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Yleistä 

 
Tämä perusselvitysraportti on osa Rovaniemen alueiden käytön strategiatyötä. Raporttiin on 
koottu mahdollisimman kattavasti nykyisen Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalais-
kunnan maankäyttöä, väestöä, palveluja, elinkeinotoimintaa ja taloutta koskevia taustatietoja. 
Jokaisen aihepiirin osalta on käsitelty mennyttä kehitystä ja nykytilannetta sekä analysoitu 
tulevaa kehitystä. Perusselvityksen kaikkia osioita on pyritty tarkastelemaan alueiden käytön 
näkökulmasta. Perusselvitystä tehtäessä Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta eivät ole 
vielä yhdistyneet. Tämän vuoksi tietoja on pääasiassa käsitelty Rovaniemen kaupungin ja 
maalaiskunnan osalta erikseen. 
 
 
1. Maankäyttö 
 
1.1. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen yleisesti 
 
1.1.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
Uusi yhdistynyt Rovaniemi on alueeltaan hyvin laaja. Etäisyydet kunnan reuna-alueilta kes-
kustaan ovat enimmillään 80 km ja pienimmilläänkin noin 40 km. 
 
Alueen yhdyskuntarakenne on historiallisen kehityksen tulos. Kaupunki erotettiin maalais-
kunnasta kauppalaksi vuonna 1929. Sen jälkeen kaupunki on kasvanut tasaista tahtia, vaik-
ka Lapin sota hävittikin lähes koko kaupungin rakennuskannan. Sodan jälkeen asuntoalueet 
ovat laajentuneet keskustan itä- ja länsipuolelle, Korkalovaaraan ja Ounasvaaran rinteille. 
Koska kaupunki on jokien ja vaarojen kirjoma, yhdyskuntarakenne on sormimaisesti haarau-
tunut ja hajaantunut mutta kuitenkin yksi kokonaisuus. Täysin omavaraisia alakeskuksia Ro-
vaniemen kaupungissa ei ole. Asuinalueiden lähellä olevia julkisten ja kaupallisten palvelujen 
keskittymiä on Ounasrinteellä, Pöykkölässä, Viirinkankaalla, Korkalovaarassa ja nykyisen 
maalaiskunnan puolella Saarenkylässä. Kaupunginosat nivoutuvat toisiinsa silloilla. Kaupun-
gin pinta-ala on 100 km2.  
 
Rovaniemen maalaiskunnan keskus, Saarenkylä sijaitsee aivan kaupungin kupeessa Kemi-
joen vastarannalla. Maalaiskunnan suurimmat asuinalueet ovat kasvaneet aivan kaupungin 
rajoille niin, että on vaikea erottaa missä kaupunki loppuu ja maalaiskunta alkaa. Näillä kau-
punkiin rajutuvilla asuntoalueilla asuu noin puolet maalaiskunnan väestöstä. Toinen puoli 
väestöstä asuu jokivarsien vanhoissa kylissä, joista suurimmat ovat Muurola-Hirvas-
Alakorkalo, Ylikylä-Nivankylä-Sinettä, joita on kaavoitettu ja täydennysrakennettu aina 1960-
luvulta lähtien. Rovaniemen maalaiskunnan pinta-ala on 7910 km2. 
 
Rakenteeltaan kylämäisinä säilyneitä alueita ovat Rautiosaari, Paavalniemi, Vikajärvi, Kos-
kenkylä, Oikarainen ja Vanttauskoski. Yhdyskuntarakenne on nauhamaisesti hajaantunut 
jokivarsiin ja valtatien tai kantateiden varteen. Asutuksen painopiste on Alakemijokivarressa 
ja Ounasjoen eteläosalla. Vähemmän asutusta on Yläkemijoella ja valtatien 4 varrella. Ranu-
antien varrella on hyvin vähän asutusta. 
 
1.1.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Pohjois-Suomi on yksi Euroopan harvimmin asutuista alueista. Jos väki jatkuvasti vähenee, 
paljon rakennettua infrastruktuuria reuna-alueilla jää hyödyntämättä ja kiinteistöjen arvo vä-
henee, mikä lisää yhteiskunnallista ja taloudellista epätasa-arvoa eri alueilla asuvien ihmisten 
kesken.  
 
Suuria muutostekijöitä tulevat olemaan mm. ikärakenteen vanheneminen, elinkeinorakenteen 
muutos tietoyhteiskunnasta elämys- ja kokemusyhteiskuntaan, vapaa-ajan lisääntyminen ja 
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sitä seuraava matkailun kasvu ja yleensä työnkuvan muuttuminen. Tietoyhteiskuntakehitys 
voi johtaa palvelutuotannon murrokseen ja paikasta riippumattomuuteen. Kehityksen mega-
trendejä tulee olemaan myös muutokset asumisessa, esimerkiksi asuminen talvella kaupun-
gissa ja kesällä loma-asunnossa. Näillä tulee olemaan vaikutuksia alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen. 
 
Rovaniemen seudulla ikärakenne on muuta Lappia edullisempi, mistä johtuen kaupunkiseutu 
voi säilyä elinvoimaisena. Seudun vetovoimatekijöitä ovat kansainvälinen imago matkailun 
ansiosta sekä puhdas, lappilainen luonto. Kauniit vesistö- ja vaaramaisemat hallitsevat kau-
punkikuvaa ja asuinympäristöjä. 
 
Maakuntakaavan tavoitteiden mukaan Lappi tarvitsee voimakkaita ja kehittyneitä kaupunki-
seutuja ja maaseutuja, jotka yhdessä muodostavat aluerakenteellisen kokonaisuuden. Alue-
rakenteeseen voivat vaikuttaa itse alueella sekä ympäröivässä maailmassa tapahtuvat muu-
tokset ja kehityssuunnat. Matkailun ja virkistystarpeiden oletetaan lisääntyvän. Arvokkaat 
maisema-alueet ja kulttuurihistorialliset kohteet ovat osa kansallista identiteettiä. Taajama-
seutujen osalta asutusrakenteen hajoaminen on todellinen uhkatekijä. Myös maaseudun 
säilyminen elävänä on turvattava vahvistamalla ja kehittämällä peruselinkeinoja sekä moni-
puolistamalla elinkeinorakennetta alueiden erityispiirteiden pohjalta. 
 
Tiivis kaupunkirakenne on edullinen, koska se vähentää liikkumistarvetta ja suosii keskitetty-
jä huoltojärjestelmiä. Maaseutu tukee kestävää kehitystä, jos aineiden kierto asuinpaikalla 
saadaan mahdollisimman suljetuksi eikä ihmisillä ole päivittäisiä liikkumistarpeita kaukana 
oleviin palveluihin tai työpaikkoihin. Yhdyskuntarakennetta tulisikin muokata paikan olosuh-
teiden mukaan. Alueille tulee luoda sellaiset verkostot, jotka turvaavat myös maaseudun ke-
hittämisedellytykset mm. liikennetarpeet, kohtuulliset peruspalvelut ja aiheuttavat mahdolli-
simman vähän ympäristöhaittoja. Rakentamisessa suositaan täydennysrakentamista. 
 
1.2. Liikennejärjestelmä 

1.2.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne  
 
1.2.1.1 Rovaniemen liikenteellinen asema Pohjois-Kalotin alueella 
 
1990-luvun lopulla ja edelleen on vireillä useita EU:n rahoittamia yhteispohjoismaisia hank-
keita koskien yhteyksiä pohjoiskalotin alueella. Barentsin käytävällä tarkoitetaan Murmanskin 
alueen, Suomen Lapin ja Skandinavian niemimaan pohjoisosien välisten liikenneyhteyksien 
ja niiden jatkoyhteyksien muodostamaa kokonaisuutta. Päätavoitteena on yhdistää eri liiken-
nemuodoilla Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosat Luoteis-Venäjään ja tehdä tieosuus tun-
netuksi Euroopassa. Barentsin käytävä liittyy Perämeren pohjukassa Perämerenkaaren ke-
hittämisvyöhykkeeseen. Barentsin käytävä ulottuu Bodöstä Luulajan, Kemin, Rovaniemen, 
Sallan ja Kantalahden kautta Murmanskiin. 
 
1.2.1.2 Pääliikenneverkko 
 
Tieverkko 
 
Rovaniemen päätieverkon muodostavat valtatie 4 (Kemistä Sodankylään) ja kantatiet 78 
(Ranualle), 79 (Kittilään), 81 (Posiolle), 82 (Kemijärvelle) ja 83 (Pelloon). 
 
Vanhasen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmassa liikennepolitiikan tavoitteiksi on todet-
tu laadukkaat ja toimintavarmat liikenneväylät, jotka ovat perusedellytys yhteiskunnan tehok-
kaalle, alueellisesti ja sosiaalisesti tasavertaiselle ja kansainvälisesti kilpailukykyiselle toimin-
nalle. Rovaniemen läpi kulkevaa valtatietä 4 on ehdotettu etelästä Rovaniemen keskustan 
pohjoispuolelle saakka eduskunnan juuri hyväksymän maantielain mukaiseksi runkotieksi, 
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jolle on asetettu korkea standardi ja jonka nopeustaso on pääsääntöisesti 100 km/h. Taaja-
mien kohdalla tavoitteeseen ei ole aina realistista päästä. Rovaniemen kohdalla nopeustaso 
tulee olemaan alhaisempi välillä Alakorkalo – Ounasjoki. Keskustan kohdalla ristiriita tavoit-
teen kanssa on suurin, koska tieltä toteutetaan suorat ajoyhteydet pysäköintilaitokseen tule-
van kauppakeskuksen kohdalla. Tämä edellyttää nopeustasoa 60 km/h. Lopullista päätöstä 
runkotieverkon laajuudesta ei ole vielä tehty. 
 
Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle, rautatie Venäjän rajalle asti ja Rovaniemen lentoasema kuu-
luvat Suomen TEN-verkkoon. Näiden lisäksi osaksi Rovaniemen alueella kulkeva kantatie 82 
Vikajärvi-Kelloselkä kuuluu TEN-tieverkkoon. Euroopan unioni voi myöntää rahoitustukea 
yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkon hankkeisiin. Se on Suomessa kuitenkin harvinais-
ta.  
 
Ongelmallisimpia maantiejaksoja ovat Koivu-Rovaniemi ja Vikajärvi-Kemijärvi, missä asutus 
tukeutuu tiehen, joka on kapea, mäkinen ja mutkainen.  
 
Rovaniemen katuverkko tukeutuu yleiseen tieverkkoon. Pääkatuverkon muodostavat väylät 
keskustan ja asuntoalueiden välillä. Joet, rautatie ja nelostie rajaavat keskustaa. Tämän joh-
dosta suuri osa autoliikenteestä kulkee keskustan läpi.  
 
Liikennemäärien kehitys 
 
Henkilöautoliikenteen määrät ovat viime vuosina kääntyneet kasvuun 90-luvun taantuman 
jälkeen. Liikennemäärä nelostiellä Tervolan mittauspisteessä on kasvanut vuosivälillä 1996–
2004 18 %. Liikennesuoritteen oletetaan kasvavan välillä 2004–2020 koko maassa noin 28 
%, mutta Lapissa vain noin 5 %. Lapissa suurella osalla pientieverkkoa suorite vähenee, 
mutta pääteillä kasvun ennustetaan olevan selvästi keskimääräistä voimakkaampaa. Liiken-
teen kausivaihtelut Lapissa ovat erittäin suuria johtuen matkailusesongeista, vilkkainta on 
kesällä ja hiihtolomien aikaan. Liikennemäärät ovat suurimmat ja liikenne jonoutunutta aika-
ajoin valtatiellä 4 välillä Muurola–Rovaniemi ja Rovaniemellä, jossa liikennemäärä ylittää 
keskustan läheisyydessä 20 000 ajon./vrk. Rovaniemen keskustan läheisyydessä valtaosa 
nelostien liikenteestä on taajaman sisäistä liikennettä.  
 
Katuverkolla liikennemäärät kasvavat yleisiä teitä enemmän. Kemi- ja Ounasjoen silloilla 
liikennemäärät ovat kasvaneet 21 % välillä 1990–2004.  
 
Liikenteen välityskyky on ajoittain huono market-alueille johtavilla risteysalueilla ja keskustan 
kehän liittymissä. Rovaniemen keskustan rooli kaupallisena keskuksena on vähentynyt päi-
vittäistavarakaupan suuryksiköiden valmistuttua keskustan ulkopuolelle. Vaikka pysäköinti-
paikkojen määrä keskustassa on vähentynyt, kaupan kannalta pysäköintitilaa on riittävästi 
normaaleina asiointiaikoina. 
 
Rataverkko 
 
Kemistä Rovaniemen läpi Kemijärvelle kulkee päärataverkkoon kuuluva rautatie. Rautatie-
asema on Rovaniemen keskustan välittömässä tuntumassa. Rovaniemen maalaiskunnassa 
liikennepaikkoja ovat Muurola, Vika, Misi ja Vaarala, joka on vain tavaraliikenteen liikenne-
paikka. Rataosuuden Oulu-Kemi-Rovaniemi sähköistys valmistui marraskuussa 2004 ja säh-
köjunaliikenne alkoi 1.12.2004. 
 
Lentoasema 
 
Rovaniemen lentoasema sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnan alueella 10 km Rovaniemen 
keskustasta Sodankylän suuntaan. Lentoasema on matkustajamäärillä mitaten Suomen nel-
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jänneksi vilkkain. Lentoasemaa on laajennettu vuonna 2000, sillä tilausliikenne ruuhkautti 
matkustajatilat. Kiitorata on riittävä lähes kaiken tyyppisille matkustajakoneille. 
 
