asuintalo. Veitikanlammen ympäristö on asemakaavassa virkistysaluetta, mutta toimenpiteitä alueen kehittämiseksi virkistysalueena ei ole tehty. Alue on tiheän puuston/vesakon peitossa ja sieltä puuttuu ulkoilureitistö. Alue on osa lähivirkistysalueiden verkostoa Kemijoelta Korkalovaaran laajoille ulkoilualueille. Alue rajautuu pohjoispuolella rautatiehen. (Lampelan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen ideasuunnitelma, FCG Oy, 2010.)

3.1.2

Luonnonympäristö ja pinnanmuodot
Maisemakuva
Rovaniemi sijoittuu maisemamaakuntajaossa Peräpohjola-Lappi –alueen
Keminmaan seudun ja Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun rajalle. Tyypilistä alueelle ovat jyrkät pinnanmuodot. Vaara- ja tunturialueiden lomassa
on verrattain laajoja melko tasaisia alueita, jossa isot joet kiemurtelevat. Viljely
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on keskittynyt jokivarsille. Alueella on suhteellisen paljon soita. Asutus sijoittuu suurimmaksi osaksi jokien varsille. Lampelan maisemalliset arvot
perustuvat pääasiassa alueella ja sen tuntumassa sijaitseviin vesiaiheisiin
ja valtatieltä Harjulammelle avautuviin näkymiin.
Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen keskustan tuntumassa. Se on kaupungin lounaisosaan levittyvän teollisuus- ja varastoalueen koillisin kiila, jota
liikenneväylien, rautatien ja valtatien läheisyys leimaa. Toisaalta alueelta löytyy pienvesistöjä ja viheraluetta eikä Kemijoen suurmaisemakaan ole
kaukana. Tarkasteltavalla alueella on vain vähän maisemallisia arvoja. Alueen
maisemaa ja kaupunkikuvaa hallitsee pienteollisuus varastoalueineen, valtatien sekä rata-alue, joiden väliin maisemallisia arvoja omaavat Veitikanpuisto ja Pirttilampi jäävät. Lisäksi Harjulammelle avautuu hienot näkymät
suunnittelualueen itäpuolelta valtatien yli.
Valtatieltä avautuu näköaloja, Harjulammelle, suunnittelualueelle Veitikanlammen suuntaan ja SOK:n suojellulle liikerakennukselle. Pääasiassa valtatieltä suunnittelualueelle avautuvat näkymät antavat mielikuvan epäsiististä teollisuusaluemaisesta ympäristöstä. Lisäksi tarkastelualueen pohjoispuolella sijaitsevalta Ratakadulta, postin ja rautatieaseman välistä avautuvat
pitkät näköalat suoraan suunnittelualueelle. Suunnittelualueen maisema
jakautuu voimakkaasti kahteen osaan: pienteollisuuden, varastojen ja liikenneväylien maisemaan sekä pienvesistöjen ja viheralueiden maisemaan.
Puusto on alueella melko tiheää ja ainoat hieman pidemmät näkymälinjat
avautuvat pienvesistöjen rannoilta. Rannat ovat vaikeasti saavutettavia. Veitikanlampi ja siihen laskeva puro tulvivat kausittain voimakkaasti. (Lampelan
toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen ideasuunnitelma, FCG Oy, 2010.)

Kuva 2. Maiseman arvot ja ongelmat. Lampelan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen ideasuunnitelma, FCG oy, 2010.
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Kasvillisuus
Alueen kasvillisuus keskittyy lampien ja puron lähiympäristöön. Kasvillisuus on
pääasiassa suhteellisen nuorta, tiheässä kasvavaa lehtipuuvaltaista puustoa, valtapuu on hieskoivu. Suunnittelualueella ei ole todettu esiintyvän kasvillisuuteen liittyviä arvoja, mutta tarkastelualueen tuntumassa on kaksi leskenlehtiesiintymää (Oijustien ja Lampelankadun risteysalueella sekä valtatien vesistön ylityksen ympäristössä). Leskenlehti, Tussilago farfara, on
määritelty alueellisesti uhanalaiseksi Rovaniemellä.
Tarkastelualueella ei kaikilta osin ole tehty ympäristöhallinnon toimesta
systemaattisia uhanalaisinventointeja vaan tiedot perustuvat otantaluonteisiin
inventointeihin ja kasviharrastajien ilmoittamiin esiintymätietoihin, joten on
mahdollista, että alueella on uhanalaisten ja direktiivilajien esiintymiä, jotka eivät ole ympäristöhallinnon tiedossa (lähde: Ympäristöhallinnon Eliölajit –tietojärjestelmä 20.5.2010). Valtatien 4 varrella sijaitseva leskenlehtiesiintymä voi vaarantua, mikäli toimenpiteitä tehdään vesistöylityksen tuntumassa Valtatien 4 varrella. (Lampelan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen
ideasuunnitelma, FCG Oy, 2010.)

Kuva 3. Keskustan puistot ja viheralueet (Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 12.11.2012 §
140).

Tulva
Suunnittelualue sijaitsee osittain tulvavaara-alueella. Tulvakorkeus HW 1/100
on +76.98 N2000-järjestelmässä (N43+0.504m).
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Kuva 4. Tulva-alueen rajat 100 vuoden tarkasteluvälillä. Tulva-alue ovat merkitty sinisellä värillä (+76.98 N2000järjestelmässä).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä
voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan,
että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava
korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen
tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen
ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle
asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. (VAT 2000, päivitetty 2008)
Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset
Asemakaava-alueilla rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa
(MRL 116 § 1 mom.). Lisäksi rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on,
että rakennus soveltuu paikalle; rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie
tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen ja että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle (MRL 135 §.). Lisäksi
rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta (MRL 116 § 2 mom.). Rakentamisessa tulee
8

ottaa huomioon myös MRL:n 117 pykälän vaatimukset, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on muun muassa huolehdittava, että rakennus
suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun
käyttöiän. (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas, 2014.)
Tulvariskien hallinta
Tulvankestävällä rakentamisella tarkoitetaan rakentamista siten, että tulvavesi
ei pääsisi sisään rakennukseen, eikä esimerkiksi vesihuoltoratkaisuja vaurioittamaan, tai että rakennuksen kastuessa vahingot jäisivät mahdollisimman
pieniksi. Kiinteistön alueella tai rakennuksen ympärille toteuttavan kiinteistökohtaisen tulvasuojelun, kuten esimerkiksi tulvavallien tai rakennuksen ympärille asennettavan muovin, ohella tulvaveden saartaman rakennuksen kastuminen voidaan estää rakenteessa huomioon otettavin asioin. Tällaisia ovat
esimerkiksi viemäreiden takaiskuventtiilit, tulvaovet ja -ikkunat, tai rakennuksen korottaminen tulvankestävin ratkaisuin ympäröivää maanpintaa korkeammalle. Kaikissa vaihtoehdoissa tulisi kuitenkin miettiä, miten tulvanaikainen
evakuointi voidaan toteuttaa, jos normaali kulkuyhteys kiinteistölle on käyttökelvoton. (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas, 2014.)
Rakennuksen haavoittuvuutta vähentäviä menetelmiä tulvankestävässä rakentamisessa ovat kastumista kestävien materiaalien käyttö, haavoittuvan talotekniikan ja irtaimiston siirtäminen ylempiin kerroksiin, tai alimman kerroksen
taikka kellarin rakentaminen siten että tulvasta ei aiheudu vahinkoa. Toimenpiteet tulee ottaa huomioon jo rakennusta suunniteltaessa tai toteuttaa olemassa oleviin rakennuksiin esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä. (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas, 2014.)

Kuva 5. Alin rakentamiskorkeus sokkeliperustukselle ja tuulettuvalle alapohjalle. Maanpinta ja etäisyys vesirajasta
ovat määräävämpiä kuin kapillaarikatkon sijainti rakenteessa. (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas,
2014.)
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Kuva 6. Alin rakentamiskorkeus maanvaraiselle perusmuuriperustukselle kellarilla. Mikäli kellari rakennetaan kuvassa
esitettyä alemmaksi, pitää kellari suojata siten ettei se pääse kastumaan. Aaltoiluvaraa ei ole tarpeen erikseen tarkastella, koska tulvakorkeuden ja rakennuksen ulkoseinän välillä on riittävä korkeusero. (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas, 2014.)

Kuva 7. Kerran sadassa vuodessa toistuva tulva HW 1/100 sekä maanpinnan korkeus suhteessa tulvakorkeuteen.

Kestävä kehitys
10

Täydennysrakentaminen ja maankäytön tehostaminen yhdyskuntarakenteen
sisällä keskustan läheisyydessä on kestävän kehityksen mukaista.

Vesistö, hulevedet

Kuva 8. Nykyinen hulevesiverkko ja –reitit. Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 2012.

Lampelan alueella perinteinen kuivatus on alavan ja tasaisen maaston vuoksi
ongelmallisempaa kuin keskustan pohjoisosassa. Viemäreiden vetoisuus on
heikko, ja Veitikanojan pinnan ollessa korkealla viemäreiden toiminta häiriintyy. Veitikanojasta on laadittu erillinen, koko valuma-alueen kattava tarkastelu.
(KOYK, selostus osa 1, 2012).
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Kuva 9. Veitikanojan valuma-alueen sijainti ja rajautuminen. (Veitikanojan valuma-aluetarkastelu, Sito Oy, 2011).

Suunnittelualueella sijaitsee Veitikanlampi. Alueen vieressä 4-tien toisella puolella on Harjulampi, joka on yhteydessä Kemijokeen.
Veitikanojan valuma-alue koostuu luonnontilaisista alueista ja rakennetuista
alueista. Veitikanojan ylivirtaama syntyy luonnontilaisilta alueilta keväällä lumien sulaessa ja rakennetuilta alueilta kesäsateiden synnyttämästä valunnasta. Tämä johtuu osittain ojalle ominaisesta tulvimisesta ja osittain rakennettujen alueiden runsaasta vettäläpäisemättömän pinnanmäärästä ja hulevesiviemäröinnistä, mikä johtaa alueelle satavan veden nopeasti Veitikanojaan. Rakennettujen alueiden suurimmat valunnat Veitikanojaan aiheutuvat lyhytkestoisista rankkasateista, tässä vertailussa 20 min ja 60 min sateista.
Luonnontilaisilla alueilla puolestaan suurimmat valunnat muodostuvat pitkäkestoisien sateiden seurauksena, tässä vertailussa180 min ja 600 min.
Nykytilanteessa mitoittavana tekijänä 5 vuoden aikavälillä tarkasteltuna on kesäsateiden aiheuttama valunta, jolloin Veitikanojan laskennallinen ylivirtaama
on n. 4,2 m3/s ennen Veitikanlampea ja n. 5,5 m3/s ennen Harjulampea. Sulannan aiheuttamat virtaamat eivät huomattavasti eroa sadannan aiheuttamasta virtaamasta. Samalla aikavälillä tarkasteltuna sulannan aiheuttama laskennallinen ylivirtaama Veitikanojassa on niin ikään n. 4,2 m3/s ennen Veiti12

kanlampea mutta n. 4,4 m3/s ennen Harjulampea. (Veitikanojan valumaaluetarkastelu, Sito Oy, 2011).

Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on GTK:n maaperätietojen mukaan pääosin hiekkaa ja hiesua. Alueella on todettu maaperän pilaantuneisuutta (ks. luku 3.2).

Kuva 10. Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiekkaa (vihreä) ja hiesua (violetti). GTK:n kartta-aineisto.

13

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Kaupunkikuva

Kuva 11. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella katkoviivalla Pictometry, Blom Oy, 2011.

Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä, lisäksi alueen lounaisosassa on laaja viheralue. Alue sijaitsee keskeisesti pääliikenneväylän (4-tie)
varressa ja muodostaa tärkeän osan näkymää etelästä saavuttaessa.

Kuva 12. Rovaniemen keskustan kaaupunkielementit. (Piirteitä Rovaniemen kaupunkikuvasta. Sito Oy, 2010)

Lampelan uusiutuva alue on vanhaa hyvin vajaasti rakennettua pienteollisuusaluetta. Aikanaan se on ollut keskustan ulkopuolista osaa, nyt jo keskus14

tan reunaa ja jatkossa osa itse Rovaniemen keskustaa. Sen asemakaavoitus
merkittäväksi asuntoalueeksi omina palveluineen on jo alkanut ja mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen ympäristöön tutkitaan. Aleen maisematekijöinä
ovat kaksi lampea, jotka antavat mahdollisuuksia uudenlaisen asumisen lähtökohdiksi – vastaavasti kuin Kirkkolammen alueella. Nykyinen rakennuskanta
ja -tapa eivät tarjoa uudelle asumiselle tai arkkitehtuurille lähtökohtia. (Piirteitä
Rovaniemen kaupunkikuvasta. Sito Oy, 2010.)

Kuva 13. Kuva kaava-alueelta. (Piirteitä Rovaniemen kaupunkikuvasta. Sito Oy, 2010)

Kuva 14. Kuva kaava-alueelta. (Piirteitä Rovaniemen kaupunkikuvasta. Sito Oy, 2010)

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueella on useita liike- ja toimistotiloja sekä varastohalleja. Alue sijaitsee keskustan ja Eteläkeskuksen palvelujen välissä, tuleva Lampelankadun yhteys parantaa keskustan palvelujen saavutettavuutta.
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Kuva 15. Kaupalliset palvelut Rovaniemen keskusta-alueella. (Tuomas Santasalo Ky, 2010)

Virkistys
Suunnittelualueen lounaisosassa oleva laaja viheralue mahdollistaa vapaan
virkistyskäytön. Suunnittelualueelta on kohtalaiset yhteydet keskustan ja lähiympäristön virkistyspalveluihin (mm. Ounasvaara).
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Kuva 16. Kevyen liikenteen verkosto keskusta-alueella. Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030. Liidea Oy,
2012.

Liikenne
Suunnittelualueella ovat seuraavat kadut: Vierustie, Vaihdekatu, Varastotie,
Aittatie sekä Lampelankatu. Alue rajautuu 4-tiehen kaakkoissivulla.
Alueen katuverkossa tapahtuu muutoksia. Lampelankatu jatkuu 4-tien ali Lehtikatuna ja muodostaa näin uuden yhteyden keskustan ja Eteläkeskuksen välillä. Lampelankatu on luokitukseltaan alueellinen pääväylä (Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030, 2012).
Alueella ei ole erillisiä kevyen liikenteen reittejä.
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Kuva 17. Tie- ja katuverkon toiminnallinen luokitus keskustassa. Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030.
Liidea Oy, 2012.
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Kuva 18. Yleiskartta VT4 parantaminen Rovaniemi. Liikennevirasto, 2014.

