Vuorovaikutuslomake, ehdotusvaihe nähtävillä 18.3.-16.4.2020.
Täydennetty kaupunginhallituksen 1.6.-20 päätöksen mukaisesti.

Vastine

Lausunto kirjattu 3.4.2020 Lapin ELY –keskus

Kaavaan liittyvät selvityksen ovat
olleet palvelupiste Osviitassa sekä
kaupungin internet -sivuilla
kaavatorilla kokonaisuudessaan esillä
nähtävilläolon aikana.
Kaavaselostuksessa on mainittu
tehdyistä selvityksistä ja ne on tuotu
selostuksessa esille referoituna.
Lausuntopyynnössä sekä
saatekirjeissä on tuotu esille, että
kaavaan voi tutustua palvelupiste
Osviitassa sekä kaupungin internet
sivulla kaavatorilla. Kaavan nimi on
kaavarekisterissä tarkennettu.
Asemakaavaehdotuksessa alueelle on
muodostettu Rovaniemen
yleiskaavassa 2015 osoitettua uutta
virkistysaluetta niin paljon, kuin se
vain on ollut mahdollista.
Ely:n aiemman lausunnon osalta
todetaankin, että se toteuttaa
yleiskaavan tavoitteita. Kaavassa
uutta virkistysaluetta on perustettu
68,7 ha ja suojaviheraluetta 10,2 ha.
Uuden asemakaavoitettavan alueen
koko on n. 97,2 ha ja siinä uusien
korttelialueiden yhteen laskettu koko
on n. 12,7 ha. Katualueita alueella on
n. 5,6 ha.
Pohjaveden suojelusuunnitelma on
huomioitu kaavassa edellisen
lausunnon mukaisesti ja merkitty
kaavakarttaan aluerajoina sekä
kaavamääräyksellä
määräysluetteloon.
Koska, Rovaniemen yleiskaava 2015
on valmistunut jo ennen kuntien
yhteenliittymää, ei siinä ole
huomioitu tulevan uuden kunnan
maankäytön kehityksen tarpeita

tulevaa kehitystä huomioiden.
Muutoin yleiskaavan ohjausvaikutus
on huomioitu mahdollisimman hyvin.
Rovaniemen maanomistus on myös
keskittynyt pääsääntöisesti länsiosaan
kaupunkia, joten riittävän
tonttitarjonnan varmistaminen on
välttämätöntä uuden alueen
perustamisen näkökulmasta.
Rovaniemen koko kaupungin osalta
on tarkoitus käynnistää yleiskaavan
laadinta sekä päivitys jossa uusi
tuleva Mäntyvaara – Heposuoalue
tullaan huomioimaan.
Liikennejärjestelyt on toteutettu
huomioimalla Rovaniemen
liikennejärjestelmä 2030
suunnitelmaa, jossa on toteutettu jo
aiemmin selvityksessä osoitettu
ajoneuvoliikenteen yhteyspuute.
Uusi alue tulee yhdistämään
Mäntyvaaran alueen liikenteellisesti
niin, että alueelle toteutettavien
tapahtumien osalta voidaan
liikennöinti järjestää huomattavasti
paremmin. Myös maankäytön
suunnittelun edetessä
tulevaisuudessa on länsiosassa
kaupunkia Oinaavaaran kautta
mahdollista saada uusi yhteys
Vennivaaran alueelle.
Se myös mahdollistaa uusien alueiden
perustamista ja tonttivarannon
parantamista tulevaisuudessa sekä
kaupunkirakenteen hallitun
laajentumisen.
Yleisten rakennusten korttelialue on
osoitettu merkinnälle Y, kun ei voida
varmuudella osoittaa korttelialueen
tulevaa käyttötarkoitusta. Myös
päätöstä koulun sijoittamisesta

alueelle ei ole. Kouluverkkoasiat
ratkaistaan sivistystoimialan toimesta
myöhemmin tulevaisuudessa.
Rakennusala on osoitettu
korttelialueelle väljästi, koska tulevan
rakentamisen osalta ei ole osoittaa
suunnitelmia ja/tai minkä tyyppistä
tuleva rakentaminen alueelle tulee
olemaan, tai muuttuuko aluevaraus
joksikin muuksi tulevaisuudessa,
vaikkapa virkistysalueeksi.