1.2.1.3 Joukkoliikenne 
 
Paikallisliikenne 
 
Rovaniemen paikallisliikenteen alue rajoittuu pohjoisessa Ylikylän ja Someroharjun alueisiin, 
idässä Vaaralan ja Koskenkylän alueisiin, etelässä Pöykkölään ja joen länsipuolella Muuro-
laan sekä lännessä Niskanperään ja Karinrakkaan. Paikallisliikenteen nykylinjasto muodos-
tuu 14 linjasta, joista suurin osa on keskustan ylittäviä heilurilinjoja ja osa säteittäisiä keskus-
taan päättyviä linjoja. Joukkoliikenteessä paras palvelutaso on Korkalovaaran ja Ounasrin-
teen suunnilla. Opiskeluaikoina myös Rantavitikalla ja Saarenkylässä on hyvä joukkoliiken-
netarjonta. Paikallisliikenteessä arvioidaan kulkevan noin miljoona matkustajaa vuodessa. 
Matkustajamäärä on ollut viime vuosina huomattavassa laskusuunnassa. 
 
Linjaston keskeisenä puutteena on suorien yhteyksien puuttuminen joidenkin keskeisten ky-
syntää tuottavien alueiden, kuten esim. Ounasrinteen ja Rantavitikan välillä. Paikallisliiken-
teessä ovat käytössä lähes kaikki tavanomaisimmat kaupunkiliput lukuun ottamatta kertali-
pussa vaihtolippua ja maalaiskunnan alueella taajamalipun opiskelija-alennusta. 
 
Seutuliikenne 
 
Rovaniemen maalaiskunnan alueella paikallisliikennealueen ulkopuolista joukkoliikennettä 
kutsutaan seutuliikenteeksi. Seutuliikenne tukeutuu vahvasti maakunnalliseen ja valtakunnal-
liseen kaukoliikenteeseen. Lisäksi maalaiskunnan alueelta Rovaniemelle on joitakin pääasi-
assa työ- ja koulumatkaliikennettä palvelevia vuoroja, joista osa on lääninhallituksen osta-
maa liikennettä. Seutuliikenteellä on myös tärkeä rooli maalaiskunnan koulukuljetusten jär-
jestämisessä.  
 
Paras vuorotarjonta Rovaniemelle on Muurolan suunnasta, josta liikennöinti on luonteeltaan 
paikallisliikenteen kaltaista. Muualta liikenne tukeutuu pääasiassa maakunnallisiin vuoroihin, 
jotka toimivat usein myös jatkoyhteyksinä juna- ja lentoliikenteestä muualle maakuntaan. 
Matkustajamäärät ovat olleet laskevia myös seutuliikenteessä, tosin kehitys ei ole ollut yhtä 
voimakasta kuin paikallisliikenteessä. Seutuliikenteessä on käytössä seutulippu, joka oikeut-
taa matkustamaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan alueella 30 vrk:n ajan myös 
paikallisliikenteessä.  
 
Seutuliikenteessä suurimpina puutteina koetaan hankalat vaihtoyhteydet ja vaihtolipun puute 
kertalipussa seutu- ja paikallisliikenteen välillä sekä puutteellinen palvelutaso etenkin kesäai-
kaisen työmatkaliikenteen osalta. 
 
Matkapalvelukeskus (MPK) 
 
Rovaniemellä toimii tällä hetkellä kokeiluna matkapalvelukeskus (MPK), jossa ovat mukana 
lääninhallitus, kunnat ja KELA. MPK:n kautta järjestetään sosiaalipuolen kuljetuksia palvelu-
linjoilla ja yhdistellään KELA:n kuljetuksia (pääasiassa Lapin keskussairaalaan ja Oulun yli-
opiston sairaalaan) matkaketjuiksi, joissa pisin osuus pyritään tekemään linja-autolla. Lisäksi 
samaan suuntaan meneville KELA:n taksiasiakkaille järjestetään yhteiskuljetuksia. MPK:lla 
on tavoitteena saada järjestettäväkseen myös koulutoimen kuljetukset ja kylien asiointiliiken-
ne, jota järjestetään koulukuljetusten yhteydessä ja erillisenä kutsuohjattuna liikenteenä. 
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Rautatieliikenne 
 
Rautatieliikenne muodostaa yhdessä linja-autoliikenteen kanssa joukkoliikenteen rungon. 
Kaikki Pohjois-Suomen junayhteydet ovat pitkämatkaisia kaukojunavuoroja. Rovaniemelle 
saapuu ja sieltä lähtee päivittäin 6 junavuoroa Kemin/Oulun suunnasta ja Kemijärven suun-
taan on yksi päivittäinen junavuoro. Junilta on jatkoyhteydet linja-autolla Pohjois- ja Itä-Lapin 
kuntakeskuksiin ja Lapin matkailukeskuksiin. Rovaniemen aseman kautta kulki vuonna 2004 
320 000 matkustajaa.  
 
Lentoliikenne 
 
Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärät ovat nousseet vilkastuneen ulkomaanliikenteen 
ansiosta vuodesta 1998 vuoteen 2004 20 %. Vuonna 2004 matkustajia oli 395 000, joista 
73,3 % kotimaan liikenteessä. Rovaniemeltä on 6 päivittäistä, edestakaista lentoa Helsinkiin. 
Lisäksi on yhteydet Murmanskiin / Arkangeliin. Varsinkin jouluaikaan järjestetään charter-
lentoja mm. Iso-Britanniasta ja Japanista. Rovaniemellä lentomelu vaikuttaa maankäyttöön ja 
rakentamiseen ennen kaikkea Saarenkylän alueella.  
 
1.2.1.4 Kevyt liikenne 
 
Rovaniemen maalaiskunnassa kevytliikenteen väyliä on yleisten teiden varrella välillä Jaatila-
Rovaniemi, Sinetässä, Meltauksessa, Vikajärvellä, Ylinammassa, Koskenkylässä, Somero-
harjulla, Vaaralassa ja Vanttauskoskella, yhteensä noin 110 km. Taajama-alueella kevytlii-
kenteen verkko on melko kattava. Maalaiskunnan asemakaava-alueilla on kevytliikenteen 
väyliä noin 26 km ja Rovaniemen kaupungin alueella 102,5 km. 
 
1.2.1.5 Tavaraliikenne 
 
Tavaraliikenne maantiekuljetuksissa läänin sisällä on moninkertainen verrattuna lääninrajan 
ylittäviin kuljetuksiin. Lappiin tuodaan maanteitse huomattavasti enemmän tavaraa kuin sieltä 
viedään. Perämeren satamista taas viedään tavaraa huomattavasti enemmän kuin tuodaan. 
 
Tavaravirrat ovat kasvaneet tasaisesti. Kaikilla keskeisillä kuljetusliikkeillä on terminaalit Ro-
vaniemellä. Tukkuliikkeiden Lapin jakelu vaihtelee ketjukohtaisesti, mutta pääsääntöisesti 
suurten kauppojen jakelu hoidetaan suoraan päävarastoista Etelä-Suomesta ja pienempien 
kauppojen jakelu hoidetaan Pohjois-Suomen terminaaleista, jotka sijaitsevat yleensä Oulus-
sa. Kaikilla rataosuuksilla on tavaraliikennettä ja se jakaantuu melko tasaisesti kaikille vuoro-
kaudenajoille. Yhdistettyjen juna-rekkakuljetusten kysyntä kasvaa koko ajan. Rovaniemen 
asema on merkittävä puutavaran lastausasema. Kuljetukset menevät Kemin tehtaille.  
 
Lentorahdin määrä on pieni muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. 
 
1.2.1.6 Tietoliikenne 
 
Tietoliikenneverkot ovat melko hyvät, valokaapeliyhteys ulottuu Lapin kaikkiin kuntakeskuk-
siin. Taajamien ulkopuolella laajakaistatasoisia tietoliikenneyhteyksiä ei juuri ole ja niiden 
hankkiminen on kallista. Matkapuhelinverkko toimii kaikissa taajamissa ja pääteiden varsilla.  
 
1.2.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila  
 
1.2.2.1 Rovaniemen liikenteellinen asema Pohjois-Kalotin alueella 
 
Lappiin on laadittu koko läänin kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma, Lapin liikenne 2020. 
Suunnitelma tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää niin, että se tukee Lapin alueraken-
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teen sekä elinkeinotoiminnan kehittämistavoitteita niin, että alueella on mahdollisuus menes-
tyä sekä kansallisessa että kansainvälisessä kilpailussa.  
 
Valtatie 4, rautatie ja lentoasema kuuluvat eurooppalaiseen liikenteen pääverkkoon, joten 
niiden tasoa tulisi koko ajan parantaa. Rataa Rovaniemeltä Venäjän rajalle, osana Barentsin 
liikennekäytävää, tulee kehittää. 
 
Barentsin käytävästä on tavoitteena luoda tavaraliikenteen logistinen pääväylä ja hyvin tun-
nettu matkailureitti. Hyvät yhteydet alueiden kesken vilkastuttavat alueen elinkeinoelämää ja 
parantavat työllisyyttä. Tavoitteena on järjestää linja-autoliikenne sekä henkilö- ja tavaralii-
kenne neljän maan välillä. Tämä mahdollistaa osaltaan mahdollisuuksia lisätä kokemusten 
vaihtoa eri osa-alueilla (kunnat ja elinkeinoelämä) ja lisätään yhteistyötä mm. kulttuurin ja 
urheilun saralla. 
 
Liikenteellisillä ratkaisuilla pyritään turvaamaan Rovaniemen asema Lapin maakuntakeskuk-
sena. Alueiden käytön näkökulmasta sujuvalla ja tehokkaalla liikenneverkolla edistetään kes-
kusten välisiä yhteyksiä ja parannetaan pitkistä etäisyyksistä aiheutuvia haittoja. 
 
1.2.2.2 Pääliikenneverkko 
 
Tieverkko 
 
Rovaniemen seudun tieverkkosuunnitelma 2010 määrittelee raamit keskeisten alueiden tie- 
ja katuverkon kehittämiselle. Tärkein kehittämiskohde on valtatie 4. Valtatien 4 kehittämises-
tä Rovaniemen keskeisillä on laadittu tiesuunnitelma. Tien kehittäminen Rovaniemen alueel-
la on yksi Lapin tiepiirin keskeisimmistä päätieverkon kehittämistavoitteista. 
 
Tieverkkosuunnitelmassa on esitetty varautuminen Rovaniemen kehätien toteuttamiseen. 
Hanke ei ole ajankohtainen lähitulevaisuudessa, mutta tievaraus tulee pitää mukana kaavoi-
tuksessa. Viirinkankaan ja Rantavitikan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kuten myös edellä 
mainitussa tieverkkosuunnitelmassa on pohdittu tarvetta uudelle siltayhteydelle Paavalnie-
men alueelle. Ojanperällä on vireillä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on sijoittaa 
teknologiapalveluja Ojanperälle. IT-keskus aiotaan liittää siltayhteyden avulla Rantavitikan 
yliopistoalueeseen. Yksityiskohtaista tietoa tieverkon kehittämistarpeista on tarkemmin em. 
suunnitelmissa kuten myös keskustan liikennesuunnitelmassa. 
 
Yksityiskohtaista tietoa tieverkon kehittämistarpeista on tarkemmin em. suunnitelmissa kuten 
myös Rovaniemen kaupungin teettämissä selvityksissä ”Rovaniemen keskustan liikenne-
suunnitelma” (1997) ja ”Viirinkankaan-Rantavitikan alueen liikennejärjestelmä 2020” (2001). 
Rovaniemen keskustan kehittämisestä on myös tuore suunnitelma ’Rovaniemen keskustan 
vetovoimaisuuden lisääminen’. Suunnitelman toteuttaminen käynnistyy kesällä 2006. 
 
Rovaniemen seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty kuvaus tie- ja katuverkon 
ongelmista sekä määritelty lähivuosina toteutettavat pienet parantamistoimenpiteet. 
 
Tiestön kunto on varsinkin sivuteiden osalta uhattuna tulevaisuudessa, jos ylläpidon määrä-
rahoja ei lisätä. Syrjäisempien kylien ja loma-asuntoalueiden väylien taso voi laskea merkit-
tävästi nykyisestä. Kehittämisen painopisteet ovat päivittäisen liikennekelpoisuuden turvaa-
minen, päällystetyn tieverkon kunnon säilyttäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. 
 
Liikenneturvallisuuden takia taajama- ja kyläalueiden laajenemissuunniksi ei tulisi valita pää-
teiden pituussuuntia.  
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Liikenteen kehitys tieverkolla 
 
Henkilöautoliikenne säilyy Rovaniemen seudulla pääasiallisena liikkumisvälineenä. Matkailun 
aiheuttama liikenne lisääntyy voimakkaasti. Kevytliikenne on perusliikkumismuoto lyhyillä 
matkoilla ja se lisääntyy tiivistyneen maankäytön ja väylästön parantamisen ansiosta. Jouk-
koliikennepalvelut turvataan koko kaupungin alueella. Palveluja ei pystytä kokonaisuudes-
saan turvaamaan lipputuloilla. Asutus on sen verran hajallaan, että liikennetarjonnan järjes-
täminen on osin hoidettava ostoliikenteillä. Matkapalvelukeskustoiminnalla rahoitustarvetta 
voidaan pienentää, koska palvelu tarjotaan vain akuuttiin tarpeeseen. 
 
Liikenteen oletetaan kasvavan pääteillä ja vähenevän paikallisteillä, jossa liikennemäärät 
tullevat laskemaan. Muutokset nykytilanteeseen eivät ole kovin merkittäviä. Liikenteen kasvu 
keskittyy kaupungin ydinalueen pääväylille. Matkailun takia kausittaiset vaihtelut tulevat jat-
kossakin olemaan Rovaniemen seudun pääteillä suuret.  
 
Väestön ikääntyminen voi vähentää henkilöautoliikenteen määrää. Liikkumistarve ei välttä-
mättä vähene. Tähän kehitykseen tulee pystyä reagoimaan joukkoliikennepalveluja kehittä-
mällä. Joukkoliikenteen rahoitus vähenee kuitenkin jatkuvasti, joten uusia innovatiivisia rat-
kaisuja palvelujen turvaamiseen tarvitaan. 
 
Rovaniemen alueiden käytön kannalta toimiva tieverkko on perusedellytys kaupungin tasa-
painoiselle kasvulle. Yhteydet Rovaniemeltä Lapin matkailukeskuksiin täytyy pitää kunnossa, 
huolimatta siitä, että liikenne alemmalla tieverkolla vähenee väestön vähenemisen ja ikään-
tymisen myötä. Liikenteen vähenemistä hidastaa kuitenkin loma-asutuksen ja ns. ”kak-
kosasumisen” lisääntyminen. Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden turvaaminen on syy pitää 
myös alemman tason tieverkko kunnossa.  
 