VT4-hankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014. Rakentaminen
valmistuu aikataulun mukaan vuoden 2016 aikana.
Hankkeessa tehdään seuraavat toimenpiteet (Liikenneviraston internet-sivut
16.6.2015):
Parannetaan valtatietä noin 2,5 kilometrin matkalla rautatien ylikulkusillalta
etelään päin Oijustielle saakka.
Rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää: Oijustien ja Vierustien eritasoliittymät.
Rakennetaan valtatien alittava katuyhteys korvaamaan poistuva Viirinkankaantien liittymä.
Puretaan kolme valo-ohjattua valtatien liittymää.
Rakennetaan ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä sekä alikulkukäytäviä.
Rakennetaan ja parannetaan katuja ja katuliittymiä.
Rakennetaan meluntorjuntaa.
Lisäksi Rovaniemen kaupunki parantaa samanaikaisesti urakan aikana
sekä hankekokonaisuuteen kuuluvia että myös muita alueen katuja ja katuliittymiä.
Lisäksi Rovaniemen kaupunki parantaa samanaikaisesti urakan aikana
sekä hankekokonaisuuteen kuuluvia että myös muita alueen katuja ja katuliittymiä.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Kuva 19. Rovaniemen rakennuskerrostumat. Stadionark, 2010.

Kaavamuutosalueella on asemakaavalla suojeltu SOK:n liikerakennus (Vaihdekatu 2).
Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (KOYK, ei
lainvoimainen) suunnittelualueelle on merkitty kaksi suojelumerkintää.
Varastotie 14
Varastotie 14:ssa (2-68-11) sijaitsee Aarno
Ruusuvuoren suunnittelema, vuonna 1957
rakennettu
pienteollisuusrakennus
ja
asuintalo. Kohteessa on alun perin toiminut
Caterpillar-korjaamo Witractor. (Rakennushistoriallinen selvitys, 2010).
KOYK:ssa kohde on merkitty kaavamerkinnällä SR146: ”Suojeltava rakennus”. Kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus tai
rakennuksen osa, jota MRL 43 § 2 mom.
nojalla ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n
mukaista lupaa. Suoritettavissa korjaus- ja
muutostöissä rakennuksen ominaispiirteet
tulee säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäistä tai
niitä vastaavia materiaaleja. Numerointi viittaa kaavaselostuksen liitteenä ole20

vaan luetteloon ja perusteluihin. (Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys,
Stadionark, 2010.)
Vaihdekatu 2 (selvityksessä osoite Vierustie)
SOK:n entinen liikerakennus Vierustiellä
on ”edustava, kaupunkikuvaan näkyvästi
sijoittuva esimerkki 1950-luvun korkeatasoisesta toimistorakentamisesta” (Rakennushistoriallinen selvitys, 2010).
KOYK:ssa kohde on merkitty kaavamerkinnällä SRT111: ”Rakennus tai rakennuskokonaisuus, jonka suojelu tulee ratkaista
asemakaavoituksen yhteydessä. Numerointi
viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan
luetteloon ja perusteluihin. (Rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys, Stadionark, 2010.)
Alueella ei ole muinaismuistoja.
Tekninen huolto
Suunnittelualue on valmiin kunnallistekniikan ja energiahuollon piirissä.
Suomen Turvallisuusverkko Oy:n lausunnon 6.7.2015 mukaan alueella on
Puolustusvoimilta STUVE:lle siirtyneitä tietoliikennekaapeleita.

Kuva 20. Johtokartta suunnittelualueelta.

Suunnittelualueen kaakkoisosassa on varauduttava uuteen kaukolämpölinjaan
Mustikkamaan siirtolinja).
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Kuva 21. Suunniteltu Mustikkamaan siirtolinja. Planora Oy, 2012.

Kuva 22. Suunniteltu Mustikkamaan siirtolinja. Planora Oy, 2012.

Rakenteet katualueella
22

Kaavaehdotuksessa Varastotien katualuetta on levitetty kaksi metriä molemmilta sivuilta. Varastotie 2:n (2-68-13) kohdalla kellarin väestönsuojan poistumistiet on sijoitettu tontin rajaan kiinni (rakennuslupa 1965 § 175). Kadun levennyksen seurauksena poistumistiet sijoittuvat katualueelle.
Kaupunki hyväksyy että nykyiset väestönsuojan poistumistiet jäävät katualueelle. Mikäli kaupunki haluaa poistaa poistumistiet katualueelta, kaupunki vastaa siirtokustannuksista. Mikäli nykyinen kiinteistö puretaan, kiinteistönomistaja purkaa poistumistiet kustannuksellaan myös katualueen osalta.
3.1.4

Maanomistus
Suunnittelualueella on Rovaniemen kaupungin omistamia ja hallitsemia alueita, kaupungin vuokraamia sekä yksityisen ja valtion omistamia alueita. Asemakaavasta laaditaan yksityisten maanomistajien kanssa maankäyttösopimus. Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 22.5.2012 § 201 jatkaa Lampelan alueen vuokrasopimuksia 31.12.2029 saakka.
KH 22.5.2012 § 201:
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Kuva 23. Kaupunginhallituksen 22.5.2012 § 201, liite 1.
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Kuva 24. Maanomistuskartta suunnittelualueelta (27.11.2015). Vaaleanpunaisella olevat alueet ovat sekä kaupungin
omistuksessa että hallinnassa. Vihreällä olevat alueet ovat Rovaniemen kaupungin omistuksessa vuokrattuina. Keltainen alue on varattu. Valkoiset alueet ovat muun kuin Rovaniemen kaupungin omistuksessa.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava

Kuva 25. Kaavayhdistelmä, jossa taustalla himmeällä Rovaniemen maakuntakaava (2001) ja kirkkaana päällä Rovaniemen vaihemaakuntakaava (2010).

Alue kuuluu Rovaniemen vaihemaakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö vahvisti Rovaniemen vaihemaakuntakaavan 26.5.2010. Suunnittelualue on
maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta (C).
Lapin liitto laatii Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa. Valmisteluaineisto
oli nähtävillä 15.12.2014 - 30.1.2015. Valmisteluvaiheen aineistossa kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).
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Yleiskaava

Kuva 26. Ote Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta.

Suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-1), uudeksi tai
olennaisesti muuttuvaksi alueeksi (C, AC), lähivirkistysalueeksi (VL), suojaviheralueeksi (EV) sekä vesialueeksi (W). Kaavassa oleva /saa-merkintä tarkoittaa puhdistettavaa tai kunnostettavaa maa-aluetta.
Kaava-aluetta koskevat määräykset:
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Kuva 27. Rakennuskorkeudet Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa.
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Asemakaava
Alueella on useita asemakaavoja vuosilta 1946–2006. Voimassa olevissa
asemakaavoissa alue on varattu seuraaviin käyttötarkoituksiin: varastorakennusten korttelialue (TV), liike- ja toimistorakennusten korttelualue (K), liikerakennusten korttelialue (KL), asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue
(AL), puisto (VP) sekä vesialue (W).

Kuva 28. Ote voimassa olevasta asemakaavasta.

Selvitykset
1.1 kaavaa varten tehdyt/tehtävät selvitykset
nimi
Rakennushistoriallinen selvitys
PIMA-tutkimus
PIMA-tutkimus, tavara-asema

tekijä
Ramboll Oy
FCG Oy

Ramboll Oy (tilaaja
Yhtymä Oy)
Kuntoarvio, Varastotie 14
Kiratek Oy
Sisäilmatutkimus, Vaihdekatu 2
Kiratek Oy
Sotahistoria
ROI kaupunki
Lampelan toiminnallinen ja kaupunkiku- FCG Oy
vallinen ideasuunnitelma
Meluselvitys
FCG Oy

vuosi
2015
2014,
2015
VR- 2016
2014
2012
2014
2010
2009
30

Tärinäselvitys

Geomatti Oy

2009,
2016

1.2 Keskustan osayleiskaavan yhteydessä tehdyt selvitykset
Yleispiirteiset rakennustapaohjeet
Sito Oy
2011
Veitikanojan valuma-aluetarkastelu
Sito Oy
2011
Asuntokysynnän selvitys
Sito Oy/ Rovaniemen kau- 2011
punki
Rovaniemen matkailun aluetaloudelliset Rovaniemen kaupunki
2011
vaikutukset
Piirteitä Rovaniemen kaupunkikuvasta
Sito Oy
2010
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys Stadionark Oy
2010
Kaupallisten ja julkisten palvelujen sel- Santasalo Oy
2010
vitys
Maaperän pilaantuneisuus
Lampelan alue, pilaantuneen maan kunnostuksen yleissuunnitelma (2014)

Kuva 29. Maaperän pilaantuneisuus. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014.
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Kaavamuutosalueella suoritettiin maaperätutkimus elokuussa 2014. Tulosten
perusteella laadittiin kunnostussuunnitelma (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,
2014). Tutkimuksessa tutkittiin maaperän pilaantumisen kannalta määritetyt
riskikohteet. Kairauksia tehtiin tutkimusalueelle yhteensä 82 tutkimuspisteessä.
Tutkimuspisteiden perusteella on määritetty Lampelan alueen kaavoitusta varten alue, joilla lähtökohtaisesti on todettu kynnysarvon ylittävää haittaainepitoisuutta ja, joilla on tarpeen lisäselvittää tai kunnostaa maaperän pilaantuneisuutta. Rajaus on määritelty kaavoituksen Saa – merkinnän laatimisen avuksi.
Tutkimuspisteitä on tehty lähtökohtaisesti ottaen 1 kappale/kiinteistö kaavoitushanketta palvelevaksi. Täten todetut haitta-ainepitoisuudet voivat olla
merkkejä yksittäisestä haitta-aineen esiintymästä kiinteistöllä tai kyse voi olla
laajemmasta pilaantumasta. Em. perusteella pilaantuneisuuden laajuus tarkentuu tonttikohtaisten lisätutkimusten perusteella. Tutkimustulosten perusteella voidaan määrittää tonttikohtaisten haitta-aineiden kokonaismäärät ja
kunnostusalueiden laajuus.
Tutkimuksen mukaan alueella ei arvioida olevan akuuttia kunnostustarvetta.
Tutkimusten perusteella kunnostustarve tulee ajankohtaiseksi maankäytönmuutoksen ja kaavamuutoksen myötä. Aluekohtaisen kunnostustavoitteen
määrittely määräytyy etenevän kaavoitusprosessin myötä, kun alueiden tuleva
käyttö tarkentuu.
Tehdyn pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin sekä tulevan käytön
(tarkka tieto tulevasta käytöstä, täsmentyy maankäytön suunnittelun myötä),
mukaan maaperä esitetään kunnostettavaksi tulevilla asuinkiinteistöillä haittaainekohtaisiin VNa 214/2007:n mukaisiin alempiin ohjearvotasoihin ja katu- ja
puistoalueilla tai muutoin vähemmän herkillä osa-alueilla haitta-ainekohtaisiin
ylempiin arvoihin. Edellä mainituilla vähemmän herkillä alueilla voidaan myös
tarkastella riskiarvioperusteisesti korkeampien haitta-ainepitoisuuksien mukaista kunnostustasoa. (Lampelan alue, pilaantuneen maan kunnostuksen
yleissuunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2014.)
Pohjaveden korkeus tontilla 68-12, Varastotie 16 on 4,0-6,5 metrin syvyydellä
maanpinnasta (FCG Oy 2015:4) .
Kunnostussuunnittelun pohjana olevassa tutkimuksessa otettiin yksi vesinäyte
olemassa olevasta pohjavesiputkesta, PVP3 (FCG Oy 2014:9).

Maaperän pilaantuneisuustutkimus, Varastotie 16 (2015)
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Kuva. Maaperän pilaantuneisuus, Varastotie 16. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2015.

Lokakuussa 2015 tutkimuksia täydennettiin suullisten historiatietojen perusteella osoitteessa Varastotie 16. Maanäytteet otettiin kuudesta tutkimuspisteesta.
Varastotie 6:ssa 6.10.2015 tehdyssä tutkimuksessa todettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, joka ulottui noin 1-8 metrin syvyyteen. Kohteessa
alustavasti arvioidaan olevan öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta noin
1000–1500 m2 alueella noin 4000–5000 m3. Laajuutta tulee selvittää. Lisäksi
mikäli kohteessa tehdään maarakennustöitä (rakentaminen, putkityöt tms), tu33

lee pilaantuneisuus huomioida kaivutöiden luvittamisessa sekä kaivumassojen
tarkkailussa. Pilaantuneen maan kaivutyö on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää pilaantuneen maan kunnostusta koskevan ilmoituksen laatimista Lapin
Ely-keskukselle. Kaivutyöt tulee toteuttaa valvovan viranomaisen, Lapin Elykeskuksen ilmoituksesta antaman päätöksen mukaisesti.
Tavara-aseman maaperän pilaantuneisuustutkimus (2016)

Kuva. Maaperän pilaantuneisuus, Tavara-aseman alu, Ramboll Oy, 2016.

