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Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee Ounasvaaran pohjoispuolella käsittäen
Ounasvaaran hiihtokeskuksen ja sen lähialueet rajoittuen Pallarintiehen
sekä golfkentän alueen. Alue sijoittuu noin 3 kilometrin päähän
Rovaniemen kaupungin keskustasta sijaintikartan mukaisella alueella.
1.3

Kaavan tarkoitus ja tavoite

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia urheilu- ja matkailupalvelujen ja
liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa
alueella toimivien urheilu- ja matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen
ja kasvun edellytykset alueen olemassa olevat toiminnot ja alueen
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asukkaat huomioiden. Erityisenä kehittämisen kohteena on kaavaalueella sijaitseva golfkentän alue.
Asemakaava kohdistuu alueelle, jossa on voimassa olevaa
asemakaavaa sekä laajennusalueena golfkentän alue.
Rovaniemen matkailulla on menossa voimakas kehityskausi.
Rovaniemen matkailupalveluille varatuille alueille on rakennettu,
rakenteilla ja suunnitteilla monia hankkeita.
Suunnittelualue on muodostumassa selkeästi Napapiirin matkailualueen
ohella yhdeksi keskeisemmäksi ohjelma-/ matkailupalvelujen alueeksi
urheilutoiminnan ohella.
Alueen toimintoja ovat mm. talvi- ja kesäurheilu/liikunta, kilpailut,
tapahtumat ja esitykset, luonto- ja elämysmatkailu sekä enenemässä
määrin myös majoittuminen alueelle. Ohjelmapalvelut kehittyvät ja
monipuolistuvat ja tarvitsevat erilaisia tiloja, alueita ja reittejä.
Alueen toiminnot tarvitsevat asemakaavan laatimista vastaamaan
muualla alueella olevaa vastaavanlaista toimintaa.
Alueelle sijoittuvat uudet toiminnot pyritään sijoittamaan siten, että ne
aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa olemassa olevalle
asutukselle.
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Rovaniemen kaupunki on vuodesta 2012 lähtien käynyt
keskusteluja Ounasvaaran yrittäjien ja toimijoiden kanssa alueen
kehittämistarpeista ja ratkaisuista
Matkailun vetovoima on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen
viiden vuoden aikana ja viipymän lisäys on kasvattanut mm.
ohjelmapalvelujen kysyntää. Lisääntynyt matkailijoiden määrä on
myös näkynyt katuverkon turvallisuudessa sekä paikoitustilojen
käyttöasteissa. Kaavoituksella on voitu ratkaista rakentamisen ja
niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden toteutus,
mutta kasvava kiinnostus alueelle edellyttää kaavan tarkistamista
ja laajentamista. Kaupunki on päättänyt käynnistää alueella
asemakaavoituksen, jossa huomioidaan voimassa olevien
kaavojen tarkistustarpeet sekä ympäröivien alueiden
maankäytön ohjauksen tarve.
Tällä kaavalla ei muuteta lainvoimaisissa kaavoissa osoitettuja
tonttijakoja, rakennusoikeuksia tai kaavamääräyksiä
asuinalueiden osalta.
Vireille tulo:
Tekninen lautakunta on 23.10.2012, § 159 käynnistänyt
golfkentän ja hiihtokeskuksen asemakaavan tarkistuksen ja
laajennuksen.
Asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu 6.11.2012
ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja
asiakirjoihin on voinut tutustua 7.11.-20.11.2012 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla kaavatorilla.

Luonnosvaihe:
Alueelle on laadittu asemakaavan muutosluonnos 2.6.2017.
Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin pitämällä
valmisteluaineisto yleisesti nähtävillä 16.-29.6.2017 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internetsivuilla kaavatorilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty.
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Ehdotusvaihe:
Kaupunginhallitus päättää asemakaavan laatimisesta ja
ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.
Asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.10.-20.11.2017.
Hyväksyminen
Kaavaprosessin tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto käsittelee
kaavaa joulukuun 2017 kokouksessaan.
2.2

Asemakaava
Tällä asemakaavalla alueelle osoitetaan matkailua palvelevien
rakennusten korttelialueita, asuinalueita, urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueita sekä liikenneverkko golfkentän ja
hiihtokeskuksen alueella.
Kaava-alue on laaja noin 1.7 km² (170 ha). Kaava-alueeseen
sisältyvät Karvonrannan asemakaavat sekä asemakaavaton
golfkentän alue.
Ounasvaaran alue on Rovaniemen tärkeä kansainvälinen
matkailukohde. Kaavalla ratkaistaan matkailun vetovoima-alueen
kasvu ja liikennejärjestelyt. Alue liittyy välittömästi kunnan
rakentamaan teknisen huollon verkkoon.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Rovaniemen kaupunki rakentaa kaavan mukaiset kadut, kevyen
liikenteen väylät ja vesi- ja viemäriverkoston. Rovaniemen
Verkko Oy rakentaa sähköhuollon.
Asemakaavan vahvistuttua matkailupalvelujen rakentaminen
sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat toteutettavissa
hakijoiden esittämien suunnitelmien ja selvitysten mukaisesti.
Alueella toimivan yrittäjän kanssa laaditaan uudet
vuokrasopimukset laaditun asemakaavan mukaisesti.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Maankäytön osalta Ounasvaaran alueella on voimassa oleva
yleiskaava ja osittain asemakaavaa. Alueelle on muodostunut
vuosikymmenten saatossa erilaisia toimintoja, niin matkailun,
yhdyskuntateknisen huollon, kuin urheilu- ja virkistyskäytön sekä
asumisenkin osalle. Suunnittelualue sisältää golfkentän ja
hiihtokeskuksen alueet sekä asuin- ja matkailupalvelujen alueet
rajoittuen Pallarintiehen.
Alueelle on sijoittunut myös useita ulkoilureittejä, joista ei
kuitenkaan ole tehty virallisia reittitoimituksia.
Maanomistus ja -hallinta

Kuva . Maanomistus. violetti kaupungin omistuksessa, vuokratut
alueet vihertävä, yksityis/ muu omistus valkoinen
Golf- ja hiihtokeskusalueen asemakaava-alueen pinta-ala on n.
170 ha, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 133 ha. Alue
on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa.

9
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Ounasvaara sijaitsee välittömästi Rovaniemen keskustan
yhteydessä ja alueella on erityistä merkitystä sekä
virkistyskäytön, maiseman, luonnon että matkailun kannalta.
Pääosa selvitysalueesta on vilkkaassa virkistyskäytössä olevaa
urheilupalvelujen aluetta (golfkenttä ja hiihtokeskus), johon liittyy
monenlaisia reittejä ja rakennelmia, kuten valaistuja hiihtolatuja,
reittejä ja luontopolkuja. Selvitysalueen lähiympäristössä on
luonnonmukaisten virkistysalueiden lisäksi suurimittakaavaisia,
rakennettuja liikuntapaikkoja, esim. hyppyrimäet ja
laskettelurinteet vaaran pohjoisrinteellä ja urheiluopiston alue
selvitysalueen eteläpuolella sekä vaaran lakialueella hotelli ja
lomamökkejä.