Rata ja rautatieasema 
 
Rovaniemen ratapihaa kehitetään vastaamaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen tarpeita. 
Asema säilyy jatkossakin merkittävänä puutavaran lastauspaikkana. Yhdistettyjen kuljetusten 
kysyntä tulee kasvamaan aiheuttaen näin paineita aseman seudun kehittämiseen edelleen. 
 
Rovaniemen matkakeskusta kehitetään ”kaksinapaisena”, eli sekä rautatieasemaa että siitä 
muutaman sadan metrin päässä olevaa linja-autoasemaa kehitetään. Niiden yhteistyötä kehi-
tetään parantamalla mm. matkustajainformaatiota ja sujuvia vaihtoyhteyksiä terminaalien 
välillä. 
 
Lentoasema 
 
Lentoliikenne Rovaniemelle lisääntyy koko ajan. Kehitys jatkunee nousujohteisena myös 
tulevaisuudessa. Rovaniemen lentoasemasta on tavoitteena kehittää ulkomaan ja kotimaan 
lentorahtiyhteyksien keskus. Tieyhteys lentoasemalle pidetään tarvetta vastaavassa kunnos-
sa. Rovaniemen keskustasta turvataan toimivat joukkoliikenneyhteydet lentoasemalle. 
 
Kysyntä lentoaseman lähialueiden maa-alueiden hyödyntämiseen työpaikka-alueinakin tullee 
kasvamaan. Aseman ja sen lähialueiden kehittämismahdollisuuksien turvaamiseen tulee 
varautua kaavoituksessa varaamalla toimintojen kehittämiselle riittävät maa-alueet. 
 
Rovaniemen lentoasemalla on tulevaisuudessa suuri merkitys osana matkailullisesti tärkeää 
”joulukolmiota”. Lentoliikenne tulee säilymään pääasiallisena kansainvälisen matkailun lii-
kennöintimuotona. Logististen yhteyksien lentoaseman, Napapiirin ja keskustan välillä on 
toimittava. Maankäyttö lentoaseman risteyksen tuntumassa voi tehostua mm. matkailua pal-
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velevan rakentamisen ja asumisen myötä. Lentomelualueelle ei kuitenkaan osoiteta asumis-
ta. 
 
1.2.2.3 Joukkoliikenne 
 
Linja-autoliikenne 
 
Nykyisellä kehityssuunnalla linja-autoliikennettä uhkaa näivettyminen. Tarvitaan kehittämis-
toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa resurssien käyttöä ja kuljetusketjujen toimivuutta. Erityi-
sesti MPK:n toimintaa tulee kehittää, ja sen roolia tulee vahvistaa kuljetusten järjestämisessä 
ja yhdistämisessä. Lähtökohtana kuljetusten yhdistämisellä on, että haja-asutusalueella yh-
distetyt kuljetukset toimivat syöttöliikenteenä runkoliikenteen verkolle, jonka olemassaoloa 
näin myös turvataan.  
 
Paikallisliikenteessä tavoitteena ovat suorat keskustan läpi kulkevat yhteydet vilkkaimmilta 
asuinalueilta merkittävimmille työ- ja opiskelupaikoille, joita ovat mm. Lapin keskussairaala ja 
Rantavitikan oppilaitosalue. Ensisijaisesti tavoitteeseen pyritään suuntaamalla joukkoliiken-
teen rahoitusta mieluummin lippujärjestelmän kehittämiseen kuin liikenteen ostamiseen. Ny-
kyistä voimakkaammalla lipputuella tulee saavuttaa linjastomuutosten lisäksi liikennetarjon-
nan parannuksia liikennöintiaikoihin ja vuorotiheyksiin.  
 
Seutuliikenteen palvelutaso pyritään säilyttämään ja jopa parantamaan sitä erityisesti työ-
matkaliikenteessä. Palvelutasotavoitteena on turvata päivittäiset työ-, opiskelu- ja asiointiyh-
teydet pääteiden varren kyliltä Rovaniemelle ja muualta haja-alueelta asiointiyhteydet vähin-
tään kaksi kertaa viikossa. Lisäksi pyritään järjestämään sujuvat vaihtoyhteydet ja vaihtolip-
pujärjestelmä seutuliikenteen ja paikallisliikenteen välille.  
 
Maankäytön tiivistämisellä ja eheyttämisellä tuetaan parhaiten joukkoliikenteen toimintaedel-
lytyksiä ja koko kulkumuodon kehittämistä. Haja-alueille rakentaminen ei tue joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee jatkossa ottaa tiuk-
ka ote asutuksen sijoittamiseen. Tukeuttamalla kaikki rakentaminen olemassa olevien jouk-
koliikennereittien vaikutusalueelle tuetaan parhaiten kulkumuodon toimintaedellytyksiä ja 
vältytään siltä, että välttämättömimmätkin joukkoliikennepalvelut tulevat kunnan maksettavik-
si.  
 
Toimivat joukkoliikenneyhteydet lento-aseman, Napapiirin ja keskustan välillä ovat tärkeitä 
myös matkailuelinkeinon kannalta. Muuta joukkoliikenneverkkoa kehitetään ensisijaisesti 
jokapäiväisten työ- ja opiskelumatkojen tarpeiden kautta.  
 
Junaliikenne 
 
VR:n mukaan henkilöliikenne rautateillä tulee lisääntymään vuosittain noin 1 % kaikilla rata-
osuuksilla. Nopeutuva junayhteys (sähköistys, Pendolinoliikenne Oulusta Helsinkiin) tullee 
lisäämään junaliikenteen suosiota myös rovaniemeläisten keskuudessa. Edellä kuvattu ase-
man kehittäminen tulee varmistaa myös kaavoituksen keinoin. 
 
Lentoliikenne 
 
Lentoliikenteen kehittämisessä on painopisteenä matkailua ja liiketoimintaa tukevien yhteyk-
sien kehittäminen. Myös rahtiliikenteen osalta on kehittämistarpeita. Rovaniemellä tavoitel-
laan suoria lentoja Kööpenhaminaan tai Tukholmaan. Tarpeellisena nähdään myös yhteyksi-
en kehittäminen Murmanskin alueelle sekä reitin Kirkkoniemi-Rovaniemi-Luulaja kehittämi-
nen. 
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1.2.2.4 Kevyt liikenne 
 
Rovaniemen liikennejärjestelmän kehittämisen keskeisiä tavoitteita on kevyen väylästön ke-
hittäminen niin turvallisuuden kuin väylästön kattavuuden osalta. Yksi tärkeimpiä asioita on 
keskustan kävelyalueen kehittäminen.  
 
Rovaniemen seudulla on tavoitteena lisätä kevyen liikenteen käyttöä. Kattavan ja turvallisen 
verkoston lisäksi kevyen liikenteen käyttöön voidaan vaikuttaa maankäytön sijoittelulla ja 
kaavoituksella. Tiivistämällä ja eheyttämällä rakennetta, sijoittamalla asutusta ja työpaikka-
alueita toistensa läheisyyteen sekä mahdollistamalla kevyelle liikenteelle autoliikennettä suo-
remmat yhteydet voidaan kävelyn ja pyöräilyn suosiota päivittäisessä liikkumisessa lisätä. 
Tähän asiaan voidaan ja tulee vaikuttaa kaikilla kaavatasoilla ja kaikissa kaavahankkeissa. 
 
 
1.3. Luonnonympäristö ja maisema, virkistys- ja suojelualueet sekä ulkoilureitistöt 
 
1.3.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
1.3.1.1. Maisemakuva  
 
Luonnonympäristöltään Rovaniemen maalaiskunta sijoittuu lähes kokonaan Peräpohjolan 
vaara- ja jokiseudulle. Kivalojen eteläpuolella pieni osa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan nevala-
keuden seutuun. Kivalojen pohjoispuolella maastomuodot kohoavat suhteellisen jyrkkäpiirtei-
siksi, keskimäärin 300 m korkuisiksi vaaroiksi. Maisemaa kirjovat lukuisat keskikokoiset ja 
pienet järvet. Laajimmat järvet ovat Viiksjärvi, Sinettäjärvi, Sonkajärvi, Marrasjärvi, Perunka-
järvi, Norvajärvet, Nampajärvi, Vikajärvi, Olkkajärvi, Köyry, Vanttausjärvi ja Kaarnijärvet. Pie-
nempiä järviä, jokia, puroja ja lampia on sadoittain.  
 
Maalaiskunnan jakaa neljään osaan Kemijoki ja sen sivuhaara Raudanjoki sekä Kemijokeen 
Rovaniemen kaupungin kohdalla yhtyvä Ounasjoki, jotka muodostavat laajan suvannon Ro-
vaniemen keskustan ja Saarenkylän väliin. Kemijoki on padottu voimalaitoksilla, mikä estää 
lohen nousun Perämereltä luontaisille lisääntymisalueille jokilatvoille. Ounasjoki on vapaa, 
mutta padottu Kemijoki estää kalojen nousun. Ounasjokivarrella tulvilla on suurta merkitys 
alueen luonnonympäristön ja maisemakuvan muokkaajana. Tulvaherkät alueet on merkitty 
rakennemalliraportin liitekarttaan (raportin s. 22). Asutus ja maanviljely ovat keskittyneet joki-
laaksoihin. Alueen pohjoisosa on pääosin ylävää kangasmaastoa ja kasvillisuus kauempana 
jokilaaksoista muuttuu mäntyvaltaiseksi sekametsäksi. Rovaniemen itä-, länsi- ja eteläpuolel-
la soita on enemmän. 
 
1.3.1.2. Virkistysalueet  
 
Rovaniemen kaupungin maastopiirteitä leimaavat vahvasti Korkalovaara ja Ounasvaara. 
Alueen vetovoimaisin virkistysalue on Ounasvaara hiihto- ja liikuntakeskuksineen, jota kehi-
tetään kansainvälisen tason liikuntapuistona. Kaupungin alueella muita virkistysalueita ovat 
Mäntyvaara-Vennivaaran, Printtivaaran ja Alakorkalon retkeilymetsäalueet. Mäntyvaarassa 
on lisäksi ravi- ja moottoriurheilualuetta. Viherverkoston sydämenä on neljä luonnonojaa: 
Ylikylän Myllyoja, Veitikanoja, Pöykkölän Myllyoja ja Suonukkaoja. Rannat on jätetty yleiseen 
virkistyskäyttöön ja ne ovat suhteellisen rakennettuja viheralueita kuten puistoja, uimarantoja 
ja veneilyalueita. Maalaiskunnassa maakuntakaavan mukaiset virkistysaluevaraukset ovat  
Pöyliövaara, Korojoki, Käyrästunturi, Joukahaisvaara, Saittajärvi, Unarinköngäs, Vaattunki ja 
Vikaköngäs. Napapiirin ulkoilualue sijoittuu Olkkajärven pohjoispuolelle ja siellä ovat komeat 
Vaattunki- ja Vikakönkäät. Maalaiskunnan muita tärkeitä virkistysalueita ovat Kemi- ja Ou-
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nasjoki sivujokineen ja lukuisat järvet. Erityisesti Ounasjokivarsi on aktiivisessa virkistyskäy-
tössä.  
 
1.3.1.3. Ulkoilureitit 
 
Rovaniemellä on hyvin laaja moottorikelkkareitistö, pituudeltaan noin 1000 km. Taajamissa 
on hiihtolatuverkot, joista pisimmät sijoittuvat Ounasvaaran kaakkoispuolelle ja toinen, 33 km 
pitkä reitti Korkalovaarasta Pohtimolammelle. Kylillä on koulujen yhteydessä lyhyet ladut 
Muurolassa, Hirvaalla, Taipaleessa, Oikaraisessa, Vanttauskoskella, Vikajärvellä, Perunka-
järvellä, Syväsenvaarassa ja Napapiirillä, Nivankylässä, Sinetässä, Meltauksessa ja Songas-
sa. Koiravaljakkoreitti ja poroajelureitti on Napapiirillä palvelemassa lähinnä charter-turisteja 
jouluaikaan. 
 
Ulkoilureittejä on Ounasvaaralla, Ounasjoen suistossa, Vikajärven eteläpuolella Vaatturinki-
lammen ympäristössä, Lehtojärvellä ja Sukulanrakan hiidenkirnualueella. Uusia reittejä on 
suunniteltu välille Vikajärvi-Norvajärvi. Veneily- ja vesiretkeilyreittejä ovat Kemijoki, Ounasjo-
ki, Meltausjoki, Marrasjoki, Ternujoki, Sonkajoki, Vikajoki, Raudanjoki ja Vähäjoki. 
 
Maalaiskunnassa on kaksi laajaa, puolustusvoimien käytössä olevaa aluetta: Someroharju ja 
Rovajärvi, joilla liikkuminen on ajoittain rajoitettua. 
 
1.3.1.4. Suojelualueet 
 
Rovaniemen kaupungin alueella ei sijaitse yhtään luonnonsuojelualuetta, eikä Natura-2000 –
verkostoon kuuluvaa aluetta (Lapin Ympäristökeskus: Rovaniemen ja Rovaniemen maalais-
kunnan Natura 2000 –verkoston kohteet). Ounasvaaralla on rakennuslainsäädännön nojalla 
eli yleiskaavalla suojeltuja alueita, muinaisia rantoja sekä kasvustoltaan erityisiä rinnemaita.  
 
Rovaniemen maalaiskunnassa sijaitsee luonnonsuojelulailla ja -asetuksella perustetut Pisa-
vaaran luonnonpuisto, neljä lehtojensuojelualuetta ja kaksi soidensuojelualuetta. Ounasjoen 
vesialue ja suiston saaret on suojeltu erityissuojelulailla. Jokeen liittyy valtakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue, joka sisältää Könkään ja Kaukosen kylät sekä Molkokankaan-Sinetän 
välin. Suojeluohjelmien mukaisia suojelualueita on lisäksi yksi lehtojensuojelualue, lintuvesi-
en suojelualue Kampsajärvi ja harjujen suojelualue, Syväojankangas. Lisäksi on seitsemän 
soidensuojelualuetta ja 11 vanhojen metsien suojelualuetta, 16 Natura 2000 aluetta, sisältä-
en joko vanhoja metsiä, suo- ja lehtoalueita. Muita suojelualueita on maakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue, Marrasjärvi. Yksityismaiden suojelualueita on neljä, pinta-alaltaan yh-
teensä noin 1 km2. 
 