Ramboll Oy suoritti VR-Yhtymä Oy:n toimeksiannosta maaperän pilaantuneisuustutkimuksen Rovaniemen ratapiha-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan entisen tavara-aseman ympäristössä keväällä 2016.
Tutkimustulosten ja tehdyn viitearvotarkastelun perusteella tutkimusalueella
on pilaantuneenmaaperän kunnostustarve. Kunnostustarpeen ei katsota olevan tällä hetkellä akuutti.
Alueella käynnissä olevassa kaavamuutostyössä on syytä huomioida tässä
tutkimuksessa todettu maaperän pilaantuneisuus. Todettu pilaantuneisuus ei
estä alueen kaavoituksen etenemistä eikä rajoita alueen maankäyttömahdollisuuksia, mikäli alueen maaperä puhdistetaan ennen mahdollista rakentamista
alueelle.
Alueella käynnissä olevan kaavamuutoksen vuoksi maaperän pilaantuneisuus
ja kunnostustarve on syytä arvioida uudelleen kun on tarkasti tiedossa tuleva
maankäyttö tulevat kaivutoimenpiteet sekä niiden aikataulu.
Alueelle esitetään laadittavaksi kunnostussuunnitelma, jota varten tehdään lisätutkimuksia tässä tutkimuksessa pilaantuneiksi todettujen alueiden rajaamiseksi. Kunnostussuunnitelma liitetään jätettävään ilmoitukseen pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta (45 päivää ennen kunnostuksen aloittamista, YSL
136 §). Lisätutkimukset on syytä tehdä viimeistään noin 3 kuukautta ennen aiottua kunnostusta. Samaan kunnostussuunnitelmaan voidaan tarvittaessa liittää lähitulevaisuudessa (2-3 v) alueella tehtävät kaivutoimenpiteet. (Rovaniemen tavara-aseman alue, maaperän pilaantuneisuustutkimus, Ramboll, 2016)
Tulosten huomiointi
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Kaavoitettaessa pilaantunutta maata uuteen käyttöön voidaan tavoitetilanteena pitää sitä, että maaperä on tutkittu ja puhdistettu tai tehty vaarattomaksi
ennen kaavasuunnittelun aloittamista, jolloin suunnitelmat voitaisiin tehdä kokonaan ilman pilaantuneesta maaperästä aiheutuvia rajoituksia. Perusvaatimuksena voidaan pitää sitä, että maaperän mahdollinen pilaantuneisuus on
selvitetty ja pilaantuneille alueille tehty kunnostussuunnitelma ennen asemakaavan hyväksymistä. Kaavaa hyväksyttäessä on oltava varmuus siitä, että
alue soveltuu uuteen, kaavassa osoitettuun käyttöönsä myös maaperän terveellisyyden osalta. (Asemakaavamerkinnät ja määräykset, Ympäristöministeriö, 2003.)

Melu

Kuva 30. VT4:n ja pääkatujen meluvaikutukset vuonna 2030. Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, selostus, 2012.

Autoliikenteen melu on arvioitu ennustettujen liikennemäärien (2030) ja liikenteen nopeuden perusteella melutason ohjearvojen mukaisen melualueen leveydeltä pääkatuverkon eri osissa.
Arvio on tehty pohjoismaisella melunlaskentaohjelmalla ennusteliikennemäärien (Rovaniemen liikennemalli 2004, Rovaniemen tieverkkotarkastelu 2008)
ja nopeusrajoituksien avulla. Melun leviämisen arvioinnissa on huomioitu
maanpinnan muodot sekä rakennuksien varjostusvaikutus. Maanpinta on oletettu akustisesti kovaksi.
Rovaniemen keskustan läpi kulkee vilkasliikenteinen valtatie 4 sekä melko vähäliikenteinen Rovaniemi–Kemijärvi-rata. (KOYK, selostus osa 1, 2012)
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Kuva 31. Rautatieaseman alueen meluselvitys: tilanne päivällä 2009 (oikealla) ja tilanne päivällä 2013 (vasemmalla).
FCG Finnis Consulting Group Oy, 2009.

Meluselvityksessä on huomioitu Oijustien liikenne sekä junaliikenne. Junaliikenteen oletetaan kasvavan ennustetilanteeseen mennessä 30%. Ennustetilanteessa on mukana myös 2 kpl Soklin kaivoksen 8550 m pitkiä junia. (Rautatieaseman alueen meluselvitys, FCG Finnish Consulting Group Oy, 2009).

Tärinä

Kuva 32. Värähtelyluokkien ja runkomelun 35 dB:n alueet on rajattu ratapihan ohikulkevan ns. Soklin liikenteen perusteella. Ratapihan muiden raiteiden vaikutusalue ja vastaavat etäisyydet ovat suurimmillaan noin 50 % ohikulkevien
junien vaikutusalueesta. Geomatti Oy, 2009.

Geomatti Oy on laatinut tärinäselvityksen rautatieliikenteestä Lampelan alueella 2009.
Tärinäselvityksessä tarkastellaan asuinrakennuksiin siirtyvää ihmisille häiritsevää tärinää, koska muille toiminnoille ei ole Suomessa käytössä värähtelyn
36

suositusarvoja. Työn tavoitteena oli arvioida rautatieliikennetärinän vaikutukset ja määrittää asuinrakennusten tärinäriskialueet maankäytön suunnittelua
varten. (Geomatti Oy 2009: 3.)
Tärinäselvityksessä on sovellettu VTT:n suositusta liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa (VTT 2006, Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, Working Papers 50), jonka mukaan arviointi jaetaan kolmeen tasoon. Rovaniemen aseman seudun tärinätarkasteluiden lähtökohtana on suosituksen arviointitaso 1, jossa suositeltavaa turvaetäisyyttä – 100 metriä – on tarkennettu laskennallisten tärinätarkastelujen avulla.
Arviointitasoa 1 käytetään maakuntakaavan tai yleiskaavan tärinäriskitarkasteluissa. Laskennallisten arvioiden perusteella ulottuu värähtelyluokkien D ja C
raja Soklin liikenteen käynnistyttyä kaksikerroksisella rakennuksilla noin 20
(alaraja) – 90 (yläraja) metrin etäisyydelle ja muilla asuinrakennuksilla vastaavasti 10 – 60 metrin etäisyydelle ratapihan läpi kulkevasta raskaasta tavarajunasta. Tällöin suurimman tärinän aiheuttaa ns. Soklin liikenteen juna, jonka
kokonaispaino on 5 000 tonnia.
Nykytilanteessa vastaavat arvot ovat kaksikerroksisilla asuinrakennuksilla 10
– 40 metriä ja muilla asuinrakennuksilla 10 – 25 metriä. Nykytilannearvion lähtö-kohtana on tavarajuna, jonka kokonaispaino on 2 500 tonnia.
Maaliikenteessä runkomelua esiintyy yleensä taajuusalueella 16 – 250 Hz.
Asuinrakennuksissa avoratojen ympäristössä runkomelun tunnusluvun LpAAmax
arvon suositellaan olevan pienempi kuin 35 dB.
Varoetäisyystarkastelun mukainen etäisyys, jota kauempana tarkempi tarkastelu ei ole tarpeen, on noin 160 metriä ratapihan läpikulkevasta tavarajunasta.
Vastaava laskennalliseen tarkasteluun perustuva etäisyys on samoin noin 160
metriä, jolla suositeltu arvo 35 dB ylittyy.
Tärinästä ei ole haittaa hyväkuntoisille hyvän rakentamistavan mukaisesti tehdyille rakenteille ja rakennuksille. (Geomatti Oy, 2009: 7.)
Tärinäselvityksen päivitys 2016

Kuva. Kuvassa on esitetty tärinämittauspisteet ja tärinän ja runkomelun riittävä turvaetäisyys 80 metriä radasta. Geomatti Oy, 2016.
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Työn tavoitteena oli tarkentaa Lampelan alueen kaavoitusta varten aiemmin
tehtyä tärinäselvitystä (Geomatti Oy 2009). Selvityksessä tarkastellaan lähinnä asuinrakennuksiin siirtyvää ihmisille häiritsevää tärinää ja runkomelua,
koska muille toiminnoille ei ole Suomessa käytössä värähtelyn suositusarvoja
ja koska liikennetärinä ei yleensä aiheuta vaaraa normaalikuntoisille rakennuksille tai rakenteille.
Suurimman tärinän radan ympäristössä aiheuttavat yleensä raskaat ja pitkät
tavarajunat. Ympäristöön leviävän tärinän tarkastelussa on olennaista tulevaisuudessa ennustettu suurimpien junapainojen merkittävä kasvu. Tähän tärinäselvitykseen liittyvien mittausten aikana raskain tavarajuna oli 1886 tonnia.
Tärinäselvityksen laskennallisissa tarkasteluissa on ollut lähtökohtana raskas
tavarajuna, jonka kokonaispaino on noin 6 000 tonnia.
Selvityksessä on noudatettu VTT:n suosittamaa käytäntöä, jossa uudisrakennusten suunnittelussa pyritään siihen, että värähtelytaso radan ympäristön
asuinrakennuksissa olisi korkeintaan luokkaa C (ks. Taulukko 1). Tärinähaitan
arviointi perustuu tässä selvityksessä tärinämittauksiin maasta. Laskennallisesti on tarkasteltu värähtelyn voimistumista sen siirtyessä maasta rakenteissa.
Ainoastaan radan läheisyydessä olleissa mittauspisteissä MP4 ja MP5 rataliikennetärinä ylittivät mittauksen kynnysarvon. VTT:n suosituksen mukaisesti
edellyttäisi värähtelyn tunnusluvun ja siten myös värähtelyluokan määritys vähintään 15 tapahtumaa. Mittauksessa tämä vaatimus ei täyttynyt, joten arvioidut värähtelyluokat ovat suuntaa-antavia, mutta käytännössä melko luotettavia.
Suurimmalla osalla Lampelan kaava-aluetta ei liikennetärinä ylitä värähtelyn ja
runkomelun suositusarvoja suunnitelluissa asuinrakennuksissa. Tärinän ja
runkomelun turvallisen alueen raja (noin 80 metriä radasta) on esitetty kuvassa 1 punaisella katkoviivalla. Radan läheisyydessä oleva korttelissa 193 liikennetärinän huomioon ottaminen edellyttää lisätoimenpiteitä ja rakenteiden
huolellista suunnittelua.
Laskennallisten tarkastelujen perusteella on runkomelu noin 80 metrin etäisyydellä radasta rakennuksissa suositusarvojen alapuolella. Laskentaa liittyy
kuitenkin paljon epävarmuutta, koska rakennuksesta ja maapohjasta ei ole
tarkempia tietoja. Esimerkiksi siirryttäessä rakennuksessa ylöspäin alenee
runkomelu laskennallisesti noin 2 dB. Tehdyssä laskennallisessa tarkastelussa on oletettu, että asuinhuoneistot sijoittuvat vasta kolmanteen kerrokseen tai
sen yläpuolisiin kerroksiin.
Erityisesti runkomelua, mutta myös tärinää voi lisätä junan kulku ratapihan
vaihteissa.
Kortteli 193
Vaakasuuntainen värähtely aiheuttaa yleensä koko rakennuksen rungon värähtelyn. Tarkasteltavalla alueella ei vaakasuuntaisen värähtelyn voimistumisesta ole vaaraa, koska värähtelyn taajuus on pääosin välillä 30 – 40 Hz.
Pystysuunnassa tärinä voi aiheuttaa häiritsevää värähtelyä, jossa pystysuuntaiset kantavat rakenteet (seinät) välittävät maapohjan värähtelyn välipohjille.
Tärinän siirtyminen maasta rakennuksiin ja välipohjiin on arvioitu mittausten
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perusteella. Arvioinnissa on käytetty maasta mitattujen ja ennustettujen pystysuuntaisten värähtelyiden suurinta arvoa 40 metrin etäisyydellä radasta (kuva 5). Laskennallisten tarkasteluiden perusteella tärinä voi voimistua merkittävästi välipohjissa, mikäli välipohjien ominaistaajuudet ovat samalla taajuusalueella maapohjan tärinän kanssa (kuva 6).
Koska välipohjien värähtelyn arviointiin sisältyy paljon epävarmuutta, on suositeltavaa, että välipohjat suunnitellaan siten että niiden ominaistaajuudet pystysuunnassa evät ole taajuusalueella 20 – 35 Hz.
Runkomeluhäiriön vähentämiseksi on suositeltavaa, että rakenteet eristetään
mahdollisuuksien mukaan maakontaktista tai vaihtoehtoisesti runkomelun
eteneminen rakenteissa katkaistaan eristysratkaisuin. Eräs mahdollisuus tärinän ja runkomelun vähentämiseksi voisi olla kantavien rakenteiden perustaminen suuriläpimittaisin paaluin kallionvaraan. Joka tapauksessa välipohjien
värähtely- runkomeluhaittojen poistaminen edellyttää huolellista suunnittelua,
jonka pohjaksi on suositeltavaa tehdä täydentäviä tärinä- ja runkomelumittauksia maasta.
Liikenne
Lampelankatu muodostaa pääkatuyhteyden Oijustieltä Lehtikadulle ja edelleen Valtatielle 4 sekä Vapaudentien kautta keskustaan. Arvioidut liikennemäärät ovat (KVL 2020) noin 5000 ajon/vrk. Liikennemäärä on riippuvainen
Lampelan alueen tulevasta maankäytöstä. Katupoikkileikkaus muodostuu ajoradasta, päällysteleveys 7,5 m sekä jalankulku ja pyörätiestä, päällysteleveys
3,5 m. Näiden väliin tulee istutus- ja lumitilana palveleva välikaista 4 – 6 m.
Katutilan kokonaisleveydeksi tarvitaan 25,5 m. Katuliittymissä on huomioitava
liittymäjärjestelyjen ja näkemien vaatima tilantarve. Katugeometrian mitoitusnopeus on 50 km/h ja mitoitusajoneuvona käytetään moduuliajoneuvo (KAM).
Pienimmät sallitut vaakageometrian kaarresäteen arvot ovat 400 m kaksipuoleisella sivukaltevuudella ja 100 m yksipuoleisella 3 % sivukaltevuudella (Katu
2002). (Rovaniemen kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, 2015.)
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Kuva 33. Lampelankadun linjaus.