3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemakuva
Ounasvaara on osa Rovaniemen alueen kahta merkittävää
jokilaaksoa (Ounasjoki, Kemijoki) rajaavaa selännejaksoa.
Rovaniemen kaupunki on sijoittunut alas laaksonpohjalle
jokivarteen, maisemalliseen solmukohtaan, jossa joet yhtyvät ja
joki katkaisee selännejakson. Alhaalla jokilaaksossa, samalla
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laaksonpohjan maisemallisella vyöhykkeellä kuin kaupungin
keskusta, kiertää myös Ounasvaaran juurta rakennettu vyöhyke.
Vaara itsessään on vilkkaassa virkistyskäytössä olevaa
luonnonympäristöä lukuun ottamatta pohjoisrinteen
talviurheilutoimintojen alueita, lakialueen matkailupalveluiden
rakentamisaluetta ja etelän alarinteen urheiluhallirakentamista.
Vaaran asemasta maisemarakenteessa sekä jokilaakson
avoimesta luonteesta johtuen Ounasvaaralla on merkittävä
asema alueen maisemakuvassa. Alueen käytön kannalta
Ounasvaaran alue on Rovaniemen kaupungin merkittävin
lähivirkistysalue, jonka kautta johtaa reittejä edelleen kohti
laajempia luonnonalueita (Svärd 2007).
Ounasvaaran etelärinne, jolle selvitysalue pääosin sijoittuu,
hahmottuu suurelta osin luonnonympäristövyöhykkeenä, kun
taas vaaran pohjoisrinteellä on talviurheiluun liittyviä,
suurimittakaavaisia ja maisemassa kauas erottuvia rakenteita.
Selvitysalueella maisema koostuu eri tyyppisistä metsäisistä
luonnonalueista, puuttomista tai vähäpuustoisista suo-, kallio- tai
kivikkoalueista, rakennetuista alueista sekä reitistöistä.
Erityyppisten miljöiden ja toimintojen sijoittumista alueella on
havainnollistettu erillisessä maisema- ja
kulttuuriympäristöselvityksessä.
Kallio- ja maaperä
Etelä-Lapin alueella maaston korkeussuhteet ovat vaihtelevia,
mikä näkyy myös Rovaniemen alueella. Alueen jokien, Kemijoen
ja Ounasjoen, pinnat ovat noin 74 m merenpinnan ylläpuolella.
Ounasvaaran korkein kohta, Juhannuskallio, on noin 203 metriä
merenpinnan yläpuolella.
Ounasvaara sijaitsee Etelä-Lapin liuskevyöhykkeellä ja sen
kallioperä muodostuu pääosin kvartsiiteista. Kallioperä on hyvin
paljastunut Juhannuskallion kohdalla. Jääkauden merkkejä on
näkyvissä Ounasvaaran lakialueella sekä Juhannuskalliolla
(mannerjäätikön hiomisjälkiä) että Lapland hotellin itäpuolella
(muinaisranta).
Alueen maaperä koostuu karkearakeisista maalajeista.
Selvitysalueen maaperä on pääosin moreenia.
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Kasvillisuus
Kaava-alue kuuluu pohjoisboreaalisen ja keskiboreaalisen
havumetsävyöhykkeen vaihettumisalueelle. Koko vyöhykkeen
yleisin kasvupaikkatyyppi on kuivahko kangasmetsä.
Kunkin alueen luonteenomainen kasvupaikkatyyppi syntyy mm.
kallio- ja maaperän, veden, ilman ja säteilyn vaikutuksesta.
Ounasvaaran kallioisen ja kivikkoisen lakialueiden luontotyyppejä
ovat lähinnä kalliometsät ja kuivat kankaat. Juhannuskallion
alueella tavattiin kallioiden patoamilla painanteilla paikoin
pienehköjä soistumia.
Ounasvaaran lakialueelta rinnettä alas tultaessa maaperän
syvyys kasvaa. Samalla lakialueen karummat kangastyypit
vaihettuvat kuivahkoiksi kankaiksi.
Selvitysalueen keski- ja kaakkoisosan metsät ovat
pääsääntöisesti kuusivaltaisia tuoreita kangasmetsiä. Idässä
selvitysalue rajoittuu Välirakalle ja Isorakelle nousevaan
rinteeseen sekä siellä sijaitsevaan pieneen lähteiseen suohon.
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Metsät
Ounasvaaran metsät ovat pääsääntöisesti talouskäytössä olevia
varttuneita kangasmetsiä. Lahopuuta on alueella yleensä vain
niukasti. Ounasvaara on poronhoitoaluetta. Jäkäliköt on koko
alueella kaluttu aivan lyhyeksi ja poronjäkälät on korvautuneet
paikoin muilla lajeilla kuten torvijäkälillä ja sammaleilla, paikoin
maa on paljaana. Tästä johtuen alueen kalliometsien sekä
kuivien kankaitten kasvillisuus poikkeaa usein
opaskirjallisuudessa kuvaillusta tunnuslajistosta.
Ounasvaaran lakialueen sekä ylemmän rinteen metsät voi
luokitella mäntyvaltaisiksi kalliometsiksi sekä kuiviksi kankaiksi.
Varvuston yleisin laji on alueella kanerva. Kuvat kankaat ovat
lähinnä varpu-jäkälätyypin (ErCIT) kankaita joiden yleisin laji on
kanerva. yleisiä lajeja ovat puolukka (Vaccinium vitis-idaea),
variksenmarja (Empetrum nigrum) ja metsälauha. Sammaliston
valtalajeina ovat seinäsammal (Pleurozium schreberi),
kivikynsisammal (Dicranum scoparium) ja kangaskynsisammal
(Dicranum polysetum). Kalliometsäksi luokitellut alueet sijaitsevat
Ounasvaaran avokallioiden välissä olevissa isoissa
kalliopainanteissa. Puustona on kitukasvuista mäntyä.
Aluskasvillisuus vaihtelee pienpiirteisesti kallioperän muotojen ja
maaperän paksuuden mukaan. Yleisimmät lajit ovat kuitenkin
samoja kuin yllä kuvailuilla tyypeillä.
Alueen kuivahkot kankaat ovat mäntyvaltaisia variksenmarjamustikkatyypin (EMT) kankaita. Pohjakerroksessa kasvaa melko
peittävästi seinäsammalta. Muita yleisimpiä sammaliston lajeja
ovat kerrossammal (Hylocomnium splendens) ja
kangaskynsisammal. Paikka paikoin tavattiin
harmaaporonjäkäläkasvustoja (Cladonia rangiferina).
Kenttäkerroksen lajistoa on puolukka, mustikka, kanerva,
variksenmarja, metsälauha sekä harvemmin sianpuolukka
(Arctostaphylos uva-ursi).
Ounasvaaran alueen tuoreet kankaat ovat metsätyypiltään
lähinnä seinäsammal-mustikkatyyppi (HMT). Valtapuuna on
keski-ikäinen kuusi. Muuta lajistoa ovat kataja (Juniperus
communis), mustikka, puolukka, variksenmarja, juolukka,
riidenlieko (Lycopodium annotinum), vanamo (Linnea borealis),
oravanmarja (Maianthemum bifolium), seinäsammal,
kerrossammal, sulkasammal (Ptilium crista-castrensis) sekä
karhu- (Polytrichum spp.) ja kynsisammaleita (Dicranum spp.)
Paikoin on kangassoistumia, jolloin tavataan edellä mainittujen
lajien lisäksi mm. korpirahkasammalta (Sphagnum girgensohnii),
jokapaikanrahkasammalta (Sphagnum angustifolium),
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varvikkorahkasammalta (Sphagnum russowii) ja lillukkaa (Rubus
saxatilis).