Muinaisjäännöksiä koko alueella on lähes 700, joista miltei puolet kiinteitä muinaisjäännök-
siä. Yleisin muinaisjäännös on kivikautinen asuinpaikka. Kaupungin alueella jäännökset ovat 
osittain tuhoutuneet. Rovaniemen yleiskaava-alueelta tunnetaan tällä hetkellä 20 kiinteää 
muinaisjäännöstä.  
 
1.3.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Alueen luonto ja virkistysalueet sekä niillä tapahtuva ohjelmapalvelutoiminta ovat pitkällä 
tähtäyksellä matkailun tärkein vetovoimatekijä. Myös paikallisten asukkaiden kannalta virkis-
tysalueilla ja reiteillä on suuri merkitys viihtyvyyden ja terveyden ylläpitäjänä. Lähellä olevat 
virkistyspalvelut parantavat asuntoalueiden vetovoimaa ja edesauttavat ihmisten juurtumista 
alueelle. 
 
Alueen arvokkaat luontokohteet on kartoitettu kattavasti ja ne tulevat säilymään rakentamat-
tomina jatkossakin. Luonnonympäristöjä uhkaa lähinnä liikenteen aiheuttamat saasteet ja 
pienhiukkasten kaukolaskeumat ulkomailta sekä ilmaston muutos, kuten kasvihuoneilmiö. 
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Myös liiallinen turismi voi aiheuttaa ympäristövaurioita arvokkaille kohteille, jos opastus ja 
suojarakenteet ovat puutteelliset. 
 
Maakuntakaavan mukaan tavoitteena on riittävien ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettujen alu-
eiden varaaminen sekä maakunnassa asuville että muualta Suomesta ja ulkomailta tuleville. 
Virkistysalueiden on tarjottava mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden kokemiseen, mo-
nipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun, kalastukseen ym. matkailua palveleviin toi-
mintoihin. Alueet on toteutettava niin, että niille rakennetaan reitistöt, taukopaikat ym. virkis-
täytymiseen ja urheiluun liittyvät rakenteet. Virkistysalueet pyritään säilyttämään mahdolli-
simman luonnonmukaisina. Vapaa-ajan reitistöjen kehittämisen painopiste on laatutason 
parantamisessa.  
 
Luonnonsuojelulailla turvataan luonnon monimuotoisuuden ja maiseman säilymistä. Suojelu-
alueet lisäävät ihmisten mahdollisuuksia ohjattuun virkistäytymiseen, toisaalta ne myös rajoit-
tavat ihmisten kulkua luonnossa (Pisavaaran luonnonpuisto). Suojelualueiden maankäyttö 
ratkaistaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelmia laadittaessa on huomioitava Maan-
käyttö- ja rakennuslaki, Ympäristönsuojelulaki, Metsä- ja vesilait sekä Luonnonsuojelulaki. 
Suojelualueita on noin 4% maalaiskunnan pinta-alasta. Soidensuojelualueista puolet eli seit-
semän on toteutettu. 
 
 karttaliitteet  
 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖT JA MAISEMA-ALUEET SEKÄ SUOJELUALUEET  
 MATKAILU- JA VIRKISTYSALUEET, REITISTÖT JA NÄHTÄVYYDET  
 

 
Kuva Rautiosaaren Sukulanrakan hiidenkirnuista. Alueella on 
kaikkiaan 14 hiidenkirnua, joista suurimmat syvyydeltään 9 -15 
metriä. 
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1.4. Rakennettu ympäristö, asunto- ja lomarakentaminen 
 
1.4.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 

Rakennuskanta 2003 (huomio: pisimmät pylväät katkaistu)
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Lapin sodan aikana Rovaniemen rakennuksista tuhoutui lähes 90 %. Tuhon jälkeen vuonna 
1946 kaupungin rakentaminen käynnistyi Alvar Aallon kuuluisan Poronsarvi-asemakaavan ja 
jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti. Kaava oli laadittu joustavaksi, jotta se palvelisi so-
dan vaurioiden nopeaa kunnostamistyötä, mutta olisi käyttökelpoinen myös tulevaisuuden 
vielä määrittelemättömien tarpeiden suhteen. Kaavassa korostuu Rovaniemen asema Poh-
jois-Suomen liikenteellisenä solmukohtana. Kauppalaa halkoville liikenneväylille varattiin 
runsaasti tilaa ja väylien varsille on lisäksi sijoitettu viheralueet, joista muodostuu keskuspuis-
to. 
 
1940-luvulla rakennettiin keskustan länsipuolella ns. kolmatta kaupunginosaa sekä Kiirunan 
asuntoalue Ounasvaaran puolelle, missä on mm. ruotsalaisia lahjataloja. 1950-luvulla kolmas 
kaupunginosa laajeni Korkalovaaraan päin. Keskustan eteläpuolella rakennettiin Rauhanka-
dun aluetta ja Rantavitikkaa, samoin Ounasvaaran puolella Katajarantaa. 1950-luvun lopulla 
aloitettiin Alvar Aallon toimiston suunnitteleman Korkalorinteen asuntoalueen rakentaminen. 
1960-luvulla uudistettiin keskustan rakennuskantaa ja syntyi mm. Lainaanrannan asuinker-
rostalojen alue. Viirinkankaalle rakennettiin omakotialueita. 1970-luvulla laajennettiin Korka-
lovaaran ja Ounasrinteen asuntoalueita, samoin Viirinkankaan ja Pöykkölän pientaloalueita. 
1980-luvulla Korkalovaaran asuntoalue rakentui valmiiksi. Ounasvaaran puolelle rakennettiin 
Ounasmetsän asuntoalue ja luoteisosaan Lapinrinteen alue. Pöykkölän pientaloaluetta laa-
jennettiin itään. 1990-luvulla aloitettiin Vennivaaran asuntoalueen rakentaminen, jota on jat-
kettu 2000-luvulla. Ounasrinteen alue laajenee omakotialueena Ounasvaaran etelärinteelle. 
Määrällisesti rakentaminen on ollut vilkkainta sotien jälkeen 1980-luvulla. 
 
Kaikkiaan Rovaniemen yleiskaavassa on osoitettu 57 suojeltavaa rakennuskohdetta tai alu-
etta, joista 29 sijoittuu ydinkeskustaan. Seudullisesti merkittäviä rakennussuojelukohteita 
ovat vanha rautatieasema, Alaruokasen talo, Pöyliön mylly ja Rovaniemen kotiseutumuseo 
Pöykkölä. Valtakunnallisesti merkittäviä rakennussuojelukohteita ovat Rovaniemen kotiseu-
tumuseo, Lapin metsämuseo ja Alvar Aallon kulttuuri- ja hallintokeskus. 
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Maalaiskunnassa asutus sijoittui perinteisesti Ounas- ja Kemijokilaaksojen maatalouskyliin 
pitkälle 1960-luvulle saakka. Saarenkylään kuljettiin nykyisen Suutarinkorvan rautatiesillan 
kautta. Uusi Ounasjoen silta rakennettiin vuonna 1967  ja se paransi huomattavasti kulkua 
pohjoiseen. Vuonna 1966 vahvistuivat Saarenkylän ja Ylikylän ensimmäiset kaavat ja niiden 
pelloille alkoi kohota asuntoalueita ja kunnan palvelurakennuksia kuten kouluja, päiväkoteja, 
vanhainkoti ja terveyskeskus. Syväsenvaaran rakentaminen käynnistyi 1970-luvun loppupuo-
liskolla ja rakentaminen jatkui vilkkaana tämän jälkeen Nivavaaran ja Häkinvaaran alueille. 
1980-90-luvut olivat Saarenkylän suuren kasvun aikaa, kun Nivavaaran ja Häkinvaaran koko 
rinne kaavoitettiin vähitellen asuntoalueeksi ja myös Ylikylään laadittiin asemakaavoja. 1990-
luvun puolivälissä käynnistyi nk. Saarenportin liike- ja palvelurakennusten rakentaminen, 
joista ensimmäisenä valmistui Citymarket. Rovaniemen maalaiskunnassa olivat asuntomes-
sut vuonna 1998 Häkinvaaran asuntoalueella. Kaupungin vähäinen tonttitarjonta on siirtänyt 
rakentamispaineita kuntarajan tuntumaan, maalaiskunnan puolelle.  
 
Asukasluvun kasvu on ollut suurinta asema- ja yleiskaavoitetuilla alueilla ja vastaavasti vä-
henemistä on tapahtunut haja-asutusalueilla, eli viime vuosikymmeninä väestö on voimak-
kaasti keskittynyt kaupunkiin ja sen lähiympäristössä sijaitseviin taajamiin.  
 
Rovaniemen alueen erillisten pientalojen ja rivitalojen sijoittuminen on esitetty kartalla Asu-
mismuoto, rivitalot ja erilliset pientalot.  
 

Petäjäskosken voimalaitoksen asuntoaluetta 1950-luvulta. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla vanha, kaunis asuinrakennus Rautiosaaressa 
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Kylillä erityistä kehittymishakuisuutta on Oikaraisessa, Vaaralassa, Muurolassa ja Nivanky-
lässä sekä Alakorkalossa. Rovaniemellä on kaikkiaan 37 kylätoimikuntaa, joista rekisteröity-
neitä 13. Tällä hetkellä vetovoimaisia asumiskyliä, joissa on koulut, hyvät tieyhteydet, vapaita 
tontteja ja kaunis ympäristö, ovat kaikki Rovaniemen keskustan lähiympäristön kylät ja kau-
empana keskustasta mm. Tapionkylä, Vikajärvi ja Vanttauskoski. Alkutuotannon eli maata-
louden puolesta edelleen elinvoimaisia kyliä ovat mm. Oikarainen, Jaatila, Tapionkylä, Juo-
tasniemi, Välijoki, Haukitaipale, Pajulampi ja Marrasjärvi. Porotalous- ja puutarhatuotantoa 
(Rovaniemellä on puutarha-alan koulutuksesta johtuen n. 15 taimitarhaa / puutarhaa) on mm. 
Lohinivassa, Meltauksessa, Lehtojärvellä, Rautiosaaressa, Viirinkylässä, Pekkalassa ja Aut-
tissa. Matkailuun panostavia kyliä ovat mm. Autti, Lehtojärvi, Lohiniva, Porokari, Sonka, Nar-
kaus, Vanttausjärvi ja Tiainen. Merkittävimpiä loma-asutuskyliä ovat Sonka, Palojärvi, Mänty-
järvi, Perunkajärvi ja Norvajärvi. 
 
Loma-asuntoja maalaiskunnassa oli 3 679 kpl vuonna 2003, kahdeksanneksi eniten Suo-
messa. Vuodesta 1960 alkaen maalaiskuntaan on rakennettu noin 70 kesämökkiä vuodessa. 
Alueellisesti mökit ovat jakautuneet tasaisesti ympäri maalaiskuntaa. Eniten loma-asuntoja 
on Ounasjokivarrella, 1207 kpl, Yläkemijoella 708 ja Sodankyläntien suunnalla 709 kpl. Ro-
vaniemen keskustan ympäristössä on 530 mökkiä, Ranuantien suunnalla 287 ja Alakemijoel-
la 228 kpl loma-asuntoja. Rovaniemen kaupungin alueella on 43 loma-asuntoa, joista lähes 
kaikki on rakennettu ennen vuotta 1960. 
 
Lapin sodan hävitys oli suurinta maalaiskunnan pohjoisilla alueilla, minkä takia rakennettu 
ympäristö on kaksijakoinen: eteläpuolella peräpohjalaiset pihapiirit muodostavat pitkiä, perin-
teisen ilmeensä säilyttäneitä nauhakyliä kun taas pohjoiset osat ovat jälleenrakennuskaudel-
ta. Parhaillaan on meneillään Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi-hanke, jossa inventoidaan 
laajasti lappilaista rakennuskantaa. Selvitys alkanut 2004 ja päättyy 2008. 
Ounasjokivarsi Sinetästä Tainiovaaraan on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
Marrasjärvi on maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Lisäksi on maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokkaita perinnemaisemia, mm. Ounasjoen tulvasaaret.  
 
Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia, rakennettuja ympäristöjä ovat: 
(Lähde: Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 
Museovirasto ja Ympäristöministeriö 1993 )  
 
1. Jaatilan kylä ja Jaatilansaari Kemijoessa  9. Ylikylä 
2. Ruikan kylä    10. Ounasjoen kulttuurimaisema 
3. Rautiosaari Kemijoessa   11. Marrasjärven kylä 
4. Paavalniemen kylä    12. Niesin kylä 
5. Ylikylä    13. Narkausjärven asutus 
6. Muurolan rautatieasema    14. Pöykkölän kotiseutumuseo ja 
7. Saarenputaan silta          Lapin metsämuseo 
8. Körkön taloryhmä, Oikarainen  15. Rovaniemen kulttuurikeskus 
 
Muita (Lähde: Lapin kulttuuriympäristöohjelma, Jarmo Lokio, Lapin Ympäristökeskus 1997) maakun-
takaavassa mainittuja, arvokkaita kulttuuriympäristöjä ovat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Arktikum-talo ja Jätkänkynttilä-silta 
22. Alaruokasen talo 
23. Rovaniemen Lyseonpuiston lukio, opettajien 

asuintalot 
24. Hallinto- ja kulttuurikeskus 
25. Vanha rautatieasema, asemapäällikön talo 
ja rautatieläisten talo 
26. Postivarikko ja taidemuseo 
27. Linja-autoasema 
28. SOK:n entinen liikerakennus Valtakadulla 
ja Vaihdekadulla, Koskikatu 10 
29. Vanha kaupungintalo, Aallonkatu 1:n asuin-
kerrostalo sekä Inapolku 3:n asuinkerrostalo 

30. Marttiinin vanha puukkotehdas 
31. Lapin lääninhallituksen rakennusmiljöö 
32. As. Oy Korkalonrinne ja Evakkotie 75 
33. Kiiruna, korttelit 230, 231, 405, 406 ja 407 
34. Myllärin talo 
35. Kotisaaren uittotukikohta 
36. Pöyliön mylly 
37. Rovaniemen metsäoppilaitos, Hirvas 
38. Pirttikosken voimalaitoksen asuntoalue 
39. Auttikönkään uittopato ja uittoriihi 
40. Ounasjoen suistoalue 
41. Taljasuvannon uittotukikohta 
42. Kenttäharju ja kenttäkangas, Olkkajärvi 
43. Välijoki 
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1.4.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Alueen rakennettu ympäristö on hyvin monipuolinen. Ympäristöt sekä kaupungissa että 
maaseudulla, joihin asutus sijoittuu, ovat maisemiltaan poikkeuksellisen kauniita vesistöineen 
ja vaaroineen. Jokivarsien arvokkailla kulttuuriympäristöalueilla rakennuskanta on kohtuulli-
sen hyvin säilynyttä. Tyhjilleen jääneitä asuntoja käytetään loma-asuntoina. Monin paikoin 
kylien rakenne on kuitenkin ajan saatossa hajaantunut ja uusia rakennuksia on sijoitettu mai-
semallisesti sopimattomille paikoille. Loma-asutus kylillä ja järvillä on tyyliltään kirjavaa. Lo-
ma-asuntojen muuttamiselle vakinaisiksi asunnoiksi on kasvavaa kysyntää, erityisesti sellai-
silla alueilla missä viemäriliittymä lähellä ja kaavatilanne kunnossa kuten Norvajärvellä.  
 
Rakennettuja miljöitä uhkaa jatkuvasti vanhan rakennuskannan hävittäminen ja tyhjilleen 
jääminen, maatalouden loppuminen ja maiseman heikentyminen, olevaan rakennuskantaan 
sopimaton uudisrakentaminen ja visuaalinen häiriö sekä liikenneverkkojen muutokset. Jos-
kus vähäinenkin muutos voi hävittää paikan ominaislaadun ja paikan hengen. Yksi näkökul-
ma kylien toimintaan on tilojen moninaiskäyttö. Tulevaisuudessa vanha kyläkoulu, kylätalo 
tms. harrastepaikka voisi entistä enemmän tarjota nuorille tekemistä ja harrasteryhmille ko-
koontumistiloja. Kylien yhteiset tilat soveltuvat hyvin myös matkailukäyttöön. Tältä kannalta 
tarvitaan tilojen yhteiskäyttöä, joustavaa suunnittelua ja laaja-alaista yhteistyötä. 
 
Kaupungissa ja asemakaavoitetuilla alueilla maalaiskunnassa asuntoalueet ovat selkeämmin 
tietyn aikakauden tuotteita ja siksi ulkonäöltään yhtenäisempiä. Rakennettu kulttuuriympäris-
tö on yksi matkailun vetovoimatekijöistä, kulttuurin ilmentymä ja nähtävyys. 
 
Yleiskaavan mukaan asuntotilanne kaupungissa on hyvä. Aravavuokra-asuntoja on jopa tyh-
jillään. Tulevaisuudessa asuntotuotannon painopiste on pientaloasumisessa ja palveluasun-
totuotannossa. Kaupungissa on tonttireserviä rivi- ja kerrostaloille. Vuokrahuoneistoja on 
runsaasti kysyntään nähden, joten uustuotannon suunnitelmia ei ole esim. opiskelija-
asuntosäätiöllä. Kerrostalojen perusparantamisessa huomioidaan vanhusväestön ja liikunta-
rajoitteisten vaatimukset. Myös palveluasunnot pyritään sijoittamaan peruskorjattuun, van-
haan asuntokantaan, palvelujen läheisyyteen. 
 
Maakuntakaavan mukaan yhdyskuntarakenteen suunnittelun tavoitteena on, että kaupungin 
ja maalaiskunnan taajama-alueet tulee liittää saumattomasti toisiinsa, mikä tiivistää kaupun-
kirakennetta. Kyläalueet on luokiteltu keskuskyliin ja sivukyliin. Tasapainoisella alueiden käy-
töllä edistetään kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta, toimintakykyistä kyläverkkoa ja 
maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista. Asutus, loma-asutus sekä matkailu- ja 
muut vapaa-ajan toiminnot suunnataan tukemaan maaseudun taajamia ja kyliä. Kyläverkko 
tukee alueen tasapainoista kehittämistä hyödyntäen olevia rakenteita, edistää elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Maankäyttöä kehite-
tään alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin perustuen.  
 
Loma-asuntoalueet on suunniteltava helposti saavutettaviksi ja rakennettavuudeltaan hyviksi, 
ympäristöön sopiviksi ja vaihteleviksi niin, että syntyy sekä tiheitä että harvaan rakennettuja 
alueita. 
 
 
karttaliite INFRASTRUKTUURI 
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1.5. Kaavoitus  
 
1.5.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
Maankäyttöä ja rakentamista säätelee Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, joka astui 
voimaan vuoden 2000 alussa. Lain 4§ kuvaa alueiden käytön suunnittelujärjestelmää: ” Kun-
nan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. 
Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan 
kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Kunnat voivat laatia yhteisen 
yleiskaavan. Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maa-
kunnassa tai sen osa-alueella. Valtioneuvosto voi hyväksyä alueiden käyttöä ja alueraken-
netta koskevia valtakunnallisia tavoitteita. ” 
 
Tämä alueiden käytön strategia on yleiskaavoitusta edeltävä, toiminnallinen suunnitelma, 
jossa selvitetään nykytilanne, suunnitellaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia alueiden käytön rat-
kaisuja palvelujen, työpaikkojen ja väestön sijoittumiselle, liikennejärjestelmille, asutuksen 
sijoittumiselle ja virkistysalueille. 
 
Rovaniemen maakuntakaava on vahvistunut 2.11.2001 Ympäristöministeriössä. 
 
Rovaniemen yleiskaava 2015 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.10.2002 ja saanut 
lainvoiman Kho:n päätöksellä 12.8.2004. Yleiskaavan aluevaraukset perustuvat 40 000 asuk-
kaan ja 21 200 työpaikan vaatimille tilatarpeille. 
 
Rovaniemellä on asemakaavoitettua aluetta noin 3000 ha, mikä on noin 30 % kaupungin 
pinta-alasta. Kaupunki on jaettu yhdeksään osa-alueeseen: Keskusta, Rantaviiri, 3. kaupun-
ginosa, Pullinranta, Ounasrinne, Pöykkölä, Lapinrinne-Vennivaara, Korkalovaara ja Ounas-
metsä. 
 
Kaavoittajien mukaan kaupunkiin on rakennettu viime vuosina keskimäärin 35–40 omakotita-
loa. Rivitaloja ja kerrostaloja on rakennettu keskimäärin vain yksi kohde vuodessa. Rovanie-
men kaupungissa on kaavoitettua tonttireserviä useiksi vuosiksi, mutta alueilla ei ole valmista 
kunnallistekniikkaa. Ilman kunnallistekniikkaa on omakotitonttireservinä n. viiden vuoden tar-
ve.  
 
Rovaniemen maalaiskunnassa on laadittu 14 yleiskaavaa, joista pääosa on kunnanvaltuus-
ton hyväksymiä. Lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt v. 1996 joki- ja tievarsille viisi yleis-
piirteistä osayleiskaavaa, jotka kuvaavat kylien aluerakennetta ja niiden laajenemissuuntia 
(Ounasjokivarren yleiskaava, vt 4:n suunnan yleiskaava, Yläkemijoen yleiskaava, Ranuan-
tien suunnan yleiskaava, Alakemijoen yleiskaava), ja joiden pinta-ala on noin 41 328 ha. Alu-
eille on laadittu myöhemmin toteuttamiseen tähtääviä, oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Oike-
usvaikutteisten yleiskaava-alueiden pinta-ala on noin 13 494 ha. 
  
Ranta-asemakaavoja on kaikkiaan 18 kpl, ja niiden pinta-ala on noin 2 287 ha. Kaavat on 
laadittu yksityisten ja valtion omistamille maille. 
  
Asemakaava-alueita on neljä: Saarenkylä, Ylikylä, Muurola ja Pohtimolampi, joka on pienia-
lainen matkailupalvelualueen kaava. Näiden pinta-ala on noin 1 789 ha. Näillä alueilla asuu 
noin puolet koko maalaiskunnan asukkaista. Asemakaava-alueilla on noin 300 rakentama-
tonta tonttia, joista pääosa sijoittuu yksityisten omistamille maille. Maalaiskunnassa on ra-
kennettu viime vuosina omakotitaloja 100–130 kappaletta, joten tonttireserviä on usean vuo-
den tarpeeseen edellyttäen, että käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakenta-
miskehotusta. Yleiskaava-alueillakin on useita satoja rakentamattomia, yksityisten omistamia 
asuintontteja teknisen huollon piirissä. Myös ranta-asemakaavoitetuilla alueilla on rakenta-
mattomia loma-asuntotontteja useita satoja. 
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1.5.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Alueen kehitystä voi uhata huono tulevaisuuden ennakointi, mikä johtaa yhteiskunnan ja 
asukkaiden varojen haaskaukseen esim. infrastruktuurin ja energiakustannusten osalta. Jos 
väki vähenee ja asuntoalueita laajennetaan, yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja toimivuus 
huonontuvat. 
 
Alueella on sadoittain kaavoitettuja tontteja rakennetun kunnallistekniikan ja katuverkoston 
piirissä. Yksityisestä maanomistuksesta johtuen tontteja ei ole haluttu myydä ja maalaiskunta 
ei ole juuri käyttänyt pakkokeinoja tonttien käyttöönottoon. Tämä on johtanut kalliiseen yh-
dyskuntarakenteeseen, kun verkostot ovat vajaakäytöllä ja halukkaille rakentajille joudutaan 
kaavoittamaan uusia alueita kalliine perustamiskustannuksineen. Rovaniemellä onkin tarvet-
ta selvittää ne alueet, joilla kunnan maapolitiikan ja MRL:n myöntämin keinoin voitaisiin vai-
kuttaa rakentamisen käynnistymiseen jo kaavoitetuilla alueilla. 
  
Kunnan kaavoituksessa tulee tunnistaa optimaaliset taajamien kasvun suunnat, ottaa reservit 
käyttöön tai muuttaa kaavoja väljemmiksi ja näin parantaa olevia elinympäristöjä. Kaupun-
gissa ja lähialueilla on tarpeen laatia maisema-analyysi ja viheralueohjelma. Haja-
asutusalueilla suurin tarve on asutuksen tiivistäminen ja keskittäminen pääväylien varteen 
sellaisiin kyliin, joissa on hyvät peruspalvelut. Hajautuva aluerakenne voi olla tulevaisuudes-
sa mahdollinen ja toivottava kehityslinja, jos etäälle palveluista sijoittuvat yksiköt ovat omava-
raisia. Lisäksi liikkumisessa tulisi hyödyntää joukkoliikennettä ja työnteossa ja asioinnissa 
mahdollisuuksien mukaan tietoverkkoja. Suuri osa peruspalveluista kuten koulutus, vanhus-
tenhuolto ja terveyspalvelut tullaan jatkossakin hoitamaan pääosin perinteisellä tavalla.  
Maakuntakaavan / valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaan kaavoituksella pyri-
tään edistämään aluerakenteen eheytymistä ja tehostamaan rakennetun infrastruktuurin 
käyttöastetta. Kaavoitussopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa solmitaan silloin, kun 
ne edistävät yleistä etua ja yhdyskuntarakenteen kannalta keskeisten yksityismaiden raken-
tamista. Uudet asemakaavat laaditaan sellaisille alueille, joille yhdyskuntatekniikan rakenta-
minen on taloudellisesti mahdollista ja kannattavaa. Samalla otetaan huomioon myös asuk-
kaiden tarvitsemat palvelut. 
 
Kaavoituksen tavoitteena on kaupunkirakentamisen edellytysten parantaminen, mm. kau-
punkirakenteen ja uusien kasvusuuntien määrittäminen, kaupunkikuvan kohentaminen, vir-
kistys- ja luonnonalueiden verkoston vahvistamien maiseman perusrakenteen pohjalta  sekä 
teknisen huollon toimivuuden ja tehokkuuden turvaaminen. 
 
 
karttaliite  KAAVOITUSTILANNEKARTTA 
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Rovaniemi
Rovaniemen mlkLähde: Tilastokeskus, Lapin liitto

2. Väestö 
 

2.1.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
Rovaniemen kaupungin 
väestömäärä on lisääntynyt 1970-
luvulta 1990-luvun loppupuolelle 
saakka. Vuonna 1981 ylitettiin       
30 000 asukkaan raja. Kaupungin 
väestömäärä on ollut huipussaan 
vuosina 1997–1998, mutta on sen 
jälkeen laskenut vuoteen 2003. 
Rovaniemen maalaiskunnassa 
väestön määrä väheni 1970-luvun 
alkupuolella, jolloin maalaiskunta kärsi maatalouden rakennemuutoksesta. Pohjalukemissa 
käytiin 1975, jonka jälkeen väestömäärä lähti kasvamaan. Huipussaan väestön määrä oli 
1997, jonka jälkeen väkimäärä on laskenut vuoteen 2002.  
 