Sota-aika, räjähteet
Lapin sodan aikana lokakuussa Rovaniemen silloisella ratapihalla räjähti saksalainen ammusjuna. Junassa oli Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan
(PSSLE) mukaan noin 300 tonnia tykistön ja jalkaväen ampumatarvikkeita sekä lentopommeja. Räjähdyksen yhteydessä heitteitä on sinkoutunut mahdollisesti satojen metrien etäisyydelle ratapiha-alueesta (PSSLE:n vastaus Lapin
Poliisilaitoksen virka-apupyyntöön18/PSSLE/14, 23.5.2015).
Rovaniemen kaupungin selvityksen (2014) mukaan ammusjuna ei räjähtänyt
nykyisen ratapihan paikalla, vaan silloisella ratapihalla Jorma Eton tien kohdalla (Lappia.talo, kirjasto, kaupungintalo).
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Kuva 34. Rovaniemen rautatieasema on tuhottu perusteellisesti. Asemalla olleet rautatievaunut ja raiteet ovat räjäyttämällä hajotetut romuläjiksi. Asemaravintola on kuitenkin jäänyt pystyyn, vaikka kellariin olikin sijoitettu valtavat räjähdyspanokset, jotka eivät jostakin syystä olleet räjähtäneet. Asema-alue oli kauttaaltaan vahvasti miinoitettu. Rovaniemi 1944.10.20 (SA-kuvat.fi)

Kuva 35. Vanha kuva Rovaniemeltä. Kuva otettu nykyisen kaupungintalon kohdalta. Rautatieasema merkitty kuvaan
sinisellä nuolella.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Keskustan osayleiskaavan yhteydessä on laadittu kulttuuriympäristöselvitys
(Stadionark, 2010). Kaavamuutosalueelta on inventoitu seitsemän kohdetta.
Näistä kaksi on merkitty yleiskaavaan suojeltaviksi (sr146 ja srT111).
Kahdesta yleiskaavaan merkitystä kohteesta on laadittu kesällä 2015 tarkentava selvitys asemakaavan laadinnan tueksi. Selvityksen laati Ramboll Oy.
Vaihdekatu 2 sijaitsevan SOK:n monitoimitalon arvo on kaupunkikuvallinen.
Varastotie 14 sijaitsevilla pienteollisuusrakennuksella ja asuinrakennuksella
on kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia, historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja.
Päätös rakennuksen säilyttämisestä, suojelun tarpeesta ja tasosta sekä kohtuullisuudesta tehdään asemakaavan muutoksen yhteydessä. Mahdollisten
suojelumerkintöjen tärkeimpänä tavoitteena tulee olla rakennusten käytön ja
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oikeiden käyttötarkoitusten mahdollistaminen, joka ainoastaan mahdollistaa
rakennusten säilymisen käytännössä. (Rakennushistorian selvitys ja inventointi. Ramboll Oy, 2015.)

SOK:n rakennuttamat rakennukset sijaitsevat kaupunkien ja kylätaajamien
ydinkeskustoissa pääkatujen varteen sijoitettuina. Rakennustaiteellisesti edustavin SOK:n rakennuttama osuuskaupparakennuskanta sijoittuu funktionalismin aikakaudelle 1920–1940 –luvulle. Edustavimman rakennuskannan suunnitteli usein arkkitehti Erkki Huttunen.
Vaihdekatu 2 rakennusmassan arkkitehtuurissa yhdistyvät niin funktionalismin
tyylipiirteet (mm. pohjoisosan 2-4 – kerroksiin kauttaaltaan sijoitetut nauhaikkunasarjat, sisäportaikot lasitiiliaukotuksineen), 1950-luvun tiilijulkisivuinen teollisuusrakentaminen (2-kerroksinen varastosiipi kokonaisuudessaan) kuin
1950-60 –luvun vaihteessa ihanteeksi nousseen elementtirakentamisen jäljittely (5-kerroksisen rakennusosan rappauksen pintaruudutus sekä rakennusosan yleisilma kokonaisuudessaan). Eri tyylisuuntausten käyttäminen rakennuksessa johtunee osittain myös rakennuksen käyttötarkoituksesta, eli SOK:n
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monitoimitaloksi rakennuttamisesta, jossa yhdistettiin niin varasto-, toimisto-,
kokous-, asuin- kuin myymälätilatkin erikorkuisiksi rakennusosiksi. (Ramboll
Oy 2015: 16-17.)

Rakennukset ovat arkkitehti Aarno Ruusuvuoren (1925-1992) ainoat Rovaniemen kaupungin alueelle suunnittelemat rakennukset. Rakennukset ovat
yksittäin sekä kokonaisuutena myös valtakunnallisesti harvinaisia esimerkkejä Ruusuvuoren varhaistuotannosta sekä hänen suunnittelemistaan pienteollisuusrakennuksista. Ruusuvuori keskittyi 1960-1970 –luvuilla lähinnä kirkkorakennusten ja suurempien julkisten rakennusten suunnitteluun (mm. Vaasan Huutoniemen kirkko, Espoon Tapiolan kirkko ja Mikkelin poliisitalo).
Inventoidut kohteet edustavat tyylipuhtaasti 1950-luvun selkeälinjaista
funktionalistista rakennussuunnittelua ja ovat hyvin alkuperäisinä säilyneitä.
Rakennuksilla on kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia ja ympäristöllisiä
arvoja (muodostavat itsenäisesti ympäristöllisiä/ kaupunkikuvallisia arvoja),
vaikka eivät olekaan osa laajempaa kokonaisuutta. Ruusuvuoren harvi43

naisen suunnitelman vuoksi rakennuksilla on myös historiallista arvoa (henkilöhistorialliset arvot). (Ramboll Oy 2015: 32.)

Kuntoarvio, Varastotie 14
Kiratek Oy on laatinut kuntoarvion Varastotie 14 vuonna 2014. Kohde käsittää
vuonna 1957 valmistuneen varasto/hallirakennuksen ja samassa pihapiirissä
olevan asuinrakennuksen. Hallitilat käsittävät kylmää/lämmintä varastotilaa,
työtiloja, toimistotilat ja yläkerran osalla on ruokailu- ja sosiaalitiloja. Asuinrakennuksen osalla on yhteensä neljä huoneistoa ja kellaritilassa on pesu- ja
saunaosasto.
Piha-alueet ja ulkopuoliset osat
Tarkastushetkellä piha-alueet olivat lumen peitossa, joten niiden osalta tarkastus tulee tehdä lumien sulettua. Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan päällysteet
ovat pääosin asfalttia/betonia ja ne ovat kunnossa.
Rakennustekniikka
Kohde on rakennettu vuonna 1957 ja rakennustekniikka on pääosin alkuperäiskunnossa. Perustusrakenteet ovat betonia ja rakennuksessa on maanvaraiset alapohjarakenteet. Rakennusrunko on pilareiden. palkkien, ulkoseinien,
välipohjien ja yläpohjien osalla tehty paikalleen valettuna teräsbetonirakenteena. Julkisivupinnat ovat pääosin rapattuja pintoja ja niitä on osin täydennetty
lasitiili- ja puuverhouksin. Rakennuksen vesikattomuoto on loiva harjakatto ja
katteena on alkuperäinen rivipeltikate. Ikkunat ja ovet ovat pääosin alkuperäisiä.
Rakennustekniikan osalta kiinteistö on laajan peruskorjauksen tarpeessa ja
korjaustöiden laajuus selvittää vasta lisätutkimuksien myötä. Merkittävimmät
korjaustyöt kohdistuvat julkisivuun, vesikattoon, ikkunoihin ja oviin. Hallin osalta korjaustöiden lopullinen laajuus selvittää kuntotutkimuksen ja tulevan käyttötarkoituksen myötä. Korjauskustannukset ovat merkittävät.
Sisätilat
Asuinhuoneistojen osalta sisätilat on kunnostettu 2000-luvulla, ja niiden osalle
laajempaa kunnostustarvetta ei ole. Muilta osin rakennuksissa olevat märkätilat, wc:t, sosiaalitilat ja osin toimistotilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä
monilta osin ja laajemman korjauksen tarpeessa. Hallitilojen osalta korjaustarpeeseen vaikuttaa merkittävästi tuleva käyttötarkoitus.
Lämpötila
Tarkastushetkellä tilojen lämpötilat olivat pääosin normaalit. Asuinrakennuksen osalla etenkin ikkunoiden läheisyydessä on vedontunteesta johtuen lämpöviihtyvyysongelmia. Hallin osalla rakenteet eivät ole kaikilta osin tiiviit ja
varsinkin ikkunoiden ja ovien läheisyydessä tiloissa on todennäköisesti kylmää
ja vetoista.
Ilmanlaatu ja vaihtuvuus
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Asuinrakennuksen asuinhuoneissa ilmanlaatu tarkastushetkellä oli pääosin
hyvä.
Asukkailta saadun tiedon mukaan liesituuletinta käytettäessä korvausilmaa tulee wc:n poistoilmakanavien kautta, mikä viittaa puutteelliseen korvausilman
saantiin. ikkunaremontin yhteydessä uudet ikkunat on syytä varustaa raitisilmaventtiilein.
Hallin osalla käyttöaste oli tarkastushetkellä vähäinen ja ilmanvaihtojärjestelmät eivät olleet kaikilta osin toiminnassa. Halleissa on runsaasti ilmatilaa ja
tarkastushetkellä laatu oli kohtalaisen hyvä.
Sisäilman epäpuhtaudet
Tarkastuksen aikana hallin kellarissa oli aistittavissa hyvin selkeä mikrobiperäinen haju. Hallin osalla etenkin välipohjien ja kellarin maanvastaisien rakenteiden osalla sekä toimistotilojen katoissa oli havaittavissa viitteitä kosteusvaurioista. Poikkeavien hajuhavaintojen lisäksi kellaritiloissa oli paikoin mitattavissa koholla olevia pintakosteusarvoja etenkin lattioiden osalla, mitkä vaativat lisätutkimuksia.
Hallin kellarissa oli aistittavissa myös kivihiilipien (kreosootin) hajua. Hallin kellarissa on säilöttynä maalipurkkeja, joista voi haihtua haitallisia yhdisteitä sisäilmaan.
Tiloissa on käytetty asbestipitoisia materiaaleja ja osa putkien massaeristeistä
oli rikki. Niistä saattaa kulkeutua asbestipölyä sisäilmaan.
Sisävalaistustasot
Sisäilman valaistustaso oli tyydyttävä. Valaistusteho on ajan myötä heikentynyt. Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan se kanssa ei ole ollut ongelmia.
LVI-tekniikka
Kiinteistö on liitetty alueelliseen vesi- ja jätevesiviemäriverkostoon. Pintavedet
ja salaojavedet on johdettu mahdollisesti jätevesiviemäriverkostoon. Kiinteistö
on liitetty alueelliseen kaukolämpöverkostoon kaukolämpövaihtimien välityksellä. Kohteessa on vesipatterilämmitys. Hallirakennuksessa on koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, lämmöntalteenottoa ei ole. Lämpöjohdot
ovat teräsputkia. Vesijohdot ovat kuparia ja sinkittyä teräsputkea. Lämmin
käyttövesi tuotetaan kaukolämpövaihtimella. Viemärit ovat valurautaa. Ilmanvaihtokanavat ovat peltikanavia.
Sähkö- ja automaatiojärjestelmät
Sähköjärjestelmät ovat kokonaisuudessaan pääosin alkuperäisessä kunnossa
ja teknisen käyttöikänsä lopussa. Järjestelmiä on osin yksittäisten tilojen osalta päivitetty, mutta ne joudutaan pääosin uusimaan kokonaisuudessaan tulevassa peruskorjauksessa.
Energiatalous
Kiinteistön energiankulutustietoja ei ollut käytettävissä. Kohteessa rakennuksen vaipparakenteet, ikkunat ja ovat lämmöneristävyydeltään heikot ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä valaisulaitteet eivät ole energiatehokkaita.
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Sisäilmatutkimus, Vaihdekatu 2
Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiössä suoritettiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun toimesta työsuojelutarkastus 21.5.2012. Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus, jotka on toimitettu Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiön lausuttavaksi.
Työsuojelutarkastuksessa Rovaniemen Monitoimikeskus-säätiö sai kehotuksen Vaihdekatu 2 sisäilman laadun kosteus- ja homevaurion selvittämiseksi.
Näiden lisäksi säätiö työnantajalle annettavat toimintaohjeet koskivat työterveyshuollon työpaikkaselvitystä, näyttöpäätetyön ergonomia, sisäilmalaadun 2
krs ilmanvaihdon puhdistuksen lisäksi sisäilman laatuun liittyvät toimintaohjeet. (Rovaniemen monitoimikeskuksen selvitys työsuojelutarkastuksen johdosta, 2012.)
Kiratek Oy on laatinut sisäilmatutkimuksen Vaihdekatu 2 kiinteistöstä vuonna
2012. Tutkimustulosten perusteella kohteessa on useita eri sisäilman laatuun
vaikuttavia tekijöitä.
Ilmanäytteet ja ilmanvaihto
Ilmanäytteiden (2, 4-6, 9-11, 13 ja 15) korkeat kokonais- ja/tai aktinobakteeripitoisuudet viittaavat mikrobilähteeseen ja tulosten perusteella kyseisten tilojen sisäilmassa liikkuu mikrobeja. Näytetulokset viittaavat kosteusvaurioon ja
pitoisuudet ovat sisäilman laadun merkittävä riskitekijä. Mikrobipitoisuudet
voivat korostua heikon ilmanvaihtuvuuden vuoksi. Ilmanvaihdon tehtävänä
on tuoda puhdasta ilmaa tilaan ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet.
Ilmanäytetulosten perusteella ei voida sanoa, mikä rakenne on vaurioitunut.
Kiinteistössä havaittiin kuitenkin muutamia riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa
näytetuloksiin, kuten eri tilojen kattovuodot sekä ikkunoiden tiiveys- ja kosteusongelmat. Lisäksi syöksytorvien ja rännikourujen sekä ikkunapeltien epätiiveydet aiheuttavat ulkoseinien kosteusvaurioitumisriskin.
Ilmanäytteiden korkeat bakteeripitoisuudet tukevat käyttäjien ja tutkijan havaintoja tunkkaisesta sisäilmasta ja puutteellisesta ilmanvaihdosta. Todennäköisesti laajin koko rakennuksen sisäilmaan vaikuttava tekijä on puutteellinen
ilmanvaihto. Lisäksi käyttäjien kokemia oireita voi osin pahentaa tilojen korkea
huonelämpötila.
Rakenteelliset riskitekijät
Päärakennuksen ja yliopistosiiven vesikatto on selkeä riskitekijä, sillä rakennuksen eri tiloissa oli havaittavissa kattovuotojälkiä ja usean eri tilan käyttäjä
ilmoitti eri tilojen katoissa olleen vuosien saatossa useita kattovuotoja. Pääosin kyseisiä vuotokohtia ei ole korjattu sisäpuolelta käsin, vaan vaurioituneet
materiaalit on jätetty paikoilleen. Jos kattovuotoja ei ole saatu hallintaan tai
kattovuotojen aiheuttamat vauriot ovat päässeet syntymään pitkällä ajanjaksolla eikä äkillisesti, voivat kyseiset vuotokohdat heikentää sisäilman laatua.
Kattovuodot voivat olla kohonneiden mikrobipitoisuuksien aiheuttaja joissakin
tutkituista tiloista.
Myös rakennuksen alkuperäiset puurakenteiset ikkunat ovat sisäilman riskitekijöitä. Ikkunoiden väleistä, etenkin lasien ja puitteiden kittisaumojen väleistä
pääsee sadevettä ikkunapuitteiden väliin ja sitä kautta voimakkaan sateen ai46