Eläimistö
Ounasvaaran linnusto on monipuolinen. Alueella tavataan sekä
pohjoisia että eteläisiä lintulajeja. Alueen runsaimmat lajit,
pajulintu, leppälintu ja metsäkirvinen, ovat runsaslukuisia myös
Rovaniemen seudulla yleensäkin. Ounasvaaralla asustaa
runsaasti kuusikkojen ja vanhojen metsien lintuja sekä
kololintuja. Ounasvaaran linnustossa ilmenee selvästi
metsäisyys esimerkiksi Rovaniemen kaupungin puistolinnustoon
verrattuna. Vaaralla voi tavata monia erämaisuutta ilmentäviä
lintulajeja kuten metsoja, palokärkiä ja korppeja. Samoin
Ounasvaara on monien vanhojen metsien lintulajien pesimäalue
(esim. töyhtötiainen, kuukkeli, puukiipijä) ja lisäksi Ounasvaara
on joidenkin eteläisen lintulajien pohjoisin, säännöllinen
esiintymisalue (esim. töyhtötiainen, puukiipijä ja hippiäinen).
Alueella ei ole uhanalaisia eläimiä.

Pienilmasto
Alueen vuotuinen keskilämpötila on n. +0.5 C. Lämpimin
kuukausi on heinäkuu, jonka keskilämpötila on n. 15 C. Kylmin
on tammikuu, jonka keskilämpötila on n. -13 C.
Vuotuinen sademäärä on n. 500 mm, josta lumena tulee n.
puolet. Pysyvä lumipeite tulee marraskuun alkupäivinä.
Paksuimmillaan lumipeite on maaliskuussa, noin 60-70 cm.
Paikallisesti Rovaniemen alue on pienilmastollisesti äärevää,
jossa talven ja kevään purevat viimat vaihtelevat kevään ja
kesän paljaisiin kallioihin imeytyvän auringonsäteilyn kanssa.
Vaarojen pohjois- ja itärinne ovat talvikautena varjoisia ja lumi
viipyy niillä pitempään. Pienilmastollisesti Ounasvaaran alueen
parhaimmat paikat sijoittuvat metsäiselle moreenimaalle vaaran
etelä/lounaisrinteessä.
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Vesistö
Maaston korkeimmat kohdat toimivat vedenjakajina.
Ounasvaaran pohjoispuolen rinteiltä valuvat vedet
Jääskönaavalle ja sieltä edelleen Jääskönojaa pitkin
Kemijokeen. Metsäkasvillisuus Ounasvaaran pohjoisrinteillä
toimii vesisuhteitten säätelijänä suojaamalla maata eroosiolta,
hidastamalla lumen sulamista sekä edistäen vesien imeytymistä
maaperään. Golfkentän alue toimii tehokkaasti hulevesien
kerääjänä.
Alue ei ole pohjavesialuetta, mutta Ounasvaaran rinteillä on
useita lähteitä, ei kuitenkaan tällä kyseisellä kaava-alueella.

Maa- ja metsätalous
Alueen keskeisen sijainnin vuoksi maa- ja metsätaloutta ei enää
pääsääntöisesti aktiivisesti harjoiteta, vaan alue onkin
kaavoituksen sekä nykyisen käyttötarkoituksen myötä muuttunut
korttelialueeksi ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi.
Kaava-alueen maisemakuvaa voidaan kuvata osittain
luonnontilaisena metsämaisemana. Suunnittelualueen voimakas
reittiverkosto on osaltaan kuluttanut alueen maaperää ja
kasvillisuutta.
Maisemakuvaa havainnollistaa alueelta otetut valokuvat ja
suunnittelun apuvälineenä käytetty mittakaavaltaan tarkka
ortokuva.
Kulutuskestävyys
Kulutuskestävyyteen vaikuttaa kasviyhdyskunnan rakenne,
ravinteet, kosteus, maan rakenneominaisuudet, pinnan kaltevuus
ja maakerrosten vahvuus, lämpötila, säteily ym. Maankäytön
kannalta kulutuksen määrä ja laatu ja eri vuodenaikoihin
ajoittuminen samalla alueella vaikuttaa kulumisen määrään.
Arkoja ovat avokallioiden lähiympäristö, jossa humuskerros on
ohut, sekä hiekka- ja sorapintaiset rinteet. Kuluminen kallioisella
lakialueella on jäkälä- ja sammalpeitteen sekä varpujen
häviämistä ja rinteillä se on pääasiallisesti kasvillisuuden
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häviämistä tallauksen vaikutuksesta, jonka seurauksena
erityisesti kaltevilla pinnoilla pintamaat vierivät. Tallauksen
vaikutuksesta myös pintamaan humuskerros tiivistyy ja
heikentää juuriston veden- ja ravinteidenottoa. Kaava-alueella
risteilee useita eri aikakausina muodostuneita reittiverkostoja.
Tuoreet ja rämettyneet kankaat moreenimailla kestävät tallausta
parhaiten. Talviset reitit eivät juuri vaikuta kasvillisuuden
kulumiseen.

Suojelukohteet
Alueella ei ole muinaismuistolain (295/1963) perusteella
suojeltuja kohteita.
Kasvillisuuden osalta ei alueelta löytynyt mitään
suojelutoimenpiteitä edellyttävää.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Rakennettu ympäristö koostuu kolmesta osakokonaisuudesta:
1. Golfkentän alue
Kaavoittamattomalla osalla sijaitseen Santa Claus Golf Oy:n
hallinnoima golfkenttä. Kenttä on tällä hetkellä 18 väyläinen.
Alueella on myös klubirakennus, jossa sijaitsee mm.
golfravintola.
2. Hiihtokeskuksen alue
Alueella sijaitsee Ounasvaaran hiihtokeskuksen ja
laskettelurinteiden sekä hiihtohissien alueet toimintaan
liittyvine rakennuksineen.
3. Pallarintie asuinalueet
Pallarintien ja hiihtokeskuksen välissä on olemassa olevaa
asutusta. Alueella on n. 70 pientaloa ja 6 rivitaloa,
matkailupalveluyrityksen tarpeisiin olevia rakennuksia sekä
ravintola.
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Palvelut
Kaava-alue sijaitsee Ounasvaaran matkailualueella ja kaava
mahdollistaa uuden majoitus, - liike ja ohjelmapalvelujen
tarjonnan olemassa olevien palvelujen tueksi. Näihin palveluihin
alue myös tukeutuu.
Työpaikat ja elinkeinotoiminta
Ounasvaaran pohjoisrinteen urheilu- ja matkailupalvelujen
alueella sijaitsee hiihtokeskus, laskettelurinteet sekä golfkenttä.
Alueella sijaitsee myös Lapland Hotel Ounasvaara Chalets
(aiemmin Ounasvaaran Pirtit).