Maalaiskunnan puolella väestön määrä on hieman noussut vuosina 2003 sekä 2004, jolloin 
ylitettiin 22 000 asukkaan raja. Kaupungin väkimäärän lasku näyttäisi taittuneen vuonna 
2004 ja väkimäärä on kasvanut lähes 300 henkilöllä. Rovaniemen kaupungissa asui vuoden 
2004 lopussa 35 377 henkeä ja maalaiskunnassa 22 123, eli alueen yhteenlaskettu väestö-
määrä oli 57 500. Oheisessa kuvassa yhdistyvän Rovaniemen väestö ikäryhmittäin ja suku-
puolittain: 
 

Rovaniem en m iehet ja naiset ikäryhm ittäin
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MIEHET NAISET

 
 
Ikärakenne Rovaniemen kaupungissa on ollut 1980 samantyylinen kuin maalaiskunnassakin. 
Lasten osuus väestöstä on ollut suuri ja vanhusten pieni. Ikärakenne on muuttunut vuoteen 
2004 siten, että lasten osuus väestöstä on laskenut ja vanhusten noussut. Myös työikäisten 
osuus väestöstä on hieman laskenut (vuonna 1980 oli 71,1 % ja 2004 69,6 %). Maalaiskun-
nan väestöstä lasten osuus on pysynyt yli 21 %:ssa. Suurimmillaan lasten osuus väestöstä 
on ollut vuosina 1988–1997 yli 23 %. Vanhusten määrä on noussut vuodesta 1980 ja työ-
ikäisten määrä on laskenut yli 70 % osuuksista 1980-luvulla 65 %:iin vuonna 2004. Väestö-
rakenne vuonna 2004 on molemmissa kunnissa melko hyvä, sillä se on painottunut koko 
maan ja Lapin keskiarvoja enemmän nuoriin ikäluokkiin. Rovaniemen maalaiskunnassa pe-
räti 21 % väestöstä on 0–14-vuotiaita. Rovaniemen kaupungissa taas lasten osuus väestöstä 

3000               2000               1000 
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on 16,1 %, mikä jää alle koko maan (17,5 %) ja Lapin (17,0 %) keskiarvojen. Rovaniemen 
kaupungin nuorten (alle 30-vuotiaat) osuus väestöstä on 24,4 %, mikä näkyy myös työikäis-
ten (15–64-vuotiaiden) osuudessa väestöstä. Osuus on 69,6 %, mikä on koko maan ja Lapin 
reilua 66 % korkeampi.  
 
Molemmissa kunnissa vanhusväestön (yli 65-vuotiaat) osuus kokonaisväestöstä on suhteel-
lisen matala, kaupungissa 14,3 % ja maalaiskunnassa 13,5 %. Väestön määrään ja raken-
teeseen vaikuttaa myös kaupungissa asuva suuri opiskelijoiden määrä. Kaupungissa asuu 
arviolta 5000 opiskelijaa, jotka eivät näy tilastoiduissa väestötiedoissa, koska heidän koti-
paikkansa ei ole Rovaniemi. Yhteensä uuden Rovaniemen väestöstä oli vuonna 2004 lapsia 
18 %, työikäisiä 68 % ja vanhuksia 14 %. Lasten ja vanhusten osuutta väestöstä on kuvattu 
myös liitekartalla Lasten ja vanhusten osuuksia väestöstä vuonna 2002. 
 

Uuden Rovaniem en väestö ikäryhm ittäin
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0-14 15-64 65-
Lähde: Tilastokeskus

 
 
Syntyneitä on molemmissa kunnissa enemmän kuin kuolleita. Syntyneiden enemmyys eli 
luonnollinen väestönlisäys on ollut Rovaniemen kaupungissa vuosittain yli 200 vuodesta 
1980 vuoteen 1997 saakka ja huipussaan vuonna 1984, jolloin syntyneitä oli 367 enemmän 
kuin kuolleita. Vielä vuonna 2000 syntyneiden enemmyys kävi 205:ssä, ja oli 103 vuonna 
2004. Maalaiskunnassakin syntyneiden enemmyys on ollut positiivinen. Määrä on vaihdellut 
1980-luvulla ja huipussa on käyty vuonna 1994, jolloin syntyneiden enemmyys oli 168. 
Vuonna 2004 syntyneitä oli 111 enemmän kuin kuolleita. Yhteensä siis syntyneiden enem-
myys oli alueella 214 vuonna 2004. Väestörakenteeseen vaikuttaa laskussa ollut syntynei-
den määrä. 
 
Alueiden väestökehitykseen vaikuttaa luonnollinen väestönkasvu (syntyvyyden ja kuolleisuu-
den erotus) ja muuttoliike. Tällä hetkellä merkittävin alueiden väestöä muovaava tekijä on 
nimenomaan muuttoliike. Rovaniemen kaupungissa muuttotase on ollut negatiivinen vuodes-
ta 1998 vuoteen 2003, vuonna 2000 pahimmillaan -468. Maalaiskunnassa muuttotase on 
kääntynyt negatiiviseksi vuonna 1996. Vuonna 2003 muuttotase oli kuitenkin positiivinen, 56. 
Vuonna 2004 muuttotase on ollut molemmissa kunnissa positiivinen, kaupungissa 182 ja 
maalaiskunnassa 152. 
 
Rovaniemen seudulla, kuten yleisemmin muualla Lapissa asukasluku on alentunut pitkälti 
lisääntyneen muuttoliikkeen johdosta. Muuttotappioon vaikuttaa työllisyyden heikko kehitys, 
korkeana pysyttelevä työttömyysaste sekä heikko työvoiman kysyntä. Muuttajista valtaosa on 
nuoria, jotka muuttavat opiskelun ja työn vuoksi. Samoihin aikoihin ajoittuu usein perheen 
perustaminen. Perheen kasvu ja vakinaisen paikan hankkiminen työelämässä saattavat edel-
lyttää useita muuttoja. Muuttotappioalueiden väestörakenne vanhenee ja syntyvyys piene-
nee. Vuoden 1994 jälkeen muuttoliikkeen kasvuun on vaikuttanut mm. opiskelijoiden mahdol-
lisuus muuttaa vakinaisesti opiskelupaikkakunnilleen. Myös vaikeutunut työmarkkinatilanne 
on lisännyt niin työllisten kuin työttömienkin muuttoa sekä läänin sisällä että muualle Suo-
meen. 
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Rovaniemen kaupunkiin on muuttanut erityisesti opiskeluikäisiä nuoria aikuisia, kun taas 
maalaiskunta on tarjonnut hyvät asuinolosuhteet perheen perustaneille työikäisille. Muuton 
syinä on ollut mm. hyvä tonttitarjonta, turvallinen kouluympäristö ja väljä, kylämäinen asuin-
ympäristö. 
 

Nettomuutto iän mukaan 1999, sisältää läänin sisäisen muuttoliikkeen muttei siirtolaisuutta 
 0–14 15–24 25–34 35–54 55–64 65 Yht. 
Rovaniemen mlk 78 -232 42 27 4 -10 -91 
Rovaniemi -150 380 -237 -120 -21 6 -142 
Lähde: Tilastokeskus        

 
Väestön taloudellinen huoltosuhde oli vuonna 2002 Rovaniemen kaupungissa 1,52 ja maa-
laiskunnassa 1,60, kun se koko maassa keskimäärin oli 1,32. Yhteensä koko Lapin läänin 
huoltosuhde taas oli 1,70. Huoltosuhde tarkoittaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevi-
en yhteismäärää jaettuna työllisten määrällä, eli se kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlli-
set joutuvat elättämään. Huoltosuhde on yksi hyvinvoinnin mittareista, ja sen arvo nousee 
työttömyyden noustessa sekä väestön ikääntyessä.  
 
2.1.1.1. Alueittainen tarkastelu Rovaniemen maalaiskunnassa  
(kartta VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT sekä Väestö vuosina 1980 ja 2002 ja Taajama- ja kyläalu-
eiden muutos) 
 
Rovaniemen seutu on Lapin hallinnollinen, kaupallinen ja koulutuksellinen keskus ja Kemi-
Tornion ohella toinen maakunnassa kehitettävä aluekeskus. Vuonna 2004 Rovaniemen kau-
pungissa ja maalaiskunnassa asui yhteensä 31 % Lapin koko väestöstä. Rovaniemen kehi-
tykseen vaikuttaa koko Lapin väestönkehitys, joka on ollut vähenevä. Vuoden 1993 huipusta 
on tultu alas noin 16 500 hengellä vuoteen 2004, jolloin koko Lapin väkiluku oli 186 443. Ro-
vaniemen kaupungissa ja maalaiskunnassa väestö on vähentynyt, mutta parina viime vuon-
na kehitys on ollut toisen suuntainen. Tämän kehityksen vahvistumisesta ja jatkumisesta olisi 
hyötyä, mutta Tilastokeskuksen trendiennusteen ja kuntien omien ennusteiden valossa kehi-
tys ei tule pysymään tällaisena. Väestön keskittymiskehityksellä on vaikutuksia myös Rova-
niemen aluerakenteeseen. Tällä hetkellä kaupungin alueella asuu suurin osa yhdistyvien 
kuntien väestöstä. Verrattuna vuoteen 1980 väestön painopiste keskustan alueella on hie-
man levittäytynyt, mutta samanaikaisesti asutus kylissä on vähentynyt. Toisaalta taajama- ja 
kyläalueet ovat kasvaneet vuodesta 1980, eli asutus on nykyisin laajemmalla alueella. 
 
Rovaniemen maalaiskunnan väestö on keskittynyt kaupungin lähistöön, sillä väestöstä noin 
60 % asuu Rovaniemen ympäristön tilastoalueella. Saarenkylässä on yli 40 % koko maalais-
kunnan väestöstä, ja muutkin alueen osat ovat väkirikkaita. Seuraavaksi eniten väestöä on 
Alakemijoen ja Ounasjoen alueilla. Näistä Ounasjoen Sinetän ja Alakemijoen Muurolan alu-
eilla on molemmissa noin 1100 asukasta. Yläkemijoen alueella asuu noin 1 700 henkeä, jois-
ta Oikaraisessa 490 ja muualla alueella 1 245. Sodankyläntien alueella väkimäärä jää reiluun 
800, ja Ranuantien alueella väestöä on 700. 
 
Väestötarkastelussa on käytetty lähtöaineistona myös Ympäristökeskuksen ruutuaineistoa. 
Väestöä on eniten kaupungin keskustan alueella. Myös Muurola ja Sinettä erottuvat ruutuai-
neistossa isompina taajamina. Muilla alueilla väestö on levittäytynyt jokien ja pääteiden mu-
kaisesti, mutta väestöä on suhteellisen vähän. Tulevasta kehityksestä maalaiskunnassa alu-
eittain on tehty omia ennusteita, joissa alueet yhteen laskettuna ovat positiivisempia kuin 
koko maalaiskuntaa koskevat ennusteet. Vuodesta 2003 vuoteen 2020 väestön odotetaan 
vähenevän Saarenkylän, Ylikylän ja Nivankylän sekä Hirvaan ja Alakorkalon alueilla. Muilla 
alueilla väestö pysyisi ennallaan tai kasvaisi. 
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2.1.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Yksittäisen kunnan näkökulmasta väestöpohjan kehittyminen on tärkeää verotulojen ja talou-
den kannalta, joten tulevaisuutta ajatellen keskeistä on se, kuinka monen veronmaksajan 
kotipaikka on Rovaniemi. Rovaniemen kaupungin nuorten ja maalaiskunnan lasten suuri 
osuus väestöstä on hyvä asia kaupungin tulevaisuuden ja mahdollisen väestölisäyksen kan-
nalta. Samoin Rovaniemen kaupungissa ja maalaiskunnassa yhteensä vielä vuonna 2004 
työmarkkinoille tulevien (15–24-vuotiaiden) ikäryhmä oli suurempi kuin työmarkkinoilta pois-
tuvien (55–64-vuotiaat). Väestön alueelliseen sitoutumiseen ja vahvan paikallisidentiteetin 
muodostumiseen tulee kiinnittää huomiota. Lapin maakuntasuunnitelmassa on todettu, että 
monet Lapin nuoret lähtevät muille paikkakunnille opiskelemaan ja usein jäävätkin sinne. 
Tulevaisuudessa eläköityminen ja väestörakenteen muutos on tosiasia, ja siihen tulee varau-
tua. Väestön vähentymisen pysäyttäminen on tärkeä tavoite monelta kannalta. Rovaniemen 
kaupungin asuntostrategiassa ollaan huolissaan väestönkehityksen kääntymisestä negatiivi-
seksi, sillä väestön vähentyminen tuo paineita varsinkin vuokra-asuntotilanteeseen. Hallittu 
asunnontuotanto takaa sen, että muuttuvaan väestörakenteeseen pystytään varautumaan.  
 

Väestön kehitys ja ennusteet
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Tulevan väestönkehityksen osalta voidaan vertailla Rovaniemen kaupungin ja maalaiskun-
nan omia ennusteita sekä Tilastokeskuksen ennusteita. Tilastokeskuksen ennusteita verra-
tessa huomataan, syntyvyyteen perustuvan omavaraisennusteen mukaan väestö kasvaisi 
vuoteen 2025, mutta muuttoliikkeen sisältävä trendiennuste odottaa väestökehityksen painu-
van lasku-uralle. Kaupungin ja maalaiskunnan ennusteet on päivitetty huhtikuussa 2005. 
Ennusteen mukaan uuden kunnan väestö tulee kasvamaan tuhannella hengellä vuoteen 
2010. Väestönkasvun odotetaan kohdistuvan Rovaniemen keskuksen suuralueeseen (kar-
toilla Rovaniemen nykyisen kaupungin alue ja Rovaniemen ympäristön tilastoalue), maaseu-
tu menettää väestöään. Vuosina 2004–2010 maaseudun asukasmäärän odotetaan vähene-
vän 500 asukkaalla ja keskuksen väestö kasvaisi puolestaan 1 500 asukkaalla. Tämä mer-
kitsee asumisen väljyyskehitys huomioon ottaen melko suurta asuin- ja liikerakentamisen 
tarvetta. Yhdyskuntarakentamisen kustannusten hillitsemiseksi tiiviin ja eheän yhdyskuntara-
kenteen kaavoittamislinjaa tulisi jatkaa. Rakennemallien arvioinnissa tullaan vertailemaan 
myös yhdyskuntataloudellisia kustannuksia. Aiemmat väestöennusteet yhteen laskettuina 
olivat samansuuntaisia Tilastokeskuksen trendiennusteen kanssa. Väestön odotettiin vähe-
nevän vajaalla tuhannella vuoteen 2020. 
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Tulevaan väestökehitykseen vaikut-
taa negatiivisesti väestön ikäraken-
teen heikkeneminen. Ennusteiden 
mukaan lasten määrä laskisi vuo-
teen 2040 mennessä noin 2000 
henkilöllä. Työssäkäyvän väestön 
määrä laskisi vuoden 2003 tasosta 
reilulla 4 000 vuoteen 2020 ja reilul-
la 7 000 henkilöllä vuoteen 2040. 
Vanhusten määrä nousisi vastaa-
vasti lähes 4 300 vuoteen 2020 ja 
reilulla 6 000 vuoteen 2040. Vuonna 
2020 vanhusväestön suhteellinen 
osuus olisi reilu viidennes koko vä-
estöstä. 
 