kana myös huonetilojen lattioille. Lisäksi ikkunoiden puurakenteissa on kosteus- ja lahovaurioita. Myös ikkunapeltien ja ulkoseinien liitoksissa on
epätiiveyskohtia, joiden kautta voi sadevesi päästä ulkoseinärakenteeseen.
Yliopistosiiven kahvion sisäkaton tuloilmakanavan suulta sadevedet valuvat
edelleen tilan lattialle. Sadevedet valuvat ylimmän kerroksen eli viidennen kerroksen syöksytorvelta suoraan kahvion katolle, ilmanvaihtokoneen kohdalle.
Kyseisen kohdan eli kahvion vesikate yläpohjarakenteineen on todennäköisesti kosteusvaurioitunut ja on siten kahvion sisäilman riskitekijä. Todennäköisin syy kahvion ilmanäytteen kohonneeseen mikrobipitoisuuteen onkin
vesikattovuoto tai ilmanvaihtokoneen ja vesikaton liitoksen epätiiveys.
Muita rakennusta kosteusrasittavia tekijöitä ovat mm. puutteellinen veden
poisohjaus rakennuksen ympäriltä ja lastauslaitureilta.
Takapihan puoleisen ulko-oven kohdan vuotava rännikouru aiheuttaa talvisin
liukastumisriskin.
Muut sisäilman riskitekijät
Mikrobiongelman lisäksi yliopistosiiven kahviossa voi olla sisäilman kuituongelma. Kuituja voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten mukana tuloilmakanavan reunoilta sekä ulkoseinäpilarien luota. Myös neljännen kerroksen luokkatilojen reikälevyiset sisäkattolevyt ovat riskitekijä, jos levyjen takana
on äänieristevillat ja levyjen ja äänieristevillojen välissä ei ole esimerkiksi paperia, jolloin ilmavirtausten mukana voi kulkeutua vähäisiä määriä kuituja sisäilmaan. Teolliset kuidut voivat aiheuttaa käyttäjille ylähengitysteiden ja silmien sekä ihon ärsytysoireita.
Voc –ilmanäytteet
Työhuone 315 näytteen TVOC-pitoisuus oli toimistotiloille asetetun raja-arvon
suuruinen ja siten lievästi poikkeava. Todennäköisin hajuhaitan aiheuttaja on
linoleum-laatta, kun tilassa ole muita selkeitä päästölähteitä eikä kohteessa
ole tehty pintaremonttia viime kuukausina. Hajuhaitta korostuu, kun tilassa ei
ole lainkaan ilmanvaihtoa.
Työhuone 403 näytteen TVOC-pitoisuus oli tavanomainen eikä siten epäillä
huoneessa olevan kemikaalisista yhdisteistä aiheutuvaa sisäilmaongelmaa.
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Pikaista korjausta tai huoltokorjausta vaativat viat
Vesikattojen tiiveyden tarkastus ja huoltokorjaus mahdollisimman pian.
Irronneen syöksytorven kiinnitys. Samalla muiden syöksyjen ja rännikourujen
tarkastus ja huoltokorjaus.
Mikrobi lähteet ja riskirakenteet
Kiinteistöön suositellaan kuntoarvion laatimista. Kuntoarvio antaa kokonaiskuvan kiinteistön elinkaaresta ja nykykunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden
ajankohdista ja kustannuksista. Lisäksi koko rakennusta koskevan riskirakenneselvityksen ja kuntotutkimussuunnitelman laatiminen kuntoarvion jälkeen.
Kuntotutkimussuunnitelman
perusteella
selvitetään
ongelmatilojen/rakenteiden mikrobilähde/-lähteet rakenneavauksin ja materiaalinäytteiden
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avulla. Tutkimuksissa tulee huomioida etenkin vesikaton ja ulkoseinien kunto.
Tarvittavista korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla, valvojalla ja työn toteuttajilla tulee
olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta.
Ilmanvaihto
Ilmanvaihtojärjestelmän selvitys ja toiminnan tarkastus, jossa tarkastetaan
minkälainen ilmanvaihto missäkin tilassa on, selvitetään tilojen painesuhteet ja
ilmamäärät. Ilmanvaihtojärjestelmän selvitys toimii mahdollisen ilmanvaihtojärjestelmän perusparannussuunnitelman lähtötietoina. Lähtökohtaisesti jokaisessa toimistotilassa tulisi olla ilmanvaihto ja sen tulisi olla toimistotilojen viitearvot täyttävä.
Teolliset mineraalivillakuidut
Varmin tapa yliopistosiiven kahvion sisäilman mahdollisen kuituongelman
poistamiseksi on ensisijaisesti tiivistää/koteloida ilmanvaihtokanavan ja ulkoseinäpilareiden villaeristeet. Samalla neljännen kerroksen reikälevyisten
sisäkattojen kuitulähteiden varmistus ja tarvittaessa poisto.
Teollisten mineraalivillakuitujen poistaminen sisätiloista edellyttää noin 1-2
kuukauden ajan tavanomaista korkeampaa siivoustasoa, jolloin tasopinnat
nihkeäpyyhitään useampaan kertaan. Samalla harvoin siivottavat pinnat kannattaa puhdistaa sisäilman riskitekijöiden vähentämiseksi.
Toimiston 315 kohonneesta voc –pitoisuudesta johtuvat jatkotoimet
Ensisijaisesti ilmanvaihdon parantaminen. Tarvittaessa linoleum -laattojen
vaihto. (Sisäilmatutkimus, Kiratek Oy, 2012.)

Kaupallinen selvitys
Rovaniemen markkina-alueen ostovoima on kasvussa. Pääosa kasvusta tapahtuu Rovaniemellä. Ostovoiman kasvu luo edellytyksiä kaupalliselle kehittämiselle. Kehittämisen pääpaino on Rovaniemen keskusta-alueella. Keskusta-alueelle sijoittuu nykyäänkin valtaosa Rovaniemen kaupallisista palveluista.
(Tuomas Santasalo Ky, 2010).
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Kuva 36. Liikepinta-ala (m2) keskustan eri alueilla 2010. Yhteensä pinta-alaa on 215 000m2. Santasalo Ky, 2010.

Markkina-alueen ostovoiman kasvu luo hyviä edellytyksiä kaupan kehitykselle
ja pinta-alan kasvulle Rovaniemellä. Rovaniemen markkina-alueeseen kuuluu
TNS Gallup Oy:n suuren vaikutusaluetutkimuksen mukaan lähes koko Lapin
maakunta, eli kunnat Rovaniemeltä itään, pohjoiseen ja länteen. Myös Ranua
Rovaniemen eteläpuolella kuuluu Rovaniemen markkina-alueeseen. Markkina-alueen kunnista osa ostoksista tehdään Rovaniemellä. Rovaniemeltä ja lähialueelta enemmän, kun taas kauempana olevista kunnista vähemmän. Ostoksista lähinnä erikoiskaupan ostoksia suuntautuu Rovaniemelle. Kun matkat
markkina-alueella ovat pitkät, ostoksia tehdään pääkeskuksessa harvemmin
ja kerralla vastaavasti ostetaan enemmän.
Rovaniemen markkina-alueella asuu yhteensä lähes 120.000 asukasta. Tästä
noin puolet asuu Rovaniemellä. Väestön määrän koko markkina-alueella ennustetaan säilyvän lähes saman suuruisena kuin nykyäänkin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan markkina-alueen väestö jää tarkastelujaksolla
alle 120.000 asukkaan. Väestön kehitys vaihtelee markkina-alueen eri osissa.
Väestö keskittyy mm. Rovaniemelle, jonne ennustetaan 0,6 % keskimääräistä
väestön vuosikasvua vuoteen 2030 saakka. Vuonna 2030 Rovaniemellä ennustetaan olevan asukkaita yli 67.000 eli yli 7000 enemmän kuin nykyään.
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Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva
ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen
markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vuonna 2010 Rovaniemellä on
laskelman mukaan vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä 367
miljoonaa euroa. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa on kaupungissa 550 miljoonaa euroa.
Väestöennusteen mukaan
Rovaniemen
markkinaalueen väestön määrä säilyy seuraavan parinkymmenen vuoden aikana saman
suuruisena kuin nykyäänkin. Rovaniemellä väestö
kuitenkin kasvaa selvästi.
Ostovoima on pitkällä tähtäimellä myös kasvussa,
sillä kulutus asukasta kohden on kasvussa. Ostovoiman kehityksen arviointi pohjautuu kulutuksen kasvuun ja sen rakenteen muutokseen. Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima
kasvaa nopeammin kuin päivittäistavarakaupan. Erityisesti tilaa vaativa erikoiskauppa on voimakkaasti kasvava erikoiskaupan toimiala.
2000-luvulla ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat suuria. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan yhä
kasvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina 2010 - 2030 ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa
(sis. Alko) keskimärin noin prosentin vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin
pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Keskimääräistä nopeammin
kasvavat tilaa vaativa erikoiskauppa, tietotekninen erikoiskauppa, terveyskauppa, urheilukauppa ja sisustuskauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarkastellaan vähittäiskaupan toteutunutta kehitystä. Aikaisempiin
kehityslukuihin tuskin kuitenkaan enää pitkällä aikajaksolla päästään.
Vuonna 2030 laskemme
markkina-alueella
olevan
vähittäiskauppaan,
autokauppaan ja ravintoloihin
kohdistuvaa
ostovoimaa
nykyrahassa yhteensä 1,4
miljardia euroa. Ostovoima
ei jakaudu enää tasaisesti
Rovaniemen ja markkinaalueen muiden kuntien välillä, vaan keskittyy nykyistä selvästi enemmän Rovaniemelle. Vuonna 2030 Rovaniemellä on vähittäiskauppaan, autokauppaan
ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä 830 miljoonaa euroa ja
muissa kunnissa lähes 600 miljoonaa euroa.
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2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen huippuvuosi ostovoiman osalta oli
vuosi 2008. Rovaniemen markkina-alueella oli ostovoimaa yhteensä lähes 1,1
miljardia euroa. Vuonna 2009 ostovoima laski jonkin verran, mutta on vuonna
2010 jälleen kasvussa. Tällä hetkellä Rovaniemen osuus markkina-alueen ostovoimasta on hieman yli puolet ja sen ennakoidaan kasvavan lähes 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Ostovoiman kasvu vaikuttaa vähittäiskaupan
toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan
tulevaa liiketilan lisätarvetta kaupungissa. Laskelma pohjautuu
rovaniemeläisten
ostovoiman
kasvuun. Kaupunkilaisten ostovoiman lisäksi on otettu huomioon markkina-alueen muissa kunnissa tapahtuva ostovoiman kasvu ja lisäksi
matkailijoiden tuoma lisäpotentiaali. Kokonaisuudessaan Rovaniemen liiketilan lisätarve, ostovoiman siirtymät ja matkailijat mukaan lukien, on vuoteen
2030 mennessä vähintään 60.000 k-m 2 .Vähimmäistarvelaskelma on nettolaskelma, johon kaavoituksessa
tulee vähintään varautua, jotta
nykyinen palvelutaso kunnassa
säilyy. Mikäli kuntaan ei saada
lisää liiketilaa, virtaa kunnasta
ulos nykyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallekin pinta-alalle saattaa
olla kysyntää. Enimmäistarvelaskelma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman kasvu riittää.Keskusta-alueiden lisätilantarve Rovaniemellä on 30.000 - 60.000 k-m 2 ja keskustan ulkopuolisilla alueilla hieman pienempi. (Tuomas Santasalo Ky, 2010.)
Rovaniemen markkina-alueen ostovoima on kasvussa. Pääosa kasvusta tapahtuu Rovaniemellä. Ostovoiman kasvu luo edellytyksiä kaupalliselle kehittämiselle. Kehittämisen pääpaino on Rovaniemen keskusta-alueella. Keskusta-alueelle sijoittuu nykyäänkin valtaosa Rovaniemen kaupallisista palveluista.
Kaupallisten palveluiden verkko Rovaniemellä vuonna 2030 on nykyisen kaltainen. Tavoitteena on, että kaupallinen ydinalue painottuu kävelykadulle ja
sen ympärillä oleviin kiinteistöihin. Alue on rovaniemeläisten olohuonetta, jossa viihdytään. Alueella on kauppatoritoimintaa ja järjestetään markkinoita.
Ydinkeskusta toimii myös matkailukohteena.
Ydinkeskustan eteläpuolella on ydinkeskustan kaupan palveluiden laajentumisalue. Alueella on kaupan palveluita asuintalojen kivijaloissa. Alueella on
pitkälle erikoistuneita erikoiskauppoja, kaupallisia palveluita sekä lähipalveluita
alueen asukkaille.
Keskustahakuista erikoiskauppaa sijoittuu merkittävä määrä myös valtatien
päällä olevaan kauppakeskukseen, joka liittyy ydinkeskusta-alueeseen. Tulevaisuudessa kauppakeskusten toiminta yhdistyy ja niitä markkinoidaan yhtenä
kokonaisuutena. Kauppakeskusta myös kehitetään yhtenä kokonaisuutena.
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Keskustan kehittämisen yhteydessä kauppakeskus voi laajentua nykyisen
McDonald'sin tontille. Tällöin luodaan maanalainen yhteys laajennusosasta
nykyiseen kauppakeskukseen. Myös yhteys kävelykadulle tulee rakentaa toimivaksi.
Rakennemalleissa on vaihtoehtoja, jossa kauppakeskus laajenee eteläsuuntaan. On tärkeää, että laajennusosa liittyy kauppakeskuksen nykyiseen toimintaan luontevasti. Liiketoiminnan tulee jatkua katkotta nykyisestä kauppakeskuksesta laajennusosaan, joten pysäköintilaitokset eivät voi sijoittua täysimittaisesti kauppakeskuksen keskiosaan. Kauppakeskuksen laajennusosaan voi
sijoittua esimerkiksi nykyisen kaltaista keskustahakuista erikoiskauppaa tai
vaihtoehtoisesti hyvinvointikeskus. Hyvinvointikeskuksen palvelut painottuvat
uuden tyyppisiin vapaa-ajan palveluihin, julkisiin palveluihin sekä hyvinvointipalveluihin. Näin keskukseen voi sijoittua esimerkiksi terveyskeskus.
Mikäli kauppakeskus laajenee eteläsuuntaan eli kauemmaksi ydinkeskustasta
ja sinne sijoittuu merkittävä määrä keskustahakuista erikoiskauppaa, saattaa
olla vaarana, että ydinkeskustan muille alueille ei löydy laajamittaisesti kehittämisedellytyksiä. Kauppakeskuksen laajentuminen tuleekin tarkkaan tutkia,
jottei se heikennä muun keskustavetovoimaa ja kehittämistä liikaa.
Hyvinvointikeskukselle on kauppakeskuksen ohella vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja eri rakennemalleissa. Hyvinvointikeskus sijoittuu kaikissa malleissa Erottajan alueelle valtatien läheisyyteen tai sen päälle. Paikka on keskeinen ja
pystyy houkuttelemaan terveyskeskuksen rinnalle myös muita vastaavia palveluita. Hyvinvointikeskus täydentää keskustan palveluita, mutta ei suoraan
kilpaile niiden kanssa. Hyvinvointikeskus tarjoaa palveluita kaiken ikäisille,
myös kasvavalle ikääntyvälle väestölle.
Erottajan alueen kehittäminen on haastavaa. Parhaimmillaan alueen täydentäminen yhdistää keskustan eri osat toisiinsa. Alueelle ei kuitenkaan voida sijoittaa laajamittaisesti nykyisen kaltaisia kaupallisia toimintoja, sillä ostovoimaa ei riitä tähän ja tällöin nykyisen ydinkeskustan asema kaupallisena keskustana heikentyy. Vapaudenkadun alue ei kaikissa rakennemalleissa enää
tulevaisuudessa toimi kaupan alueena vaan asuntokatuna. Kaupan toiminnot
voivat siirtyä Lampelan porttiin.
Lampelan alueen portti sopii hyvin olemaan tilaa vaativan kaupan laajennusalue. Alue tuo Eteläkeskuksen aluetta lähemmäksi keskustaa. Tulevaisuudessa myös Saarenkolmion alue soveltuu tilaa vaativan kaupan laajennusalueeksi varsinkin suurikokoisille kaupan yksiköille, joilla on tarpeeksi vetovoimaa
houkutella asiakkaita uudelle kaupan alueelle.
Lampelan alueen keskus sijoittuu Lampelan portin yhteyteen. Lampelan porttiin sijoittuu sekä kaupallisia että julkisia lähipalveluita alueen asukasmäärästä
riippuen. Lampelaan tulee sijoittaa myös pienimuotoisesti lähipalveluita asuintalojen kivijalkoihin. (Tuomas Santasalo Ky, 2010.)
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Kuva 37. Kaupan tonttikokoselvitys. Kohteet on valittu Eteläkeskuksen alueelta (mukana myös Saarenkylän Citymarket). Taulukossa on ilmoitettu tontin pinta-ala, kaavan mukainen rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus, kaavan
mukainen tonttitehokkuus, toteutunut tonttitehokkuus, kaavamerkintä sekä kaavan hyväksymisvuosi. Rovaniemen
kaupunki, 2014.