Ounasvaaran tärkein vetovoima on sen tarjoamat aktiviteetit
sekä kaunis luonto. Rovaniemen elinkeino-ohjelman (2016)
mukaan Rovaniemi on suurin matkailukaupunki rekisteröidyillä
majoitusvuorokausilla mitattuna vertailukaupunkeihin verrattuna.
Rovaniemellä oli rekisteröityjä majoitusvuorokausia vuonna 2015
noin 470 000. Seuraavaksi eniten rekisteröityjä
yöpymisvuorokausia oli Lappeenrannassa noin 380 000.
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Rovaniemellä kirjautuu huomattavasti enemmän kansainvälisiä
rekisteröityjä yöpymisvuorokausia kuin vertailukaupunkeihin.
Rovaniemellä rekisteröitiin vuonna 2015 lähes 260 000
kansainvälistä yöpymistä.
Rovaniemen osuus on noin 21 % Lapin yöpymisistä.

Pääasiallinen yöpymissyy Rovaniemellä on vapaa-aika.
Erityisesti kiinalaisten yöpyjien määrä kasvaa voimakkaasti.
Golkentän alueelle rakentaminen on vilkastumassa.
Majoituskapasiteetin lisääntyessä matkailijoiden viipymä alueella
tulee kasvamaan, jolloin lisääntyy myös muiden palveluiden
tarve alueella.
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Virkistys
Asemakaava-alueesta merkittävä osa on urheilu- ja
virkistyspalvelujen aluetta. Rakentamisalueet sijoittuvat
Golfkentän ympärille sekä hiihtokeskuksen ja Pallarintien
väliselle alueelle. Viheralueella on ulkoilureittejä ja polkuja,
jotka palvelevat sekä kesällä että talvella.

Hiihtoladut on esitetty yllä olevassa kartassa.
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Liikenne
Kaava-alue rajoittuu Pallarintiehen, johon alueen toiminnot
liikenteellisesti tukeutuu. Pallarintien peruskorjaus valmistui
2015.
Alueella kulkee kevyenliikenteen verkosto, josta merkittävin on
Pallarintien kevyenliikenteen väylät.
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Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma 2035,
Esitys nopeusrajoituksista tavoiteverkolle.

Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelman hankeluettelossa on
mainittu yhtenä kohteena Pallarintien ratasillanseudun parantaminen.
Toimenpide: Ratasillan uusiminen alikulun leventämiseksi. Sillan
yleissuunnitelma, sillan ja katujärjestelyjen rakennussuunnitelma ->
rakentaminen, alustava rakennusvuosi 2019 - 2020.
Perustelut: Liikkumisen turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen
erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden osalta.
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Muinaismuistot
Tällä asemakaava-alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä.

Kuva: Liiteri tietopalvelu
Tekninen huolto
Kunta rakentaa vesi- ja viemärijohdot ja pitää kunnossa myös
alueen katuja. Vesi- ja viemärijohdot sijoittuvat katualueille.
Rovaniemen Verkko Oy rakentaa alueelle sähköhuollon. Alueella
kulkee keski- ja pienjännitejohtoja pääsääntöisesti maakaapelina.
Alue kuuluu keskitetyn jätehuollon piiriin.

Alueella olevat vesi- ja viemäriverkostot kunnostetaan tarvittaessa
ja uusia pumppuasemia rakennetaan kasvun mukaan.
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Melu
Meluntorjuntaa Suomessa ohjaa meluntorjuntalaki (382/87),
meluntorjunta-asetus (169/88), terveydensuojelulaki (763/94),
terveydensuojeluasetus (1280/94) ja valtio-neuvoston päätös
melutason yleisistä ohjearvoista (Vnp 993/92). Valtioneuvoston
päätöksen mukaiset melutason yleiset ohjearvot on esitetty
taulukossa
Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot ulkona ja sisällä

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalentti-taso), LAeq,
enintään
Päivällä klo 7-22
Yöllä klo 22-7
ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet,
55 dB
50dB1
virkistys-alueet taajamissa ja niiden
) 2)
välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet4),
45 dB
40
lei-rintäalueet, virkistysalueet
dB3)
taajamien ul-kopuolella ja
luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus- huoneet
35 dB
30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat
35 dB
Liike- ja toimistohuoneet
45 dB
-

4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan
soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.
Alueella sovelletaan uuden asuinalueen ohjearvoja, jotka ovat
ekvivalentin päivämelun osalta 55 dBA ja yömelun 45 dBA.
Lentomelu
Ilmailulaitos on julkaissut v. 2009 lentomeluselvityksen
(Rovaniemen lentoasema, lentokonemeluselvitys vuosina 2008
ja ennuste 2025). Kyseessä oleva kaava-alue ei sijoitu
lentomelualueelle.
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Liikennemelu
Alueen läpi kulkeva kokoojakatu Pallarintie ei aiheuta
merkittävää liikennemelua. Pallarintie on Rovaniemen tie- ja
katuverkon kokoojaväylä, jolle Rovaniemen tie- ja
katuverkkosuunnitelmassa 2035 on asetettu tavoitteeksi 40 km/h
nopeusrajoitus. Selvityksen liikenne-ennusteen mukaan
vuorokautinen ajoneuvomäärä Pallarintiellä olisi 3000 ajoneuvoa.

Ilmanlaatu
Rovaniemen seudun ilmanlaatututkimuksen mukaan
(Ilmatieteenlaitos, 1997) Rovaniemen seudun
energiantuotannon, teollisuuden, kiinteistöjen erillislämmityksen
ja autoliikenteen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vuodelle
1996 on selvitetty matemaattisfysikaalisilla leviämismalleilla.

Pilaantuneet maat
Alueelta ei ole löytynyt pilaantuneita maa-alueita.
Sosiaalinen ympäristö
Ounasvaaran alue on urheilu-, liikunta- ja matkailu, joka koetaan
yleensä turvalliseksi ja joilla ei ole havaittu erityisiä sosiaalisia
ongelmia. Muutosalueella olevalla Pallarintien asuinalueella on
suurten urheilutapahtumien aikana koettu vähäistä häiriötä.
Lisäksi lähinnä opasteiden epäselvyyksistä johtuen asuinalueille
harhautuneet matkailijat on osittain koettu ongelmana.
Erityisalueet
Kaava-alueelle ei sijoitu erityisalueita.
Tulvauhka
Tulvauhka-alue uloittuu pieneltä osin kaava-alueelle. Kerran
sadassa vuodessa (HQ 1/100) esiintyvän tulvalaskelman
mukaan rakentamiseen soveltuvan maanpinnan korkeusasema
tulee olla tason +78.84 N2000 yläpuolella. Rakennusten alimmat
kastuvat rakenteet tulee sijoittaa tason +79.34 N2000 yläpuolelle.
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3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa,
lukuunottamatta asuintontteja.

