Asiakirja / viesti vastaanotettu lähetetty edelleen valmisteluun.
Ystävällisin terveisin

ROVANIEMEN KAUPUNGINKIRJAAMO
Kauppakeskus Revontuli
Koskikatu 27, A-porras, 3 kerros
PL 8216, 96100 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen:
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96101 Rovaniemi
Sähköposti on perustuslain (731/1999) 10.2 § sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 4.1 § mukaan luottamuksellista viestintää, ja se saattaa sisältää vaitiolovelvollisuuden
piiriin kuuluvaa tai muuten suojattua tietoa. Niiden asiaton käyttö, kopiointi, varastointi, julkistaminen tai levittäminen on kielletty. Tämä sähköpostiviesti ja mahdolliset liitteet on tarkoitettu
vain viestin vastaanottajakentissä nimetyille vastaanottajille. Jos olet saanut tämän viestin vahingossa, ole hyvä ja ilmoita siitä heti viestin lähettäjälle ja hävitä viesti tämän jälkeen
liitteineen.

*

---------- Forwarded message --------Lähettäjä: Matti Henttunen <matti.henttunen@kunnes.fi>
Date: to 7. toukok. 2020 klo 22.09
Subject: Kuntalaisen aloite jatkojalostettavaksi.
To: kirjaamo@rovaniemi.fi <kirjaamo@rovaniemi.fi>
Cc: Kujala, Jukka <jukka.kujala@rovaniemi.fi>
Toimitettavaksi: valtuystolke/Kaup.hallitukselke/elinvoimaltk.lle/ elinvoimajohtajalke ja kaup.arkkitehdille.
Terveisin Matti Henttunen
...
Hei. Toimitan Teille Tiedoksi ja toimenpiteitä varten tämän kuntalaisen aloitteen kaupunkimme kehittämiseksi.
...
"Hei Matti
Kun sinä ymmärrät kaupunkikuvan ja vetovoimatekijöiden päälle, niin sinulle pohdittavaksi. Ja jos näet asiassa ajatusta,
eteenpäin vietäväksi...
Rovaniemi on vesistökaupunki. Keskustan maisemakuvaan kuuluu keskeisesti Ounasjoki ja Kemijoki. Kyseisten jokien
lisäksi keskustan tuntumassa vesistönäkymää tarjoavat Keinuvuopaja ja Salmijärvi. Runsaan rantaviivamäärän johdosta
Keskustassa ja keskustan läheisyydessä - mm. Saarenkylän alueella - vesistön äärellä on paljon asutusta.
Uiton loputtua 90-luvun alussa vesistöjen virkistyskäyttö mahdollistui ja mm. kalastus jokialueella on kohtuullisen
vilkasta. Vesistökaupungista puuttuu kutenkin yksi vesistöjen käytettävyyteen keskeisesti liittyvä elementti,
vierasvenesatamat.
Suomessa ei liene toista Rovaniemen kokoista vesistökaupunkia, joka ei olisi mahdollistanut alueensa asukkaiden ja
matkailijoiden vesistöliikkumista vierasvenesatamilla.
Kemijoen uomaa matkaa vesistöä tuntematonkin vesilläliikkuja Vaaralasta Valajaiselle. Ounasjokikin mahdollistaa
käsittääkseni vesistöliikenteen pitkin matkaa, ainakin vesistön tunteville.
Vierasvenesatamat mahdollistaisivat vesistöjä käyttäen tapahtuvan keskusta-asioinnin ja vilkastaisivat osaltaan keskustan
liiketoimintaa. Vierasvenesatamat parantaisivat muutoinkin paikallisten asukkaiden sekä matkailijoiden vesistön
virkistyskäyttöä.

Vierasvenesatamat voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vaijerikiinnitteisinä, kesäaikaisina, ponttoonilaitureina. Laiturien
käytöstä voitaisiin periä kausimaksu ja näin kattaa laiturien hankinta-, ylläpito- ja siirtokustannukset. Käyttökertaa
kohden laiturin käyttöaika voisi olla rajattu jolloin vierassatamasta ei muodostuisi vesikulkuneuvon säilytyspaikkaa.
Matkailualan ohjelmapalveluyritykset voisivat olla myös tahoja, joiden palvelutuotantoon liittyen vierasvenesatamat
voisivat tuoda merkittävän lisäelementin.
Rovaniemi on talvimatkailuun keskittynyt kaupunki. Saksalaisia turistibusseja matkalla Nordkappiin ei ole nähty pariin
vuosikymmeneen. Kesämatkailun eteen ei liene isosti ponnistelu. Olisiko aika tehdä Rovaniemestä yöttömän yön
vesistökaupunki? "
...
Hei. Tässä kuntalaisen aloite Rovaniemen vesistökaupungin kehittämiseksi.
Terv. Matti
Tiedoksi:
-KH
-elinvoima ltk/ -johtaja
-Kaup.arkkitehti Sipi Hintsanen
Lähetetty Samsung Galaxy -älypuhelimesta.