Kuva 38. Kaupan tonttikokoselvitys, kiinteistöt numeroitu kartalle (ks. edellinen kuva). Rovaniemen kaupunki, 2014.

Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (§ 35) uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen
ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 /
23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.
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Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset

Kuva 39. Rakennuskieltoalue rajattu karttaan punaisella viivalla.

Osalle kaava-alueesta on määrätty rakennuskielto. Nykyinen rakennuskielto
on voimassa 30.11.2017 asti. Rakennuskielto voidaan määrätä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja se voi kestää enintään kahdeksan vuotta. Rakennuskieltoa
voidaan jatkaa enintään 30.11.2017 asti.

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Alueen asemakaava on
vanhentunut. Alueen keskeisen sijainnin vuoksi muutokselle on tarvetta.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta 16.12.2008 § 226 (kaavamuutoksen käynnistäminen)
Kaupunginhallitus KH 15.12.2014 § 542 (alueen jakaminen kahdeksi erilliseksi
kaavamuutoshankkeeksi)
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4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).
Tunnistetut osalliset
Viranomaiset
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Lapin Pelastuslaitos
Liikennevirasto
Maakuntamuseo
Museovirasto
Puolustusvoimat, 3.Logistiikkarykmentin Esikunta
Suomen Turvallisuusverkko Oy
Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-ajanlautakunta,
perusturvalautakunta)
Kaava-alue ja sen ympäristö
Kaava-alueen maanomistajat ja – haltijat
Kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja -haltijat
Muut
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Alueen teleoperaattorit
Rovaniemen kehitys Oy
Rovaniemen luonto ry
muut asukkaat ja kaupunkilaiset

4.3.2

Vireilletulo
Tekninen lautakunta päätti 16.12.2008 § 226 käynnistää Lampelan alueen
asemakaavamuutoksen.
Kaupunginhallitus päätti 15.12.2014, § 542 jakaa kaavamuutoksen kahteen
osaan. Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa, Lampelan Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö kuulutettiin vireille Lapin Kansassa 18.12.2014 sekä
kirjeellä alueen rajanaapureille. Kaavamuutokseen liittyviin asiakirjoihin sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan oli mahdollisuus tutustua 19.12.2014 19.1.2015 yhteispalvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7, sekä kaupungin internet-sivujen Kaavatorilla.
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4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Kaavaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaava-alueen maanomistajien ja –
haltijoiden kanssa. Maanomistajat ja –haltijat on kutsuttu säännöllisesti kuulemaan ja keskustelemaan kaavamuutoksesta. Alueella on järjestetty sähköinen paikkatietopohjainen Harava-kysely 9-16.1.2015.
Yhteisiä, kaikille maanomistajille ja –haltijoille avoimia tilaisuuksia on järjestetty 4.2.2014, 19.3.2014, 23.4.2014, 18.6.2014, 8.10.2014, 3.12.2014, 4.2.2015,
15.4.2015, 27.5.2015, 9.9.2015 ja 30.9.2015.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.12.2014 19.01.2015 välisen ajan Rovaniemen kaupungin yhteispalvelupiste Osviitassa
sekä kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin paikallislehdessä (LK).

4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Kaavoituksen alkuvaiheessa on lähetetty tieto kaavan vireille tulosta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapin ELY-keskukseen. 1. viranomaisneuvottelu järjestettiin 9.6.2015.
2. viranomaisneuvottelu järjestettiin 5.4.2016.

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Ympäristöministeriön julkaisema opas Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000).
Opas 9. s. 52.) ohjeistaa alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisessa muun
muassa asemakaavoituksessa. Oppaan mukaan velvoite valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisesta ja huomioon ottamisesta koskee
toisaalta valtion viranomaisten toimintaa ja toisaalta maakunnan suunnittelua
ja muuta alueidenkäytön suunnittelua eli yleis- ja asemakaavoitusta. (ibid.,
s.10) ”Asemakaavojen suhteen tilanne on usein kuitenkin sellainen, että keskeiset kuntaa koskevat periaatteelliset ja myös tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeiset ratkaisut on tehty jo yleiskaavassa. Tällöin tavoitteet välittyvät
asemakaavoitukseen pääosin yleiskaavan ohjausvaikutuksen kautta.” (ibid., s.
12).
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Kuva 40. Kaavio oppaan sivulta 15.

Kaavamuutos vastaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden periaatteita.
Muutos tiivistää keskusta-aluetta monipuolisena palvelujen, asumisen ja työpaikkojen alueena. Kaavamuutos eheyttää Rovaniemen yhdyskuntarakennetta kehittämällä ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä olevaa aluetta.

Kaupungin asettamat tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan alue uudeksi vetovoimaiseksi
kaupan ja palvelujen alueeksi. Alueella tutkitaan myös asumisen ja toimitilojen
sijoittamista. Alueelle osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Lisäksi kaupungin tavoitteissa huomioidaan:
väestö- ja työpaikkatavoitteet
toimintojen sijoittamistavoitteet
palveluverkoston kehittäminen
liikenneolojen kehittäminen
asuinympäristön laatu
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Yleiskaava 2015:ssa suunnittelualue on merkitty pääosin palveluille ja hallinnolle sekä asumiseen.
Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (ei lainvoimainen) suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-1), uudeksi tai olennaisesti muuttuvaksi alueeksi (C, AC), lähivirkistysalueeksi (VL), suojaviheralueeksi (EV) sekä vesialueeksi (W). Kaavassa oleva /saa-merkintä tarkoittaa
puhdistettavaa tai kunnostettavaa maa-aluetta. Kaavassa rakennusten enimmäiskoekeudeksi suunnittelualueella on osoitettu 10-21m.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Muuttuvat liikennejärjestelyt parantavat alueen saavutettavuutta. Maankäytön
tehostaminen vastaa alueen keskeiseen sijaintiin ja saavutettavuuteen.
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Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti rikkonaista ja jäsentymätöntä. Alue on
paikoin epäsiisti. Tavoitteena on kohentaa ympäristön laatua.
Suunnittelualue on osin tulvavaara-alueella. Mahdollisten tulvavesien sekä
alueella syntyvien hulevesien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Rovaniemen kaupungin tavoitteena on kehittää Lampelan alue uudeksi vetovoimaiseksi kaupan ja palvelujen alueeksi. Alueella tutkitaan myös asumisen
ja toimitilojen sijoittamista.
Joustavalla kaavoituksella mahdollistetaan alueen monipuolinen kehittyminen.
Asemakaavaan liitettävillä rakennustapaohjeilla varmistetaan arkkitehtonisesti
laadukas ja kaupunkikuvallisesti ehjä kokonaisuus.

4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden merkittävät vaikutukset
MRL 9 § 1 mom. Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

4.5.1

Vaihtoehtojen kuvaus, vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Vaihtoehtoja on kolme (VE0, VE1, ja VE 2).
VE0 vastaa nykyistä asemakaavaa. Suuri osa alueesta on osoitettu teollisuusja varastoalueeksi (TV). Merkintä ei mahdollista kaupallista toimintaa.
VE1:n tavoitteena on mahdollistaa alueen kaupallinen kehittyminen mahdollisimman joustavasti. Tonttitehokkuus vaihtelee välillä e=0.5-2.0. Rakennusten
enimmäiskorkeus on 12-21m. Vaihtoehdon työnimi on ”Osta”.
VE2:n tavoitteena on alueen kehittyminen kaupallisena. Alueella sallitaan
myös asuminen pääkäyttönä. Tonttitehokkuus vaihtelee välillä e=0.5-2.0. Rakennusten enimmäiskorkeus on 12-21m. Vaihtoehdon työnimi on ”Asu”.

58

VE 1 ”OSTA”

Kaavamääräykset, VE 1 ”Osta”:
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kerrosalasta enintään 25 % saa käyttää liikeja/tai toimistotiloja varten.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksi59

kön.

Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Kerrosalasta enintään 20 % saa käyttää teollisuus- ja/tai varastotiloja varten.

Puisto.

Liikennealue.

Autopaikkojen korttelialue.

Suluissa olevat numerot ja tekstit osoittavat tontit,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Huoltoaseman korttelialue.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

VI

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e=2.0

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pintaalaan.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
60

2500

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.

Rakennusala.

Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.

Katu.

Ulkoilureitti, ohjeellinen sijainti.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
ma

Alue, jolle saa sijoittaa maanalaisen paikoituksen.
Tulvakorkeus alueella on +76.98 N2000korkeusjärjestelmässä.
HQ 1/100 tulvamallilaskennan mukainen tulvakorkeus (keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus HW 1/100 N2000korkeusjärjestelmässä). Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen vaara. Rakennuksen alimmat kastuvat rakenteet on sijoitettava vähintään 0,5 m ylemmäksi
kuin kerran 100 vuodessa laskettu tulvakorkeus
(HW 1/100), elleivät kaavan hyväksymisen jäl61

keen valmistuvat selvitykset osoita muuta taikka
rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi rakennusta sijoitettavaksi
korkeammalle. Mikäli em. tulvakorkeus on joskus
ylitetty (esim. jääpatotulva), tämä korkeampi korkeus on otettava määrääväksi alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä.
Tällä asemakaava-alueella tonttijako on sitova.
Tämän asemakaavan toteuttamisessa on noudatettava xx.xx.xxxx päivättyjä rakennustapaohjeita.
Asuntoihin johtavasta porrashuoneesta on oltava
suora yhteys leikki- ja oleskelualueelle.
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella istuttavilla alueen osilla, viivytyspainanteilla, altailla, kaivoilla tai säiliöillä. Alueita suunniteltaessa tulee kovien pintojen
määrä pitää mahdollisimman pienenä. Hulevedet
tulee johtaa purkupaikkaan viranomaisen hyväksymän erillissuunnitelman mukaan.

tunniste

TONTTIVERTAILU JA –ANALYYSI VE1 ”OSTA”
käyt- pinta-ala
rak.oikeu
osoite
tö
m2
e-luku
s
1/50 ap
Veitikanpuisto
AK
9470
1,0
9470
189
Veitikanpuisto
AK
6990
1,0
6990
140

2-64-11

Aittatie 15

2-64-12

Aittatie 13

KTY2
KTY2

2-66-1&2
2-66-9
2-66-4
2-66-5
2-66-6
2-66-13

Aittatie 11
Aittatie 9
Aittatie 7
Aittatie 5
Aittatie 3
Aittatie 1

K
K
K
K
AK-1
KL-1

4380
1990
1990
1990
2910
4210

2-67-19
2-67-5
2-67-7
2-67-9&11
2-67-13

Aittatie 2
Aittatie 6
Aittatie 8
Aittatie 10-12
Aittatie 14
Aittatie16&Varastotie15
Varastotie 5
Varastotie 9

KL-1
K
K
K
K
KTY2
K
K

2-67-15&16
2-67-18
2-67-10

5500

0,7

3850

77

3619

72

0,7
0,7
0,7
0,7
1,5
1,2

3066
1393
1393
1393
4365
5052

61
28
28
28
87
101

9940
2340
2340
2340
2340

1,2
0,7
0,7
0,7
0,7

11928
1638
1638
1638
1638

239
33
33
33
33

4940
4680
2340

0,7
0,7
0,7

3458
3276
1638

69
66
33

5170

0,7

1/100
ap

44

62

2-67-12
2-67-14

Varastotie 11
Varastotie 13

K
K

2340
2340

0,7
0,7

1638
1638

33
33

2-68-13
2-68-14
2-68-9

Varastotie 2
Varastotie 6-8
Varastotie 10

9170
8000
3700

1,2
0,7
0,7

11004
5600
2590

220
112
52

2-68-10

Varastotie 12

3700

0,7

2590

52

2-68-11
2-68-12

Varastotie 14
Varastotie 16

KL-1
K
K
KTY2
KTY2
K

4290
4340

0,7
0,7

3003
3038

60
61

2-68-2&4&6&8,
181:0

Lampelankatu

KM

40400

0,6

24240

485

2-68-2, 2-70-1

Vierustie/Lampelankatu

K

8980

1,2

10776

216

181:0
181:1
181:2
181:3

Lampelankatu/4-tie
Lampelankatu
Lampelankatu
Lampelankatu

K
K
LH
LH

7900
5400
4320
3760

2
0,7
0,5
0,5

15800
3780
2160
1880

316
76
43
38
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VE 2 ”ASU”

Kaavamääräykset, VE2 ”Asu”:

Yleisten rakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kerrosalasta enintään 25 % saa käyttää liike- ja/tai
toimistotiloja varten.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
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Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Maantasokerrokseen on sijoitettava liike- ja/tai toimistotiloja.
Leikki- ja oleskelualueeksi on osoitettava alue, joka
on vähintään 5 % asuinrakennuksen kerrosalasta.
Korttelialueella on pääsääntöisesti maanpäällinen
pysäköinti. Mikäli alin rakentamiskorkeus (tulvakorkeus hw100+ 0.5m), alitetaan, tulee rakenteet suojata siten, että ne eivät pääse kastumaan.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Alueelle saa osoittaa asumista enintään 20 % rakennusoikeudesta. Leikki- ja oleskelualueeksi on
osoitettava alue, joka on vähintään 5 % asuinrakennuksen kerrosalasta.
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.
Kerrosalasta enintään 60 % saa käyttää teollisuusja/tai varastotiloja varten.