Kaupungin maat violetilla ja vuokratut turkoosilla värillä.
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3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja
selvitykset
Maakuntakaava
Alue kuuluu Lapin maakuntakaava-alueeseen.
Ympäristöministeriö on 2.11.2001 vahvistanut Rovaniemen
maakuntakaavan sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan
26.5.2010.
Maakuntakaavassa alue on Ounasvaaran virkistysaluetta (V
811), taajamatoimintojen aluetta (A 23) ja maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M 4502).
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Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava
Lapin liiton hallitus on 11.3.2013 kuuluttanut Rovaniemen ja ItäLapin maakuntakaavan laatimisen vireille. Rovaniemen ja ItäLapin maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana.
Maakuntakaava vahvistuessaan kumoaa Rovaniemen ja ItäLapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan.
Lapin liitossa on valmistunut Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotus. Lapin liiton hallitus hyväksyi 30.11.2015
kaavaehdotuksen kuulemismenettelyyn. Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 15.8.14.9.2016.
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Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Rovaniemen
kaupunginvaltuuston 7.10.2002 hyväksymä oikeusvaikutteinen
Rovaniemen yleiskaava 2015. Yleiskaava sai lainvoiman
5.9.2004. Yleiskaavassa suunnittelualue on urheilu- ja
virkistyspalvelujen aluetta (VU), matkailupalvelujen aluetta (RM)
ja pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).

Ote Rovaniemen yleiskaava 2015
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Asemakaava
Kaava-alue on laaja noin 1.7 km² (170 ha). Kaava-alueeseen
sisältyvät Karvonrannan asemakaavat sekä asemakaavaton
golfkentän alue

Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin
rakennusjärjestyksen 16.4.2007, 35 §. Alueella ei ole voimassa
rakennuskieltoja.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu
ilmakuvaukseen ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on
mittakaavassa 1:1000.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarkoitus ja tavoite
Asemakaavan tarkoituksena on tutkia virkistys- ja
matkailupalvelujen ja liikenteen tarpeet suunnittelualueella.
Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien
matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset
kuitenkin niin, etteivät ne aiheuta haittaa alueella olevalle
asutukselle. Erityisenä kehittämisen kohteena on alueella
toimivien matkailu- ja ohjelmapalveluiden tarvitsemien alueiden
ja liikenneratkaisujen osoittaminen, alueen asukkaiden tarpeiden
huomioiminen sekä alueen liikenneturvallisuuden parantaminen.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta päätti käynnistää Golfkentän ja
hiihtokeskuksen alueen asemakaavan laajentamisen
kokouksessaan 23.10.2012, 159§.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten
on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on erillisenä
liitteenä (Liite). Osalliset on lueteltu em. suunnitelmassa.
4.3.2 Vireille tulo
Asemakaavan muutoksen vireille tulo on kuulutettu 6.11.2012
ilmestyneessä Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja
asiakirjoihin on voinut tutustua 7.11.-20.11.2012 palvelupiste
Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla kaavatorilla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Asemakaavan muutoksen asiakirjoihin ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan on voinut tutustua vireille tulosta alkaen
kaavoitus yksikössä sekä kaupungin internet sivuilla osoitteessa:
www.rovaniemi.fi/kaavatori.
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Vuorovaikutus:
Asemakaavan muutoksesta pyydetään Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n, ympäristölautakunnan sekä vapaa-ajanlautakunnan
lausunnot.
Rovaniemen kaupunki on vuodesta 2012 lähtien käynyt
keskusteluja ja neuvotteluja Ounasvaaran yrittäjien ja toimijoiden
kanssa alueen kehittämistarpeista ja ratkaisuista.
19.2.2013 järjestettiin yleinen esittely/keskustelu tilaisuus alueen
asukkaille ja toimijoille.
Golfyhtiö esitteli syyskuussa 2014 golfkentän ja sen toimintaa
paikanpäällä sekä omia näkemyksiään alueen kehittämisestä.
Vuorovaikutus vireille tulon aikana:
Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua
7.11.-20.11.2012 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Vireille tulo vaiheessa kaavasta jätettiin
kahdeksan (8) mielipidettä.
Vuorovaikutus valmisteluvaiheen aikana:
Asemakaavan luonnosvaihtoehto laitetaan nähtäville 14 vrk:ksi.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.6.2017.
Vuorovaikutus ehdotusvaiheen aikana:
Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:ksi ja
siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Maanomistajille lähetetään
tiedotus kirjeitse. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.10.-20.11.2017.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia tai merkittäviä
maakunnallisia asioita tai jotka ovat valtion viranomaisen
toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä, joiden selvittämiseksi
MRL:n 66 § 2 momentin mukainen viranomaisneuvottelu
kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen kesken olisi järjestettävä.
Viranomaisten tarvittavat kannanotot pyydetään lausunnoilla.
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4.4

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos antaa edellytykset alueella toimijoiden ja
koko golfkentän ja hiihtokeskuksen alueen toiminnan
kehittämiseen ja laajentamiseen alueella.

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaupungin asettamat tavoitteet
Urheilu- ja virkistyspalvelujen kehittäminen
Matkailupalvelujen kehittäminen
asuinympäristön laatu
väestö- ja työpaikkatavoitteet
toimintojen sijoittamistavoitteet
palveluverkoston kehittäminen
liikenneolojen kehittäminen
suojelusuunnitelmat ja –ohjelmat
Asemakaava, joka ohjaa ja mahdollistaa korkeatasoisen
rakentamisen.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaan
kaavoitusta kohdennetaan erityisesti alueille, joilla palvelut ovat
hyödynnettävissä. Tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja
rakennetun infrastruktuurin käyttöasteen parantaminen. Myös
matkailupalveluiden lisäämisen tarpeet pitää huomioida
kehittyvässä ja kasvavassa kaupungissa.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Suunnittelualue on oikeusvaikutteisessa Rovaniemen yleiskaava
2015:ssa merkitty virkistyspalvelujen alueeksi (V).
Kaavamääräyksen mukaan merkinnällä osoitetaan pääasiassa
ulkoilu- ja retkeily- sekä urheilu- ja virkistystoimintaan alueita.
Asemakaavamuutos ja laajennus toteuttaa yleiskaavassa
asetettuja tavoitteita
Yhdyskuntarakenteen toimivuus paranee ajatellen
kokonaisuutena golfkentän ja hiihtokeskuksen
alueen toimivuutta.
Kaavamuutosalue sisältyy olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen
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Liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikka on alueella
olemassa ja niitä täydennetään kaavan
toteuttamisen yhteydessä
Alueen kehittämisen lähtökohta on elinkeinoelämän
toimintaedellytysten parantaminen
Kaavamuutoksella pyritään turvaamaan golfkenttä
toiminnan tarvitsemien alueiden riittävyys

Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on tutkia matkailupalvelujen
lisääminen alueella ja asuinrakennusten täydennysrakentamisen
mahdollistaminen alueen nykyiset toiminnot sekä alueen
asukkaiden tarpeet huomioiden.
Kaavan laadinnassa laadulliset tavoitteet ovat koko prosessin
aikana hyvin keskeisiä. Alueen kehittämisen kannalta
keskeiseksi on nähty eri toimintojen sijoittaminen niille erikseen
varatuille alueille.
Kaavalla mahdollistetaan matkailu-/ majoitustoiminnan
kehittäminen alueella. Alueella toimijoille vuokrattujen alueiden
vuokrasopimukset päivitetään tarvittaessa muutetun
asemakaavan mukaisesti.
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Kaupungin tavoitteet
Rovaniemen kaupungin tavoitteena on kehittää nykyistä
golfkentän ja hiihtokeskuksen aluetta huomioiden alueen
toimijoiden näkemykset.
Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelmassa 19.12.2016 §
526 on kuvattu kaupungin kilpailukykytekijät.
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4.5

Yritysvaikutusten arviointi
Yritystoiminnan kehittyminen ja menestyminen vaikuttavat myös
kuntien menestykseen, koska yritykset tuottavat huomattavan
osan kuntien verotuloista. Suurella osalla kuntien päätöksistä on
vaikutuksia yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Päätösten
systemaattisella etukäteisarvioinnilla kunta voi edesauttaa
yritysten menestymismahdollisuuksia kunnan alueella.
Lisäksi etukäteisarvioinnilla voidaan varmistaa, että tehtävät
päätökset tukevat kunnan strategiatason tavoitteita sekä
kehittävät päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi,
johdonmukaisemmaksi ja tasapuolisemmaksi.
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Päätösten jaottelu
Oheisessa kuvassa on päätösten jaottelua kolmeen tasoon
havainnollistava kuva, jossa annetaan myös esimerkkejä
kuhunkin tasoon kuuluvista päätöksistä. Annettu
esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä.

Yritysvaikutusten tunnistamislomake
Seuraavassa kuvassa esitetään kuntien päätöksenteon
yritysvaikutusten arviointimalli. Kuvan alla olevat kysymykset on
tarkoitettu päätösten ja hankkeiden tunnistamisen tueksi.
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YRITYSVAIKUTUSTEN TUNNISTAMISTA HELPOTTAVAT KYSYMYKSET
Kuntatason vaikutukset:

Kyllä

Koskeeko päätös hankintalinjauksia tai palvelutuotannon ulkoistamista?
Poikkeaako päätös aiemmasta linjasta kunnan päätöksenteossa?
Vaikuttaako päätös yritysten sijoittumiseen paikkakunnalle?
Vaikuttaako päätös kunnan vetovoimatekijöihin?
Vaikuttaako päätös yritysystävällisyyteen?
Vaikutukset elinkeinoelämään ja työllisyyteen:
Vaikuttaako päätös toimiala- tai markkinarakenteeseen?
Vaikuttaako päätös elinkeinorakenteen monipuolisuuteen?
Vaikuttaako päätös yritysten toimintaedellytyksiin?
Vaikuttaako päätös työllisyyteen?
Yritystason vaikutukset:
Riippuuko yritystoiminnan aloittaminen tai jatkuminen päätöksestä?
Vaikuttaako päätös yritysten toiminnan kustannuksiin tai investointeihin?
Vaikuttaako päätös yritysten työvoiman saantiin?
Vaikuttaako päätös yritysten logistiikkaan?
Vaikuttaako päätös yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin?
Vaikuttaako päätös yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisiin aikatauluihin?

Ei

EOS
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Golfkentän ja hiihtokeskuksen alueen yritysvaikutusten arviointi
Yritysvaikutusten arviointi liittyy Ounasvaaran golfkentän ja
hiihtokeskuksen alueen kaavoitukseen. Kaavoitus on ollut
ajankohtainen liki viisi vuotta. Alueelle tarkastellaan asuntoja, majoitusja liiketoimintaa, golfkentän aluetta, hiihtokeskuksen alueita, ulkoilu- ja
virkistysalueita sekä liikennealueita. Siellä tulee olemaan enenemässä
määrin erilaisia aktiviteetteja kaupunkilaisille ja matkailijoille. Alueen
ulkoilureitti verkosto tulee säilyttää ja sitä edelleen kehittää. Alue on
suurelta osin kaupungin omistuksessa.
Strategia, linjaukset
1. Alueen toimijat ovat olleet aktiivisesti mukana kaavaprosessissa
2. Kuntalaisilla, yrityksillä ja viranomaisilla on ollut mahdollisuus
ottaa kantaa
3. Kaava koetaan laajasti yhteiseksi asiaksi
Yritysvaikutusten tunnistaminen
1. Kaavalla merkittävä vaikutus alueen ja ympäristön toimintoihin,
kaupunkipuisto/aktiviteetit
2. Kaavalla voidaan vaikuttaa yritystoimintaan/työllistymiseen
3. Kaavan toteutuksella merkittävä kansallinen ja kansainvälinen
huomioarvo alueen matkailuelinkeinolle (hotellit, golfkenttä,
hiihtokeskus, matkailupalvelut)
4. Matkailupalvelujen suuntautumisella merkittävä vaikutus alueen
profiloitumiseen
5. Kaavoitus tukee alueen matkailun osaamiskeskittymää
6. Ansaintalogiikan mahdollistaminen eri vaihtoehdoissa – esim.
majoittuminen ja erilaiset aktiviteetit
7. Saavutettavuus ja alueen sisäinen logistiikka
8. Alueen ympärivuotinen hyödynnettävyys
9. Alueen nykyinen tuottoarvo vähäinen/kohtalainen
a. Työpaikat ovat hotellissa, rinnetoiminnassa ja golfkentällä
b. Maanvuokratulot alueelta ovat vähäiset
c. Virkistyskäytön ansaintalogiikassa huomattavia resursseja
10. Nykyinen virkistyskäyttö kesäisin
a. Golfkenttä
b. Ulkoilureitit/liikkuminen
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c. Kesäkelkkarata
d. Maastopyöräily
e. Mäkihyppy
11. Nykyinen virkistyskäyttö talvisin
a. Laskettelurinteet
b. Hiihto
c. Mäkihyppy
d. Talvigolf
Kaavoituksella tavoiteltavia hyötyjä: liiketoiminnan kehittyminen,
vaikutukset yrittäjyyteen
1.
2.
3.
4.

Alueelle muodostuvien työpaikkojen määrä
Alueella syntyvä liikevaihto
Maankäytöstä saatava hyöty (Vuokra/myyntihinta)
Investointien määrä
a. Yritysinvestoinnit
b. Kaupungin investoinnit
5. Verotulopohja
a. Kiinteistövero
b. Ansiotulovero
c. Yhteisövero
6. Virkistyskäytön ansaintalogiikan mahdollistaminen monipuolisten
toimintojen synergiaeduin
7. Alueen yhteismarkkinointi mahdollistuu
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4.6

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.6.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus
Vaihtoehtoina on käsitelty:
Vaihtoehto 0. Asemakaavaa ei muuteta ja laajenneta.
Vaihtoehto 1.
Asemakaavasta on laadittu vain yksi luonnosvaihtoehto, koska kaavan
tavoite on selkeä ja kaavan sisällöstä on neuvoteltu alueen toimijoiden
kanssa ja näin rakennettu kaavaluonnos eikä useille vaihtoehdoille ole
ollut tarvetta. Kaavan yksityiskohtainen sisältö muotoutuu
asemakaavaehdotukseksi luonnosvaiheessa saadun palautteen ja
kaupungin asettamien tavoitteiden kautta.
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sisältö perustuu alueelle
suunniteltuun toimintaan, joka edellyttää asemakaavan laatimista.