 
Väestön keskittyminen tulevaan kaupunkikeskukseen ja palvelukylien ulkopuolisilla alueilla 
tapahtuva väestön väheneminen tuovat vääjäämättä aluerakenteellisia muutospaineita. Ns. 
palvelukylissä väestön määrä ei vähene niin rajusti kuin syrjäisemmillä alueilla ja näissä ky-
lissä säilyvät peruspalvelut. Tässä työssä käsitteellä ”palvelukylä” tarkoitetaan maakuntakaa-
vaan merkittyjä keskuskyliä: Meltaus, Sinettä, Vikajärvi, Kivitaipale Vanttauskoski ja Muurola. 
Ne ovat toiminnallisesti yhtenäisiä alueita, joihin sisältyy kyläkeskus palveluineen sekä kes-
kuksen vaikutusalueet, asumisen alueet. Palveluja ovat yleensä koulun ala-aste, kauppa ja 
postitoimipaikka. Matkailun kasvun myötä näihin kyliin voi syntyä jopa uusia palveluja. Pie-
nimmissä kylissä, joissa väestö vähenee ja ikääntyy voimakkaasti, ei nykyisen palveluverkon 
ylläpitämiselle ole edellytyksiä. 
 
Nuoret ja työssäkäyvä väestö sijoittuvat keskustaan tai sen lähitaajamiin, kun taas sivukylien 
ikärakenteesta huomattavasti suurempi osa on yli 65-vuotiaita. Toisaalta muutto kaupungista 
maalle on kasvava trendi, joka voi olla vastavoima nykyiselle kehitykselle. Maaseutuasumi-
nen on kulttuuri- ja elämäntapakysymys, sillä osa väestöstä ei viihdy kaupungissa.  
 
10–25 kilometrin etäisyydelle keskustasta muodostuu kehämäinen vyöhyke jossa maan hinta 
on keskusta-alueita huomattavasti edullisempi ja josta työssäkäynti keskustan työpaikka-
alueille on suhteellisen joustavaa ja nopeaa. Tällä säteellä on hyviä maa-alueita asutukselle, 
ja maalaisasumista kaipaavat voisivat asettua tälle akselille. Tälle vyöhykkeelle kohdistuu 
kaavallisia ja uusien palvelujen kehittämispaineita, joihin kaupunki voi osaltaan vaikuttaa. 
Myös Rovaniemen keskustan maankäyttö tulee väestö- ja ikärakenteesta aiheutuvan palve-
lurakenteen muutoksen myötä tiivistymään.  
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3. Elinkeinot ja talous 
 
3.1  Työpaikkakehitys ja –rakenne 
 
Työpaikkojen ja työpaikkarakenteen osalta tarkastelun kohteena ovat alueella työssäkäyvät. 
Työpaikkojen kehitystä kuvaavia indikaattoreita ovat mm. työpaikkojen määrä, työpaikkojen 
omavaraisuusaste, työllisyys (työttömyysaste) ja pendelöinti. 
 
3.1.1. Mennyt kehitys ja nykytila 
 
Rovaniemen kaupungissa ja maalaiskunnassa näkyy työpaikkamäärien kehityksessä 1990-
luvun alun lama, jolloin työpaikkamäärät vähenivät molemmissa kunnissa. Vuonna 1990 työ-
paikkoja oli Rovaniemellä 19 793 ja maalaiskunnassa 5789. Työpaikkojen määrä väheni alu-
eella useilla tuhansilla ollen alimmillaan Rovaniemen kaupungissa vuonna 1993, jolloin työ-
paikkoja oli 15 538 ja maalaiskunnassa vuonna 1995, jolloin työpaikkojen määrä oli 4 181. 
Molemmissa kunnissa työpaikkojen määrä on noussut, mutta kummassakaan ei ole saavu-
tettu vuoden 1990 tasoa. Syynä on laman seurauksena syntyneen työttömyyden lisäksi työl-
listen määrän väheneminen ikärakenteen muuttuessa. Työpaikkamäärä oli Rovaniemen 
kaupungissa ennakkotietojen mukaan 17 703 vuonna 2003 ja maalaiskunnassa 5 208, eli 
yhteensä 22 911 työpaikkaa. 
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Alueella pendelöinti, eli työssäkäynti oman asuinkunnan ulkopuolella on yleistä. Pendelöinti 
suuntautuu alueella hyvin voimakkaana maalaiskunnasta kaupunkiin. Tämä on luonnollista, 
koska suurin osa seudun työpaikoista sijaitsee kaupungin alueella. Työpaikkaomavaraisuus-
aste eli alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman suhde on koko 90-lu-
vun ollut Rovaniemen kaupungissa selvästi yli 100 % (125 % vuonna 2002). Rovaniemen 
maalaiskunnassa työpaikkaomavaraisuus on taas ollut kaupunkia ympäröivälle kunnalle tyy-
pillisen alhainen (60 % vuonna 2002). Työssäkäynnin suuntautuminen kaupunkiin näkyy 
myös kartalla Työmatkat, 20–50 km. Kartalla on esitetty työmatkaajat, joilla työmatkan pituus 
on 20–50 kilometriä. Kartalla on selvä kehä tällä etäisyydellä kaupungista. 
 
Maalaiskunnassa on vielä vuonna 1993 ollut alkutuotannossa lähes 15 % työpaikoista, kun 
kaupungissa osuus on jo tuolloin ollut vain kolmen prosentin luokkaa. Jalostustyöpaikkojen 
osuus on molemmissa kunnissa alhainen, matalampi koko maan ja Lapin keskiarvoja vuonna 
2002. Palvelutyöpaikkojen osuus on vastaavasti ollut jo vuonna 1993 kaupungissa hyvin kor-
kealla tasolla ja maalaiskunnassakin melko korkea, ja noussut edelleen. Vuoden 2003 en-
nakkotietojen mukaan koko alueen työpaikoista yhteensä alkutuotannossa oli 2,7 %, jalos-
tuksessa 14,2 % ja palveluissa peräti 81,1 % (tuntemattomia 2,0 %). Kaupungin työpaikoista 
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palveluissa oli tätäkin suurempi osuus, 82,6 %, kun taas alkutuotannossa oli 1,5 % ja jalos-
tuksessa 14,5 % (tuntematon 1,5 %). Maalaiskunnassa taas työpaikoista alkutuotannossa oli 
6,9 %, jalostuksessa 13,2 % ja palveluissa 76,2 % (tuntematon 3,6 %). Huomattavaa on, että 
rakentamisen osuus työpaikoista on kaupungissa lähes yhtä suuri ja maalaiskunnassa suu-
rempi kuin teollisuustyöpaikkojen. Rovaniemen kaupungissa on kaupan, majoituksen ja ra-
vitsemistoiminnan työpaikkojen osuus suurempi kuin maalaiskunnassa, samoin muiden yksi-
tyisten palvelujen. Maalaiskunnan puolella taas julkisten palvelujen työpaikkojen osuus on 
huomattavasti suurempi kuin kaupungissa. Työpaikat alueittain näkyvät myös kartalla Työ-
paikat toimialoittain vuonna 2000. Jalostuksen työpaikat ovat keskittyneet kaupunkiin. Palve-
lujen työpaikat ovat sijoittuneet laajemmalle alueelle, vaikkakin keskittymä on keskustassa. 
Alkutuotannon työpaikat ovat hajallaan. 
 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialoittain 
vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan ovat seuraavat: 

 
Kaupungissa selvintä kasvua työpaikkojen määrissä on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
tapahtunut rahoitus-, kiinteistö- yms. palveluissa sekä kaupassa ja majoitus- ja ravitsemus-
palveluissa. Myös julkisissa palveluissa työpaikkojen määrä on kasvanut. Alkutuotannon työ-
paikat ovat vähentyneet. Lapin maaseutuohjelman 2010 tilastokatsauksen mukaan alkutuo-
tannon ja jalostuksen osuus kaikista työpaikoista on Rovaniemen seudulla muuhun Lappiin 
verrattuna keskimääräistä pienempi. Alkutuotannossa suurin työllistäjä on maatalous, jossa 
oli vuonna 2002 lähes 530 työpaikkaa, mutta viime vuosina myös metsätalous on työllistänyt 
lähes yhtä paljon. Yleisesti viime vuosikymmeninä maatalouden työpaikat ovat vähentyneet 
tasaisesti, metsätaloudessa työpaikat ovat pysyneet lähes ennallaan. Vuoteen 2015 men-
nessä Rovaniemen seudun alkutuotannon työpaikkojen ennustetaan vähenevän noin puo-
leen vuoden 2002 tasosta.  
 
Jalostuksessa työpaikkojen määrä on pysynyt samana tai hieman noussut. Maalaiskunnassa 
taas eri alojen työpaikoista julkisten palvelujen määrä on kasvanut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Myös kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen työpaikkamäärät ovat kas-
vaneet. Alkutuotannon työpaikkojen määrä on laskenut. Teollisuuden työpaikkojen määrä on 
ensin noussut mutta sitten laskenut samalle tasolle jolla oli 1993. Vaikka rakentamisen työ-
paikkojen määrä on noussut, ei jalostuksen osuus työpaikoista ole kasvanut. 
 
Kuntien Internet-sivujen mukaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan suurimmat työl-
listäjät ovat seuraavat: 
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 Rovaniemen kaupunki 2003 Rovaniemen maalaiskunta 2002 
Julkinen sektori Rovaniemen kaupunki 

Lapin Sairaanhoitopiirin Ky 
Rovaniemen ammattikoulutuksen Ky 
Lapin yliopisto 
Kolpeneen palvelukeskuksen Ky 

Kemijoki Oy 
Metsähallitus 
Muurolan sairaala 
Puolustuslaitos 
Rovaniemen maalaiskunta 

Yksityiset Sonera Oy 
Kemijoki Oy 
Suomen Posti Oy 
Bombardier-Nordtrac Oy 
Lapin Kansa Oy 
Prisma Rovaniemi 
Lappset Group Oy 
J.Marttiinin puukkotehdas Oy 
Saraware Oy 
Rovakaira Oy 

Citymarket 
Joulupukin pajakylä 
Juvegroup 
Lapin Kuljetus 
MY-Rakennus Ky 
Napapiirin kuljetus 
Noreltec Oy 
Sevenprint 

 
Työttömyys on ollut 90-luvun laman jälkeen korkealla 
tasolla sekä Rovaniemen kaupungissa että 
maalaiskunnassa. Työministeriön tilastojen mukaan 
Rovaniemen kaupungissa työttömyysaste pysytteli 
alle 10 % ennen 1990-lukua. Työttömyysaste oli 
korkeimmillaan 26 % vuonna 1995 ja on tämän 
jälkeen laskenut. Maalaiskunnassa työttömyysaste oli 
korkeimmillaan vuonna 1994 (24 %), mutta on 
laskenut vuodesta 1996 lähtien. Työttömyysaste oli 
kaupungissa vuonna 2004 keskimäärin 17,1 % ja 
maalaiskunnassa 14,6 % kun se koko maassa oli 11,1 
%. Työttömyys Lapissa huhtikuussa 2005 on kuvattu 
viereisellä kartalla. 
 
Työllisyysaste on molemmissa kunnissa noussut 
1990-luvun alun laman notkahduksen jälkeen, mutta 
lamaa edeltävää tasoa ei ole vielä saavutettu. 
Työllisyysaste oli vuonna 2004 Rovaniemen 
kaupungissa 57,1 % ja maalaiskunnassa 59,9 %, kun 

se koko maassa oli 67,2 %. Alhainen työllisyysaste kertoo työpaikkojen niukkuudesta ja vai-
keasta työttömyydestä. Kaupungin työllisyysastetta alentaa myös opiskelijoiden suuri määrä. 
Työvoiman ulkopuolisesta väestöstä Rovaniemen kaupungissa reilu viidennes on opiskelijoi-
ta, vajaa kolmannes lapsia ja vajaa 40 % eläkeläisiä. Rovaniemen maalaiskunnassa taas 40 
% työvoiman ulkopuolelle jäävistä on lapsia ja lähes saman verran eläkeläisiä, noin 15 % on 
opiskelijoita. 
 
 
3.1.2. Rovaniemen maalaiskunnan alueittainen tarkastelu  
(kartta VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT) 
 
Työpaikkojen määrä alueittain on esitetty kartalla. Alueittaisessa tarkastelussa ongelmana 
on, että maalaiskunnan työpaikoista kolmannes kuuluu luokkaan ”muu alue, tuntematon”. 
Rovaniemen kaupungin ympäristön alueella on eniten työpaikkoja, ja näistä suurin osa on 
palveluissa. Tällä alueella on myös suurin osa maalaiskunnan jalostuksen työpaikoista. Alku-
tuotannon osuus työpaikoista on noin kolmannes Ounasjoen ja Yläkemijoen työpaikoista, ja 
Sodankyläntien ja Ranuantien alueilla lähentelee puolta. Maalaiskunnan alueelta löytyy pie-
niä kyliä, joissa kaikki työpaikat ovat alkutuotannossa. Yli 500 asukkaan taajamissa taas pal-
velut muodostavat suurimman osan työpaikoista. 
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Kaikki työpaikat

yhteensä
Alkutuotannon

osuus %
Jalostuksen 

osuus %
Palvelujen 

osuus %
Tuntematon

osuus %
Rovaniemen ympäristö 2091 2,0 16,5 80,0 1,6
Alakemijoki 575 5,9 12,3 80,9 0,9
Ounasjoki 330 34,2 6,1 58,2 1,5
Yläkemijoki 188 36,2 9,0 53,2 1,6
Sodankyläntie 93 45,2 6,5 44,1 4,3
Ranuantien alue 56 44,6 12,5 41,1 1,8
Muu, alueisiin kuulumaton 1692 4,4 11,8 76,5 7,3
 
3.1.3. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan työpaikkamarkkinat ovat pitkälti yhteiset. Rova-
niemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymistä varten tehty selvitys ja analyysi osoittavat, 
että kuntien yhdistyminen tarjoaa parhaat edellytykset vastata niihin haasteisiin, joita lähi-
vuodet tuovat työpaikka- ja palvelumarkkinoiden kautta kunnallistaloudelle ja sitä kautta alu-
een asukkaille. Tämä johtuu siitä, että kunnilla on käytännössä yhteisten työpaikkamarkki-
noiden lisäksi yhteiset asumismarkkinat sekä suurelta osin myös palvelumarkkinat. Myös 
päätöksenteko kytkeytyy kiinteästi yhteen. Työpaikkojen määrän kasvattaminen on yksi yh-
distyvän Rovaniemen suurimmista haasteista. Uuden yhdistyvän Rovaniemen tavoite on 
nostaa työllisyysastetta kolme prosenttiyksikköä vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavut-
taminen edellyttää nettomääräisesti n. 1000 uuden työpaikan lisäystä yrityksiin vuoteen 2010 
mennessä.  
 