Puisto.

Liikennealue.

Autopaikkojen korttelialue.

Suluissa olevat numerot ja tekstit osoittavat tontit,
joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
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Huoltoaseman korttelialue.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

20000
VI
IV u1/2
e=2.0

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pintaalaan.

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.

Rakennusala.

Tontin osa, jolle saa sijoittaa asuinrakentamista.

Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.

Katu.
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Ulkoilureitti, ohjeellinen sijainti.

Johtoa varten varattu alueen osa.
Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä rakennus, jonka ominaispiirteet
tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Erityisesti
julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai
niitä vastaavia materiaaleja.
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut
maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.
ma

Alue, jolle saa sijoittaa maanalaisen paikoituksen.
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Tulvakorkeus alueella on +76.98.
HQ 1/100 tulvamallilaskennan mukainen tulvakorkeus (keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva
tulvakorkeus HW 1/100 N2000korkeusjärjestelmässä). Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen
vaara. Rakennuksen alimmat kastuvat rakenteet on
sijoitettava vähintään 0,5 m ylemmäksi kuin kerran
100 vuodessa laskettu tulvakorkeus (HW 1/100),
elleivät kaavan hyväksymisen jälkeen valmistuvat
selvitykset osoita muuta taikka rakennusluvan
myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen
vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikäli em. tulvakorkeus on joskus ylitetty (esim. jääpatotulva), tämä korkeampi korkeus on otettava
määrääväksi alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä.
Tällä asemakaava-alueella tonttijako on sitova.
Tämän asemakaavan toteuttamisessa on noudatettava xx.xx.xxxx päivättyjä rakennustapaohjeita.
Asuntoihin johtavasta porrashuoneesta on oltava
suora yhteys leikki- ja oleskelualueelle.
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä
tulee viivyttää alueella istuttavilla alueen osilla, viivytyspainanteilla, altailla, kaivoilla tai säiliöillä. Alueita suunniteltaessa tulee kovien pintojen määrä
pitää mahdollisimman pienenä. Hulevedet tulee
johtaa purkupaikkaan viranomaisen hyväksymän
erillissuunnitelman mukaan.

tunniste

TONTTIVERTAILU JA –ANALYYSI, VE2 ”ASU”
pinta-ala
osoite
käyttö
m2
e-luku
rak.oikeus 1/50 ap
Veitikanpuisto
AK
9470
1,0
9470
Veitikanpuisto
AK
6990
1,0
6990

2-64-11
2-64-12

Aittatie 15
Aittatie 13

KTY-1
KTY-1

5500
5170

0,7
0,7

3850
3619

77
72

2-66-1&2
2-66-9
2-66-4
2-66-5

Aittatie 11
Aittatie 9
Aittatie 7
Aittatie 5

KA
KA
KA
KA

4380
1990
1990
1990

1,0
1,0
1,0
1,0

4380
1990
1990
1990

88
40
40
40

1/100 ap
95
70

44
20
20
20
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2-66-6
2-66-13

Aittatie 3
Aittatie 1

AK-1
KL-1

2910
4210

1,5
1,2

4365
5052

87
101

2-67-19
2-67-5
2-67-7
2-67-9&11
2-67-13
2-67-15
2-67-18
2-67-10
2-67-12
2-67-14
2-67-16

Aittatie 2
Aittatie 6
Aittatie 8
Aittatie 10-12
Aittatie 14
Aittatie 16
Varastotie 5
Varastotie 9
Varastotie 11
Varastotie 13
Varastotie 15

KL-1
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA
KA

9940
2340
2340
2340
2340
2430
4680
2340
2340
2340
2510

1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

11928
2340
2340
2340
2340
2430
4680
2340
2340
2340
2510

239
47
47
47
47
49
94
47
47
47
50

23
23
23
23
24
47
23
23
23
25

2-68-13
2-68-14
2-68-9
2-68-10
2-68-11
2-68-12

Varastotie 2
Varastotie 6-8
Varastotie 10
Varastotie 12
Varastotie 14
Varastotie 16

KL-1
KA
KA
KA
Y
KA

12140
9530
4400
4400
5130
4340

1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

14568
9530
4400
4400
5130
4340

291
191
88
88
103
87

95
44
44
51
43

2-68-2&4&6&8,
181:0

Lampelankatu

KM

33620

(noin 0,6)

20000

400

2-68-2, 2-70-1

Vierustie/Lampelankatu K

8980

1,2

10776

216

181:0
181:1
181:2
181:3

Lampelankatu/4-tie
Lampelankatu
Lampelankatu
Lampelankatu

7900
5400
4320
3760

2,0
0,7
0,5
0,5

15800
3780
2160
1880

316
76
43
38

K
K
LH
LH

44

Vähittäiskauppa
Vaihtoehdot VE1 ja VE2 vahvistavat maakuntakaavan keskustatoimintojen
aluetta osoittamalla suunnittelualueelle lisää rakennusoikeutta kaupalliseen
käyttöön. Kasvava kaupan rakennusoikeus myös tukee keskustan osayleiskaavan yhteydessä todettua lisätilantarvetta kaupalle. Molemmat vaihtoehdot
sallivat vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisen ja merkittävän lisäämisen
alueelle.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen (204/2015) sisältyvät säännösmuutokset tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2015. Muutoksilla on merkitystä muun
muassa kuntien kaavoitustoi-meen ja maapolitiikan hoitoon. Kilpailun toimivuuden näkökulma on sisällytetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) alueiden
käytön suunnittelun tavoitteisiin (5 §) ja asemakaavan laatimisharkintaa koskevaan säännökseen (51 §). Kilpailun toimivuuden näkökulma on sisällytetty
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin
(5 §) ja asemakaavan laatimisharkintaa koskevaan säännökseen (51
§). (Kuntaliiton yleiskirje 5/2015.)
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Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteita koskevan (5 §) säännösmuutos korostaa elinkeinoelämän, ei pelkästään kaupan kilpailun huomioon ottamista yhtenä kaavoituksessa edistettävistä asioista. Tavoitteena on, että yrityksille osoitettaisiin laadultaan ja määrältään riittävästi sijoittautumispaikkoja. Kilpailunäkökulma on kirjattu tavoitesäännökseen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koskevaan kohtaan (9-kohta), itse kaavan sisältövaatimuksia koskevia
säännöksiä ei ole muutettu. Mahdollisuus vaikuttaa kilpailun edistämiseen
kaavoituksella on rajallista. Kaavoituksessa voidaan kuitenkin kiinnittää huomiota taloudellisesti toimivaan kilpailuun välillisesti vaikuttaviin tekijöihin, jotka
liittyvät maankäytön suunnitteluun. (Kuntaliiton yleiskirje 5/2015.)
Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (51 §) mukaan kunnan harkitessa
asemakaavan laatimisen tai muuttamisen tarvetta, tulee maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa ottaa huomioon myös elinkeinoelämän toimivan kilpailun
edistäminen. Tällä ei muuteta joustavan normin luonnetta nykyisestä. Päätäntävalta asemakaavoitukseen ryhtymisestä on kunnalla. Edelleenkään ei kenelläkään ole oikeutta asemakaavaan vaan päätäntävalta asemakaavoitukseen
ryhtymisestä on edelleen kunnalla. Säännöksen tavoitteena on edistää monipuolista tonttitarjontaa kunnassa sekä tulevien tonttitarpeiden ennakointia ja
suunnittelua. (Kuntaliiton yleiskirje 5/2015.)
Vaihtoehdot VE1 ja VE2 vastaavat MRL:n muutoksen tavoitteisiin lisäämällä
vaihtelevaa tonttitarjontaa. Tämän johdosta alueelle on mahdollista toteuttaa
erilaisia hankkeita.
Liikenne
Liikenneratkaisu on kaikissa kaavavaihtoehdoissa samanlainen. Ratkaisu perustuu nykyiseen katuverkkoon, ja poikkeaa Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan (KOYK, ei lainvoimainen) tielinjauksesta. Samaan
aikaan osayleiskaavan kanssa laadittiin Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Keskustan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen VT4-suunnitelmat muuttuivat suunnitteluprosessissa. Hanke toteutetaan siten, että Viirinkankaantie jatkuu 4-tien ali Vierustielle. Tämä lisää liikennettä Vierustiellä, joten sujuvan ja
turvallisen liikenteen takia katulinjaus täytyy tehdä nykyisen asemakaavan
mukaan. Vierustien linjaus säilyy nykyisellään lukuun ottamatta Vierustien
loppupäätä suunnittelualueen koillisosassa.
Muuttunut tielinjaus ei oleellisesti heikennä KOYK:n periaatetta keskustatoimintojen alueesta VT4:n varrella.
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Kuva 41. VT4-suunnitelma. WSP Oy, 2014.

Kuva 42. VT4 rakennussuunnitelma, Viirinkankaantie-Vierustien risteys. WSP Oy, 2014.
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Kuva 43. Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava (ei lainvoimainen).

Pilaantuneet maat (PIMA)
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 maaperän pilaantuneisuus on osoitettu /saamerkinnällä.
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut
maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.
Rakennusoikeuden riittävä nosto mahdollistaa pilaantuneiden maiden kunnostuksen maan arvonnousun myötä.

4.5.2

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Esitettyjen vaihtoehtojen merkittävin ero on, että VE2:ssa asumista on mahdollista sijoittaa laajasti lähes koko alueelle, kun taas VE1:ssä alueelle ei osoiteta asumista kahta korttelia lukuun ottamatta.
Varastotie 14 (tontti 11 kortteli 68) rakennus on VE2:ssä osoitettu suojeltavaksi sr-9 – merkinnällä. VE1:ssä rakennuksen suojeleminen on otettu huomioon
osoittamalla rakennusala olemassa olevan rakennuksen mukaisesti sekä
osoittamalla rakennusoikeutta nykyisen rakennuksen verran.
Vähittäiskaupan suuryksikön (yli 2000 k-m2) sijoittamisen mahdollistavia tontteja on VE1 ”Osta”:ssa 17 kappaletta. Näiden tonttien rakennusoikeuden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 116 670 k-m2.
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VE2 (”Asu”) asumista voi osoittaa 24 tontille. Pääkäyttötarkoituksena asuminen mahdollinen maksimi kerrosalamäärä on 86155 k-m2.
Tonttien määrä ja rakennusoikeus voi vaihdella tonttijaon muutosten seurauksena (mahdolliset yhdistymiset).
VE 1 ”Osta”

VE2 ”Asu”

vähittäiskaupan suuryksikkö (yli 2000 k-m2)

17 kpl (tonttia)

24 kpl (tonttia)

2

116 670 k-m

142423 k-m2

asuminen

3 kpl (tonttia)

24 kpl (tontti)

20 825 k-m2

86155 k-m2

157 180 k-m2

178 388 k-m2

kokonaisrakennusoikeus

4.5.3

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet, mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
Valmisteluvaiheessa lausuntoja saapui 9 kpl ja mielipiteitä 13 kpl. Asemakaavaehdotuksen pohjana on hyödynnetty molempia luonnoksia (ve1 ja ve2). Ehdotusta on työstetty yhdessä alueen toimijoiden kanssa yleisissä kokouksissa
9.9.2015 sekä 30.9.2015. Näiden lisäksi kaavasta on saatu paljon kirjallista ja
suullista palautetta.
Asemakaavan rajausta on muutettu valmisteluvaiheen jälkeen. Liikenneviraston omistuksessa olevalle maa-alalle (pieni kiila kaavamuutosalueen luoteisnurkassa) ei kohdistu muutosta (säilyy rautatiealueena LR), joten aluetta ei ole
tarpeen sisällyttää kaavamuutosalueeseen. Alue poistetaan kaavamuutosalueesta.
Ehdotusvaiheessa saapui 11 lausuntoa ja 3 muistutusta. Lausuntoihin ja muistutuksiin on vastattu vuorovaikutuslomakkeessa (selostus osa 2).

4.5.4

Arvio kaavan kohtuullisuudesta
Asemakaavamuutos on tehty yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Kaavamuutoksessa on huomioitu tasapuolisesti maanomistajien näkökulma.