Pallarintien asuntoalue
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Golfkentän alue

4.6.2 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Kaavan yksityiskohtainen sisältö muotoutuu
asemakaavaehdotukseksi valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen
saadun palautteen perusteella.
4.6.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavaratkaisu on muotoutunut kaupungin eri toimialojen
yhteistyössä sekä kaava-alueen toimijoiden kanssa käytyjen
neuvottelujen perusteella.
4.6.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS (ehdotusvaihe)

5.1

Kaavan rakenne
Asemakaava-alueen muodostavat Rovaniemen kaupungin 4.
kaupunginosan korttelit 451-478 sekä viereiset VU-,VP-, MP-,
ET-, LPA- ja LP-alueet sekä katualueet.
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5.1.1 Mitoitus
Alue on osin asemakaavatonta (golfkentän ympäristö), joten
asemakaavalla alueelle lisääntyy rakennusoikeus. Alueelle
sijoittuvilla liikerakennusten (KL) ja matkailua palvelevien
rakennusten (RM) korttelialueilla rakennusoikeuden määrä on n.
27000 k-m².
Kokonaisrakennusoikeuden määrä kaava-alueella on n. 60 000
k-m².
5.1.2 Palvelut
Kaava-alue liittyy Ounasvaaran alueeseen ja täydentää sen
liikunta-, virkistys- ja matkailupalveluja. Julkisia ja yksityisiä
palveluja on Ounasvaaran alueella saatavissa myös kaavaaluetta laajemmin (Urheiluopiston alue).
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakennetussa ympäristössä kaavan toteuttamisesta eli liike-,
matkailu- ja majoitustilojen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä
liittymien, pihojen ja istutusten toteuttamisesta riippuu ympäristön
laatutavoitteiden toteutuminen.
Kortteleita ja katuja rakennettaessa aina joudutaan koskemaan
luonnosympäristöön. Puustoa kaadetaan, rakentamisalueita
raivataan ja kaivetaan sekä uusia maa-ainesmassoja tuodaan
tilalle. Koska uusi rakentamisalue on väljä ja metsäinen, niin
rakentamattomalla alueella eli virkistysalueilla voidaan luontoa ja
kasvillisuutta säästää. Näin osalla kaava-aluetta voidaan turvata
mahdollisimman hyvin tälle alueelle ominaisten kasvien ja
luonnon erityispiirteiden säilyminen.
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5.3

Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Asuinrakennusten korttelialueet

AP tontit kortteleissa 451, 459, 465, 467, 471, 477, 478, 434 ja
437.
AR kortteli 447.
AO tontit kortteleissa 455, 462, 465, 471, 472, 473, 475, 476,
434 ja 469.
AL tontti korttelissa 465
AL-1 kortteli 468
Asuinrakennusten korttelialueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha
ja rakennusoikeutta alueille on osoitettu n. 22 000 k-m².
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Liikerakennusten korttelialueet

KL kortteli 432 ja 463 sekä KL-3 korttelit 436, 437 ja 439.
Liikerakennusten korttelialueiden pinta-ala on n. 1.6 ha ja
rakennusoikeutta alueille on osoitettu n. 7500 k-m².

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet

Matkailua palvelevien korttelialueiden pinta-ala on n. 8.2 ha ja
rakennusoikeutta alueille on osoitettu n. 29000 k-m².
Autopaikkojen korttelialueet

Kortteleissa 437, 439 ja 463 on autopaikkojen korttelialuetta.
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5.3.2 Muut alueet
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5.4

Kaavan vaikutukset
Asemakaavalla lisätään matkailua palvelevien rakennusten
korttelialueita (RM) ja liikerakennusten korttelialueita (KL).
Muutoin alueet osoitetaan erityyppisinä urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueina (VU) sen käyttötarkoituksen
mukaisesti.
Uusi rakentaminen tiivistää Ounasvaaran pohjoispuolisen alueen
yhdyskuntarakennetta ja toimintaa.
Kaupunkikuvan kannalta asemakaavanmuutos on kaupungin
näkemyksen mukainen. Alue on olemassa olevaa
matkailurakentamisen aluetta ja tähän liittyvä uusi rakentaminen
täydentää kaupunkikuvaa ja sopii niihin linjauksiin mitä
Ounasvaaran alueen kehittämiseksi on ajateltu.
Toteutuessaan tällä hetkellä rakentamattomina olevilta alueilta
häviää osin luonnontilaista metsää ja alue muuttuu rakennetuksi
ympäristöksi ja toisaalta aiemmin käytössä ollut alue siistiytyy
uuden toiminnan myötä.
Uusi rakentaminen ja sitä myötä alueen kehittyminen lisää
matkailijamääriä ja liikennettä varsinkin golfkentän alueella.
Alueelle johtavan Golfkentäntien uusi linjaus parantaa liikenteen
sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta alueella.
Liittyminen kaava-alueelta tapahtuu Pallarintien kautta
Jäämerentielle ja sitä kautta kaupungin keskustaan tai
Saarenkylän alueelle. Joukkoliikenne kulkee Pallarintien kautta
Saarenkylään ja Rovaniemen keskustaan.
Kaupunki rakentaa alueelle kadut, kevyen liikenteen väylät ja
vesi- ja viemäriverkoston. Vesi- ja viemärilaitoksella on riittävästi
kapasiteettiä ottaa alueen tulevat uudet toimijat palvelun piiriin.
Alueelle rakennetaan myös sähkö- ja telehuollon palvelut.
Olemassa olevia ulkoilureittejä/hiihtouria joudutaan joiltain osin
siirtämään golfkentän yläpuolisilla osilla.
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5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaava-alueen rakentaminen vaikuttaa aina luontoon ja
luonnonympäristöön, koska kulkuyhteyksien ja rakennusten
kohdilta joudutaan poistamaan puusto ja muu kasvillisuus. Näin
luonnontilainen metsä muuttuu rakennetuksi alueeksi ja
alkuperäistä luontoa jää virkistysalueille.
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueella rakennukset
pyritään sopeuttamaan maastoon ja luonnonympäristöön.
Maanpintaa ei saa merkittävästi pengertää tai leikata.
Pengertäminen sallitaan RM-alueella rakennuspaikan kohdalla ja
rinteen suuntaisten alueen sisäisten teiden kohdalla rajatusti ja
maisemoiden.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava-alueen rakentaminen vaikuttaa aina luontoon ja
luonnonympäristöön, koska kulkuyhteyksien ja rakennusten
kohdilta joudutaan poistamaan puusto ja muu kasvillisuus. Näin
luonnontilainen metsä muuttuu rakennetuksi alueeksi ja
alkuperäistä luontoa jää virkistysalueille.
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueella rakennukset
pyritään sopeuttamaan maastoon ja luonnonympäristöön.
Maanpintaa ei saa merkittävästi pengertää tai leikata.
Pengertäminen sallitaan RM-alueella rakennuspaikan kohdalla ja
rinteen suuntaisten alueen sisäisten teiden kohdalla rajatusti ja
maisemoiden.