Pohjatutkimusten ja Geologisen
tutkimuskeskuksen kartta-aineiston
mukaan alueen maaperä muodostuu
pintamaata lukuun ottamatta
hiekkamoreenista. Alueen pintamaa
vaihtelee vastaavalla tavalla osittain
turvekerroksesta, kuin aiemmin
kaavoitetulla Isoaavantien
itäpuolisella asuinalueella ja alue on
ollut kuitenkin hyvin rakennettavissa.
Kaavaselostuksessa on myös tuotu
esille ennen varsinaisen
rakennusluvan hakemista, että
tonttikohtainen pohjatutkimus on
syytä suorittaa.
Kaavakartalle on valmisteluvaiheen
kuulemisen jälkeen merkitty ELY:n
aiemman lausunnon osalta kelkkauria
merkintöineen ja myös merkinnällä
määräysluetteloon.
Yhdyskuntatekniikan mukaan alueella
ei ole virallisia ja toimitettuja
kelkkareittejä, vaan kaikki ovat
kelkkauria. Tulevassa kaavassa
kelkkaurat korvaavat vielä nykyisin
käytössä olevat kelkkaurat. Kaava- ja
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muulla suunnitelulla pyritään
ohjaamaan Vennivaaran,
Korkalovaaran ja Mäntyvaaran
kelkkailua ja siirtämään kelkkaurat
kauemmaksi tulevasta asutuksesta ja
siten pienentämään kelkkailun
haittoja. Samalla on tarkoitus
kuitenkin mahdollistaa asukkaisen
kelkkailu ja siirtyminen taajamaalueelta kauemmaksi hoidetuille
reiteille. Virallisia toimituksella
määrättyjä reittejä kaupunki ei
alueelle aio perustaa.
Kokoojakadun eli Oinaanvaarantien
linjaus on ollut myös jatkumo
Kiveliöntien jatkeen osalle ja toimii
siten luonnollisena jatkumona, mikäli
alueen kaavoittamista länteen
tulevaisuudessa suunnitellaan.
Toteutuessaan katulinjaus myös
parantaa katuverkkoyhteyttä
Mäntyvaaran alueen osalta
toiminnallisesti.
Asemakaavassa on pyritty
mahdollisuuksien mukaan myös
välttämään alueen pehmeimmät ja
kosteimmat kohdat ja sijoittamaan
kadut sekä korttelialueet
pääsääntöisesti kovemman maan
alueille.
Sana ”optimaalinen” synonyymi
mahdollinen.
Alueelle laadittavassa asemakaavassa
ei ole määritelty aluevarausta
koululle vaan aluevaraus julkista
palvelua varten varatulle alueella Y.
Kouluasia on kaavaselostuksessa
tuotu esille sivistyspalveluista saadun
alustavan tiedon osalta. Tietoa on
tuotu esille mm. 2018 marraskuussa
kyseisen toimialajohtajan
lehtihaastattelun osalta. Joten koulun

mahdollinen sijoittaminen alueelle on
tullut sivistyspalveluiden toimialalta
ja siitä on maininta selostuksessa.
Koulun sijoittaminen ja siitä johtuvat
selvitykset ovat kyseisen toimialan
tehtäviä ja lopullisesta
kouluverkkopäätöksestä päätöksen
tekee lautakunta. Yleisten
rakennusten käyttötarkoituksesta Y
on mainittu jo
vuorovaikutuslomakkeen
alkupuolella.
Liikenteelliset seikat perustuvat Ely –
keskuksen ja kaupungin yhteistyössä
laatimaan Rovaniemen
liikennejärjestelmä 2030:n. Eri
alueiden yhdistäminen lyhentää
alueiden välisiä matkoja ja luo
mahdollisuuksia kehittää eri alueiden
välistä julkista ja kevyenliikenteen
liikennöintimahdollisuuksia. Päästöjä
voidaan siis vähentää mm. olemassa
olevan infra -rakenteen
hyödyntämismahdollisuuksilla, vapaaajanalueiden saavutettavuutta
parantamalla sekä parantamalla
kävelyn ja pyöräilyn ja
joukkoliikenteen
hyödyntämismahdollisuuksilla niin,
kuin valtioneuvoston
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
periaatteissakin mainitaan.
Kun tuleva asemakaava jossain
vaiheessa tultaneen toteuttamaan,
niin kaupunki rakennuttaa alueen
länsiosaan alueelta laaditun ja
asemakaavan merkityn meluesteen.
Melueste tultaneen toteuttamaan
alueen kadunrakentamisesta
muodostuvilla ylijäämämassoilla.
Melueste tultaneen myös

maisemoimaan lopuksi.
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Moottoriurheilualueelle on
myönnetty ympäristölupa ja siinä on
ehtoja asetettu alueella oleville
toimijoille. Mikäli ehtoja toiminnassa
ei täytetä, voidaan lupa peruttaa ja
siten toiminta estää. Nyt laadittu
meluselvitys mahdollistaa molemmat
asiat alueelle, eli toiminnan sekä
uuden alueen perustamisen.
Alueen asemakaavalla ei olla
siirtämässä palveluita toiselta
alueelta, vaan alueelle varatut
aluevaraukset ovat sen ja lähialueen
ensisijaisia palvelun tarpeita varten.
Kaavassa ei ole osoitettu yleisten
rakennusten aluevarausta suoraan
koulun toimintaan, vaan aluevaraus
käsittää kaikkea julkista palvelua mitä
tulevaisuus voi mahdollisesti tuoda,
joten se toiminta mikä mahdollisesti
joskus alueelle tulee, niin sen
toiminnan selvittäminen tulee
tuolloin ajankohtaiseksi. Muutoin
asiaa jouduttaisiin selvittämään
kaikkien eri julkisen hallinnon ja
palveluiden osalta, mikä ei olisi
kaupungin toiminnan kannalta
järkevää. Kun ei ole päätöstä alueelle
sijoitettavasta toiminnasta niin ei ole
siten selvitystäkään. Merkintää
käytetään ministeriön ohjeen
mukaisesti, koska ei ole mahdollista
osoittaa varmuudella korttelialueen
käyttötarkoitusta. Alueen kaavoitus
ottaa huomioon myös
valtakunnalliset alueidenkäyttö
tavoitteet jossa olevan
yhdyskuntarakenteen yhteyteen
liitetään uusi asuinalue.