4.6

Muutokset ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen
Tärinä
Kaavaa varten on laadittu ehdotusvaiheessa annettujen lausuntojen perusteella täydentävä tärinäselvitys (Geomatti Oy, 2016). Selvityksessä tarkasteltiin lähinnä asuinrakennuksiin siirtyvää ihmisille häiritsevää tärinää ja runkomelua. Selvityksen seurauksena korttelin 193 kaavamääräystä K-3 on tarkennettu.
Pilaantuneet maat
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VR-Yhtymä Oy on teettänyt pima-tutkimuksen mailtaan keväällä 2016 (Ramboll Oy). Saa-merkintää ja on päivitetty selvityksen pohjalta. Määräyksiä on
päivitetty täydennetyn tärinäselvityksen perusteella.
Muutokset kaavakarttaan ehdotusvaiheen jälkeen
korttelin 193 tontille 2 lisätty tärinä-määräys (tä)
saa-alueen raja tarkistettu, kaavamerkintä päivitetty
lisätty pj-merkintä tontille 2-68-22
muutettu tontin 2-66-13 tehokkuus et=0.7 ennen ehdotusvaiheen kuulemista 23.9.2015 esitetyn palautteen mukaisesti (tekninen tarkistus)
5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Kaava-alueelle on osoitettu liike-, toimisto-, toimitila- ja asuinrakentamista.
Alue tukeutuu pääosin olemassa olevaan katuverkkoon. Uusi Lampelankatu
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muodostaa vahvan yhteyden Eteläkeskuksen ja keskustan välillä. Lampelankatu tulee lisäämään merkittävästi alueen läpi ohjautuvaa kauttakulkuliikennettä.
5.1.1

Mitoitus
Nykyinen kokonaisrakennusoikeus kaava-alueella on 71378 k-m2. Kaavamuutoksen kokonaisrakennusoikeus on 152 343 k-m2.
Rakennusoikeustiedot
71378 kokonaisrakennusoikeus k-m2, nykytilanne
152987 kokonaisrakennusoikeus k-m2, kaavaehdotus
Suurin mahdollinen kaupan määrä
133086 liike- ja toimistorakentaminen k-m2, kaavan sallima enimmäismäärä
19901 asuinrakentaminen k-m2 (jäljelle jäävä rakennusoikeus)
152987 YHT.
Suurin mahdollinen asumisen määrä
50056 asuinrakentaminen k-m2, kaavan sallima enimmäismäärä
102930 liike- ja toimistorakentaminen k-m2 (jäljelle jäävä rakennusoikeus)
152987 YHT.
Yllä esitetyt paljoustiedot ovat teoreettisia raja-arvoja. Todennäköisesti toteutuma on näiden reuna-arvojen välissä. Teoreettinen asuntojen enimmäismäärä on 570-770 kpl.
”Uusien asuntojen keskikoko 2000-luvulla on Rovaniemellä ollut noin 64 huoneisto-m2. Ennustettu asumiskuntakoon vaihteluväli huomioiden osayleiskaavan mitoitusperusteena on käytetty 76 kerros-m 2 ±15 %” (ote Keskustan
osayleiskaavan selostuksesta osa 1, s.28).
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5.1.2

Lampelankatu
Lampelankatu
Lampelankatu
Lampelankatu/4-tie
Lampelankatu

KA
KA
AK-1
AK-1
KA
K-3

Palvelut
Alueella on tällä hetkellä muun muassa kaupallisia palveluja ja hyvinvointipalveluja. Palvelutarjonta tulee lisääntymään rakentamisen myötä. Alueen kes76

keisen sijainnin vuoksi Eteläkeskuksen ja keskustan palvelut ovat hyvin saavutettavissa.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Tulva
Kaava-alueella on sallittu kellarikerroksen rakentaminen (1-2 korttelista riippuen). Kaavamääräyksissä on määrätty alimmat kastuvat rakenteet rakennettavaksi vähintään 0.5m ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu tulvakorkeus (HW 1/100). Kellaria koskee lisämääräys, jonka mukaan ”mikäli kellarin
rakenteet alittavat alimman rakentamiskorkeuden (tulvakorkeus HW1/100
+0.5m), rakenteet täytyy rakentaa tulvankestäväksi.”
Määräys perustuu Ympäristöministeriön oppaaseen Tulviin varautuminen rakentamisessa, (2014). Oppaassa todetaan:
”Tulvankestävällä rakentamisella tarkoitetaan rakentamista siten,
että tulvavesi ei pääsisi sisään rakennukseen, eikä esimerkiksi
vesihuoltoratkaisuja vaurioittamaan, tai että rakennuksen kastuessa vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. -Kiinteistön alueella tai rakennuksen ympärille toteuttavan kiinteistökohtaisen tulvasuojelun, kuten esimerkiksi tulvavallien tai rakennuksen ympärille asennettavan muovin, ohella tulvaveden
saartaman rakennuksen kastuminen voidaan estää rakenteessa
huomioon otettavin asioin. -Rakennuksen haavoittuvuutta vähentäviä menetelmiä tulvankestävässä rakentamisessa ovat kastumista kestävien materiaalien
käyttö, haavoittuvan talotekniikan ja irtaimiston siirtäminen ylempiin kerroksiin, tai alimman kerroksen taikka kellarin rakentaminen
siten että tulvasta ei aiheudu vahinkoa.” (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas, 2014.)

Melu ja tärinä
Tehtyjen selvitysten (Finnish Consulting Group 2009 ja keskustan osayleiskaavan yhteydessä tehdyt meluselvitykset, 2011) mukaan suunnittelualueelle
kohdistuu melua rautatiestä ja autoliikenteestä. Junaradan ja 4-tien varteen sijoittuvien tonttien sivuille on määrätty rakenteiden ääneneristävyysvaatimus
35 dBA.
Kaavassa on osoitettu radan varteen K, K4 ja K-3 –korttelialueet. Kerroskorkeus on 2-6, tonttitehokkuus et=0.5-2.0. Tärinäselvityksen (Geomatti Oy,
2009) mukaan Suomessa ei ole määritetty värähtelyn suositusarvoja muille
kuin asuinrakennuksille. Tärinästä ei ole haittaa hyväkuntoisille hyvän rakentamistavan mukaisesti tehdyille rakenteille ja rakennuksille. (Geomatti Oy,
2009: 7.)
Täydennetyn tärinäselvityksen (Geomatti Oy, 2016) mukaan on runkomelu
noin 80 metrin etäisyydellä radasta rakennuksissa suositusarvojen alapuolella.
Siirryttäessä rakennuksessa ylöspäin alenee runkomelu laskennallisesti noin 2
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dB. Tehdyssä laskennallisessa tarkastelussa on oletettu, että asuinhuoneistot
sijoittuvat vasta kolmanteen kerrokseen tai sen yläpuolisiin kerroksiin.
Kortteliin 193 (K-3) on täydennetyn tärinäselvityksen perusteella lisätty tämääräys joka mukaan asuminen on osoitettava kolmanteen tai sitä ylempään
kerrokseen.
5.3

Aluevaraukset
Veitikanlammen rantaan molemmin puolin mahdollistetaan asuinrakentaminen. Pääasiallinen kaupallinen volyymi sijoittuu 4-tien ja pääväylien varteen
kulkuyhteyksien ja näkyvyyden vuoksi. Lampelankadun varteen on osoitettu
liike- ja toimistorakentamisen alue jolle saa sijoittaa huoltoaseman.

5.3.1

Korttelialueet
Alueen keskeneräisyyden ja muuttuvan luonteen vuoksi rakentamisen ohjaus
on mahdollisimman joustavaa. Tonttien rakennusala vastaa pääosin tontinrajoja. Kaavamääräys velvoittaa huomioimaan naapurikiinteistön tontin rajalle
kiinni rakennettaessa. Kerroskorkeus vaihtelee välillä 2- 6 riippuen tontin käyttötarkoituksesta ja tehokkuudesta. Rakentamista ohjataan kaavamääräyksillä
sekä rakennustapaohjeilla. Autopaikat järjestetään lähtökohtaisesti omalla tontilla lukuun ottamatta muutamaa tonteille osoitettua autopaikkojen korttelialuetta.

5.3.2

Muut alueet
4-tien varteen on osoitettu suojaviheralue (EV). Veitikanlampi on osoitettu
kaavaan nykyistä rantaviivaa mukaillen. Lammen ympärillä on puisto. Alueen
pohjoisosassa on puistoalue, johon on osoitettu ohjeellisena jalankululle ja
joukkoliikenteelle varattu reitti. Merkintä mahdollistaa siltayhteyden rakentamisen tulevaisuudessa radan ylitse.

5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Kaava täydentää Rovaniemen yhdyskuntarakennetta yhdistäen keskustan
alueen Eteläkeskukseen. Kaavamuutos mahdollistaa rakennetun ympäristön
laadun paranemisen.

5.4.2

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Lampelankatu on tulevaisuudessa merkittävä osa Rovaniemen keskustan
alueen liikenneverkkoa. Tekninen huolto on järjestettävissä alueella, tarvittavat rasitteet on merkitty kaavaan.

5.4.3

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua ympäristöä. Maisema- ja luontoarvot rajoittuvat Veitikanlampeen ja sen lähialueisiin. Veitikanlammen eteläpuo78

lelle on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue nykyiseen Veitikanpuistoon.
Veitikanpuistoon on osoitettu ulkoilureitti.
5.5

Kaavamerkinnät ja –määräykset
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kerrosalasta enintään 25 % saa käyttää liike- ja/tai toimistotiloja varten.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan
suuryksikön.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan
suuryksikön.
Alueelle saa osoittaa asumista enintään 20 % rakennusoikeudesta. Leikki- ja oleskelualueeksi on osoitettava alue,
joka on vähintään 5 % asuinrakentamisen kerrosalasta.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa huoltoaseman.

Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan
suuryksikön.
Liike- ja toimistotilat sijoitetaan ensisijaisesti manatasoon
katujulkisivun puolelle. Leikki- ja oleskelualueeksi on osoitettava alue, joka on vähintään 5 % asuinrakentamisen kerrosalasta.
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa MRL 71 a §
mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön.

Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan
suuryksikön.
Kerrosalasta enintään 20 % saa käyttää asumista varten.
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Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa MRL 71 a § mukaisen vähittäiskaupan
suuryksikön.
Kerrosalasta enintään 60 % saa käyttää teollisuus- ja/tai
varastotiloja varten.
Puisto.

Yleisen tien alue.

Autopaikkojen korttelialue.

Suluissa olevat numerot ja tekstit osoittavat tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
Suojaviheralue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Asuminen tulee tärinäselvityksen (2016) mukaisesti osoittaa
kolmanteen tai sitä ylempään kerrokseen.
Rakennusala.

Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.

Maanalainen pysäköintitila.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava
vähintään 35 dB.
Istutettava alueen osa.

81

Katu.

Ulkoilureitti.

Jalankululle ja polkupyörälle varattu alueen osa, jolla joukkoliikenne on sallittu. Ohjeellinen sijainti.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvan säilymisen kannalta
tärkeä rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Erityisesti julkisivukorjauksissa tulee
käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja.
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut maaperä
on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Katso
selostus osa 1 kohta 3.2.1.

Tällä asemakaava-alueella tonttijako on sitova.
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Tulvakorkeus alueella on +76.98.
HQ 1/100 tulvamallilaskennan mukainen tulvakorkeus (keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuva tulvakorkeus HW
1/100 N2000-korkeusjärjestelmässä). Alaville alueille rakennettaessa tulee huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen vaara. Rakennuksen alimmat kastuvat rakenteet on sijoitettava
vähintään 0,5 m ylemmäksi kuin kerran 100 vuodessa laskettu tulvakorkeus (HW 1/100), elleivät kaavan hyväksymisen jälkeen valmistuvat selvitykset osoita muuta taikka rakennusluvan myöntävä viranomainen ei olosuhteista johtuen
vaadi rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. Mikäli em.
tulvakorkeus on joskus ylitetty (esim. jääpatotulva), tämä
korkeampi korkeus on otettava määrääväksi alimpia rakentamiskorkeuksia määritettäessä. Mikäli kellarin rakenteet
alittavat alimman rakentamiskorkeuden (tulvakorkeus
HW1/100 +0.5m), rakenteet täytyy rakentaa tulvankestäväksi.
Kortteleihin 9008 (tontit 13 ja 14), 64 ja 66 saa rakentaa
yhden kellarikerroksen. Kortteleihin 67, 68, 70, 192 ja 193
saa rakentaa kaksi kellarikerrosta. Kellariin ei saa sijoittaa
pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
Pihan korkeusasema saa olla uudisrakentamisessa enintään
kadunpinnan korkeus +0.5m. Täydennysrakentamisessa
sallittuna lähtökohtana on pihan nykyinen korkeusasema. Yli
metrin korkuiset pengerrykset täytyy porrastaa, porrastusväli
enintään yksi metri. Pihan korkeusasemat esitetään pihasuunnitelmassa.
Tontilla tulee olla autopaikkoja vähintään seuraavasti:
Liike- ja toimistotilat: 1 ap/50 k-m2
Asunnot: 1 ap/100k-m2
Tällä asemakaava-alueella tonttijako on sitova.
Tämän asemakaavan toteuttamisessa on noudatettava
30.11.2015 päivättyjä rakennustapaohjeita.
Rakentamiseen liitttyviä erityisiä määräyksiä:
Viereisen tontin rajalle rakennettaessa rakennus tulee suunnitella siten, että rajalla yhteen rakentaminen on mahdollista.
Katujulkisivun parvekkeet on toteutettava sisäänvedettyinä.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä pihasuunnitelma
1:200 mittakaavassa.
Asuntoihin johtavasta porrashuoneesta on oltava suora yhteys leikki- ja oleskelualueelle.
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee
viivyttää alueella istuttavilla alueen osilla, viivytyspainanteilla, altailla, kaivoilla tai säiliöillä. Alueita suunniteltaessa tulee
kovien pintojen määrä pitää mahdollisimman pienenä. Hulevedet tulee johtaa purkupaikkaan viranomaisen hyväksymän
erillissuunnitelman mukaan.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta havainnollistavat suunnitelmat
Kaavaan liittyy rakennustapaohje (selostus, osa 2).

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Kaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kun siihen liittyvät
maankäyttösopimukset on allekirjoitettu. Lampelankatu rakennetaan kaavan
tultua voimaan. Kaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa kaavan tultua voimaan.
Rovaniemellä 13.6.2016

Tarja Outila

Taneli Heikkilä

kaupunginarkkitehti

kaavoitusarkkitehti
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