Kaava-alueen rakentaminen vaikuttaa nk. pintavesien
johtamiseen. Pintavedet korttelialueilla tullaan keräämään ja
johtamaan luonnonvesiin.
Rinnealueen RM alueelle suositetaan tonttikohtaista hulevesien
hallintaa mitoituksella 1m³/100m² kattopintaa kohden. Katto ja
muut tonttien kuivatus- ja hulevedet imeytetään tai johdetaan
hallitusti maastoon.
Edellä mainituilla toimenpiteillä hankkeen vaikutukset alueelta
purkautuviin virtaamiin jäävät vähäisiksi.
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Rakentaminen ei edellytä maanlouhimista tai kallion räjäytystä
vaan se voidaan toteuttaa normaalin perustamistavan
mukaisesti.
Kaavan toteuttamisella ei ole sanottavaa vaikutusta alueen
pienilmastoon.
Perinteisen maa- ja metsätalouden harjoittaminen on jo loppunut
kaava-alueella. Uudet tehtävät ovat virkistysalueiden ja
ulkoilureittien kunnostamisessa ja hoitamisessa.
5.4.3 Muut vaikutukset
Matkailupalvelujen alueen rakentamisella on kaupungin kannalta
monia positiivisia vaikutuksia, sillä se on kaupungin ja tässä
tapauksessa Ounasvaaran alueen kehittämistä hyvin
konkreettisella tavalla. Alueen vetovoimaisuus kasvaa uuden
rakentamisen ja majoitusmahdollisuuksien myötä. Kaupunkiin
saadaan lisää palveluja kasvavalle asukas- ja matkailijamäärälle.
Palvelualueelle sijoittuu yleensä myös uusia toimijoita, jotka
maksavat veronsa kaupungille ja heillä on positiivinen vaikutus
kaupungin talouteen.
Uuden alueen rakentaminen työllistää monella tavalla kuntalaisia
ja vaikuttaa myönteisesti elinkeinoelämään ja kauppaan.

5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ja
niiden käyttö on vakiintunut vuosien kuluessa.
Asemakaavamääräykset ovat tyypillisiä
matkailupalvelujenalueella ja urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueella yleensä käytettyjä määräyksiä. Niiden sisältö on esitetty
kaavakartalla.
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5.7

Nimistö
Katujen nimistössä Ounasvaaran alueella on käytetty alueen
perinteestä johtuvia ja alueen toimintaan liittyviä nimiä.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman, vuokramiesten ja
kaupungin väliset sopimukset uudistetaan vastaamaan
asemakaavaa. Rakentaminen alueelle on mahdollista sen
jälkeen uuden asemakaavan mukaan.
Kaupunki on rakentanut osalle alueesta vesi- ja viemärijohdot
sekä kaavatiet ja pitää niitä kunnossa.

6.2

Toteutuksen seuranta
Alueelle toteutettavien hankkeiden on noudatettava voimassa
olevaa asemakaavaa sekä hankkeille myönnettyjä
rakennuslupia.

Rovaniemellä 27.11.2017

Markku Pyhäjärvi
Kaavoituspäällikkö

Petteri Lampi
Kaavasuunnittelija
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
698
Täyttämispvm
13.09.2017
Rovaniemi
Asemakaavan muutos ja laajennus 4.kaupunginosa,
golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
06.11.2012
Kunnan kaavatunnus
698-2012-13

Kunta
Kaavan nimi

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala
170,0481
[ha]
Maanalaisten tilojen
pinta-ala [ha]

Uusi asemakaavan pintaala [ha]
Asemakaavan muutoksen
pinta-ala [ha]

132,7695
37,2786

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
Aluevaraukset
[ha]

PintaKerrosala Tehokkuus
ala
[k-m²]
[e]
[%]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Kerrosalan
muut. [km² +/-]

Yhteensä

170,0481 100,0

60512

0,04

132,7696

42242

A yhteensä

10,1529

6,0

21703

0,21

1,4396

3933

1,6221

1,0

7536

0,46

1,6221

7536

V yhteensä

140,8823

82,8

R yhteensä

8,3546

4,9

L yhteensä

8,8924

5,2

3,5937

E yhteensä

0,0178

0,0

0,0178

0,1260

0,1

0,1260

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
128,2053
31273

0,37

-2,2349

S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

30773
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Maanalaiset Pinta-ala Pintatilat
[ha]
ala [%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan Kerrosalan muut.
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Yhteensä

Alamerkinnät
Pinta-ala
Aluevaraukset
[ha]

PintaKerrosala Tehokkuus
ala
[k-m²]
[e]
[%]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Kerrosalan
muut. [km² +/-]

Yhteensä

170,0481 100,0

60512

0,04

132,7696

42242

A yhteensä

10,1529

21703

0,21

1,4396

3933

-0,2564

-1200

4,3380

10163

0,0595

254

0,1957

391

AOL-2

-0,1957

-391

AOR

-2,7015

-5284

6,0

A
AP

4,3380

42,7

10163

0,23

AR

0,2842

2,8

700

0,25

AO

5,1512

50,7

9713

0,19

AL

0,1838

1,8

736

0,40

AL-1

0,1957

1,9

391

0,20

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä

1,6221

1,0

7536

0,46

1,6221

7536

KL

0,5222

32,2

2300

0,44

0,5222

2300

KL-3

1,0999

67,8

5236

0,48

1,0999

5236

140,8823

82,8

128,2053

VP

2,1759

1,5

2,1759

VL

0,8120

0,6

0,4576

VU

26,2390

18,6

26,2390

T yhteensä
V yhteensä

P.

-9,8503

UH

-2,4723

VU-1

17,8173

12,6

17,8173
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Pinta-ala
Aluevaraukset
[ha]

PintaKerrosala Tehokkuus
ala
[k-m²]
[e]
[%]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Kerrosalan
muut. [km² +/-]

VU-2

85,7266

60,8

85,7266

VU-3

8,1115

5,8

8,1115

R yhteensä

8,3546

4,9

31273

0,37

-2,2349

30773

RM

7,2326

86,6

26534

0,37

7,2326

26534

-1,4244

-500

RM-1
RM-3

1,0597

12,7

4239

0,40

1,0597

4239

RM-4

0,0623

0,7

500

0,80

0,0623

500

RR

-9,1651

L yhteensä

8,8924

5,2

3,5937

Kadut

7,5013

84,4

2,3051

Kev.liik.kadut

0,0421

0,5

0,0421

LP

-0,1025

LPA

0,3412

3,8

0,3412

LPA-1

1,0078

11,3

1,0078

E yhteensä

0,0178

0,0

0,0178

ET

0,0178

100,0

0,0178

M yhteensä

0,1260

0,1

0,1260

MP

0,1260

100,0

0,1260

S yhteensä

W yhteensä