Suurten ikäluokkien eläköityminen vapauttaa työpaikkoja ja aiheuttaa joillakin toimialoilla jopa 
työvoimapulaa. Koulutusta voidaan kohdistaa aloille, joilla työvoimapula on odotettavissa, 
mutta nuorten mielenkiinto ei kuitenkaan välttämättä kohdistu juuri näille aloille. Myös yrittäji-
en eläköityminen aiheuttaa työpaikkojen vähenemistä, mikäli jatkajaa yritykselle ei löydetä. 
Eläköitymisen kanssa samanaikaisesti on toteutumassa ainakin jonkinasteinen julkisen hal-
linnon rakennemuutos. Rovaniemen työpaikkojen palvelupainotteisuus on taannut sen, ettei-
vät maatalouden tai teollisuuden rakennemuutokset ole juurikaan vaikuttaneet kaupunkiin, 
mutta mahdollinen julkisen sektorin rakennemuutos tulee vaikuttamaan merkittävästi alueen 
työpaikkarakenteeseen. 
 
Työmarkkinoiden muutokset heijastuvat viiveellä aluerakenteeseen. Rovaniemi säilynee tu-
levaisuudessa Lapin hallinnollisena keskuksena ja julkisen sektorin työpaikkainfran luontai-
nen sijoittumisalue on keskusta. Perinteisten teollisuustyöpaikkojen väheneminen ja teknolo-
giset innovaatiot vapauttavat alueita muuhun käyttöön. Tämä muutos näkyy aluerakenteessa 
lähinnä kaupungin reuna-alueilla ja liikenneväylien varsilla. Palvelutyöpaikkojen lisääntymi-
nen matkailu- ja hyvinvointialoilla vaikuttavat myös Rovaniemen alueiden käyttöön. Joulu-
kolmion alueelle sekä Ounasvaaralle ja keskustaan voi syntyä uusia matkailupalvelu-alueita. 
 
Haja-asutusalueilla kehitys on monisuuntaista. Uusia palvelu- ja työpaikka-alueita voi raken-
tua ns. palvelukyliin ja riittävän lähellä keskustaa sijaitseviin kyliin, kuten Nivankylään. Muilla 
kylä- ja haja-asutusalueilla nykyisten työpaikkojen väheneminen heikentää palvelu- ja kylära-
kenteita. 
 
3.2. Yritystoiminta Rovaniemellä 
 
Rovaniemen kaupungissa oli yritysten toimipaikkoja 1 875 vuonna 2003. Toimipaikoissa oli 
henkilöstöä yhteensä 8 079, ja liikevaihtoa 1 378 miljoonaa euroa. Maalaiskunnassa toimi-
paikkoja oli 744, näissä henkilöstöä 1 854. Yritysten liikevaihto oli yhteensä 243 miljoonaa 
euroa. Yritysten toimipaikkojen määrä on kasvanut Rovaniemen kaupungissa 2000-luvulla 
enää hitaasti. Vuosina 1995–2003 yritysten määrä kasvoi yhteensä 17 %, mutta vuosina 
2000–2003 vain reilu 3 %. Maalaiskunnassa yritysten määrän kehitys on ollut hieman positii-
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visempaa. Vuosina 1995–2003 yritysten määrä on kasvanut noin neljänneksellä, ja 8 % vuo-
sina 2000–2003. Tarkasteltaessa aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrää huoma-
taan, että Rovaniemen kaupungissa lopettaneita yrityksiä on ollut vuodesta 2000 enemmän 
kuin aloittaneita, kun taas maalaiskunnassa aloittaneita yrityksiä on ollut vuotta 1999 lukuun 
ottamatta enemmän kuin lopettaneita.  
 
Toimialoittain tarkasteltuna yrityksiä oli vuonna 2004 Rovaniemen kaupungissa eniten kiin-
teistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, maalaiskunnassa taas rakentamisessa. Rovanie-
men kaupungissa on myös paljon yrityksiä tukku- ja vähittäiskaupassa sekä muissa yhteis-
kunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa (luokka O). Tähän luokkaan kuuluvat ympäris-
tönhuolto, järjestötoiminta, virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta sekä muut palvelut, joihin 
luettavat parturit ja kampaamot nostavat luultavimmin yritysten määrää. 

 
Yritysten tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa on ikääntyminen ja yrityksen jatkajan puut-
tuminen. Tämä voi johtaa työpaikkojen katoamiseen. Tulevaisuudessa palveluyritysten mää-
rä tulee edelleen kasvamaan, mikä tarjoaa uusia yrittämismahdollisuuksia alueen asukkaille. 
Lapin päivitetyssä maakuntasuunnitelmassa tuodaan esille yrittäjyyden tukemisen merkitys 
esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen ja maaseudun kehittämisen sekä toimintaympäristöjen pa-
rantamisen ja osaamisen lisäämisen avulla. Yritysten välistä yhteistyötä korostetaan, koska 
sen katsotaan saavan aikaan tehokkuutta, jalostusasteen kasvua ja uusia innovaatioita. 
 
3.3. Elinkeinojen kehittäminen ja innovaatiojärjestelmä 
 
3.3.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
Rovaniemen alueen elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, ja yhteiskunnallisten palve-
luiden osuus on korkea. Palvelualat ovat laajentuneet ja yritystoiminnan kehitys alueella on 
ollut positiivista. Väestön koulutustaso on korkeampi ja ikärakenne nuorempaa kuin Lapissa 
keskimäärin. Rovaniemen seudun kehittämisohjelma eeron visio vuodelle 2006 on, että Ro-
vaniemen seutu on johtava elämysteollisuuden keskus, jota puhdas luonto ympäröi. Tulevai-
suuden kannalta tärkeää on varmistaa osaavan työvoiman saanti, kilpailukyvyn perustana on 
koulutus ja tutkimus. Alueen yliopiston ja ammattikorkeakoulun merkitys on suuri. 
 
Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta sekä Ranua kuuluvat Rovaniemen seutuun, jonka 
kehittämisohjelma eero on laadittu vuosille 2001–2006. Päämääränä on seudun kilpailukyvyn 
ja sitä kautta yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Rovaniemen seudun kärkitoimialat ovat 

Toimiala (Tol2002) Rovaniemi Rovaniemen mlk Alueella yhteensä
A Maatalous, riistatalous ja metsätal 14 32 46
B Kalatalous 3 3 6
C Kaivostoiminta ja louhinta 2 3 5
D Teollisuus 129 86 215
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 9 6 15
F Rakentaminen 172 149 321
G Tukku- ja vähittäiskauppa 333 135 468
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 85 41 126
I Kuljetus, varastointi ja tietoliik. 157 131 288
J Rahoitustoiminta 13 2 15
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk.palv. 413 131 544
M Koulutus 11 5 16
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. 45 24 69
O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv. 175 78 253
X Toimiala tuntematon 0 0 0
A-X Yhteensä 1 561 826 2 387
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matkailu, ICT-alat sekä kylmä- ja talviteknologia. Kylmä- ja talviteknologia kattaa kaikki tuot-
teet, palvelut ja järjestelmät, joita käytetään tai tuotetaan kylmissä ja talvisissa olosuhteissa. 
Tärkeitä osa-alueita ovat arktinen testaustoiminta, lumi ja jää, ihminen ja kylmä sekä sovel-
lukset matkailussa ja eri teollisuuden aloilla. Nouseviksi toimialoiksi lasketaan lisäksi eri-
koiselintarvikkeet, teleterveydenhuolto ja puutuoteala. Kärkitoimialojen valinta perustuu alu-
een olemassa olevaan osaamiseen ja yrityskantaan sekä tulevaisuuden kehitystavoitteisiin. 
Kärkitoimialojen yritystoimintaympäristöä ja yritystoimintaa kehitetään erikoistumalla elämys-
teollisuuteen ja pohjoisuuteen. Toimialojen ja yritystoiminnan kehittämisen perustaksi on ra-
kennettu ”anna”-palvelukokonaisuus, jonka osia ovat yrittäjien ja yritysten rekrytointi, vas-
taanottopalvelut, osaajapankkipalvelut sekä elinympäristön kehittäminen. Kehittämisohjel-
massa tarkoituksena on jatkaa toimialojen strategiatyötä niin, että jokaiselle toimialastrategi-
alle laaditaan toimeenpanosuunnitelma. 

 
ICT-ala on Rovaniemen seudulla kehittynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen. Yksi sen tärkeim-
mistä hankkeista on mittava Aurora Borealis –teknologiakokonaisuus, johon sisältyvät tutki-
mus, tuotekehitys, testaus ja tuotanto.  ICT-alalla keskitytään sisältötuotantoon, ohjelmisto-
tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä perusinfrastruktuuriin. Lapin yliopisto ja RAMK 
tuottavat kahteen ensimmäiseen osaajia. Tietoteollisuuden ja ICT-toimialan kehittämisen 
osalta Lapin maakunnassa on tehty panostuksia alan yritystoiminnan vakiinnuttamiseksi 
maakuntaan. Ongelmina ICT-alan kehityksessä voidaan pitää liikevaihtojen pienuutta ja näi-
hin suhteutettuna suuria kehittämiskustannuksia varsinkin uusilla yrityksillä. Lapin maakunta-
suunnitelmassa vuoteen 2020 tuodaan esille, että alan kilpailutekijä Lapissa eivät ole massa-
tuotanto ja alhainen kustannustaso, vaan erikoistunut huippuosaaminen ja tuotekehitysjohta-
juus omilla erikoisalueilla. Visio vuoteen 2020 on, että ICT-alan yritysten joukossa tulee ole-
maan kansainvälisesti menestyviä keskisuuria yrityksiä, jotka ovat onnistuneet synnyttämään 
menestyviä uusia tuoteinnovaatioita.  
 
Rovaniemen aluekeskusohjelman mukaan Rovaniemen tavoitteena on olla kansainvälisesti 
kehittyvä turvallisuusalan tietotekniikan osaamiskeskittymä, joka tarjoaa yritysten, koulutuk-
sen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteistyöverkoston palveluita kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla. Rovaniemelle on syntynyt merkittävä ICT-turvallisuuden osaamiskeskittymä 
alueellistetun Poliisin tietohallintokeskuksen ja alueella jo aikaisemmin toimineiden tietotek-
niikka-alan yritysten myötä. Poliisin tietohallintokeskuksessa odotetaan olevan 60 työntekijää 
vuoden 2005 loppuun mennessä (IT-viikko). Rovaniemen alueen toimijat ovatkin tehneet 
valtioneuvoston alueellistamisen koordinaatiotyöryhmälle esityksen, että valtion eri turvalli-
suusalan toimijoiden tietotekniikkaturvallisuuteen liittyvät palvelut hoidetaan keskitetysti Ro-
vaniemeltä. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi poliisi, rajavartiosto, tulli, puolustusvoimat, 
Ilmailulaitos ja oikeuslaitos. Turvaklusterin rakentamiseen tarvittavan tutkimus- ja tuotekehi-
tystyön mahdollistavat tietotekniikka-alan koulutus sekä seudun yritysten ja julkisyhteisöjen 
osaaminen.  
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Rovaniemen maantieteellinen sijainti taas antaa luonnollisen lähtökohdan kylmä- ja talvitek-
nologian osaamiselle. Tälle alalle luetaan kaikki tuotteet, palvelut ja järjestelmät, joita käyte-
tään ja tuotetaan kylmissä ja talvisissa olosuhteissa sekä näiden tutkiminen, kehittäminen, 
opetus, markkinointi ja soveltamista tukeva toiminta. Esimerkiksi teollisuus valmistaa tuotteita 
talvisiin ja kylmiin olosuhteisiin, ja alueella on jo 60-luvulta harjoitettu arktista testaustoimin-
taa. Rovaniemen aluekeskusohjelmassa on mainittuna alan hankkeista Arctic Power-
ohjelma, jossa käynnistetään maastoajoneuvojen turvallisuuteen ja kuljettajan työympäris-
töön sekä informaatiojärjestelmiin liittyvät T&K-hankekokonaisuudet. Myös erityisryhmien 
luontoliikuntamahdollisuuksien, matkailupalvelujen ja varusteiden kehittämiseksi kylmänä 
vuodenaikana käynnistetään ”Luontoon ympäri vuoden!” T&K–ohjelma. Hankekokonaisuu-
della on rajapintaa niin hyvinvointiteknologian kuin matkailunkin toimialojen kanssa. Aluekes-
kusohjelman matkailun ja joulun kehittämisosion kanssa tehdään esiselvitys ja hankesuunnit-
telu lumi- ja jäärakentamisen, lumetuksen sekä lumen varastoinnin menetelmien kehittämi-
seksi Rovaniemen seudun talvimatkailuympäristön tarpeisiin. Tavoitteena on, että Pohjois-
Suomi tunnettaisiin Euroopan johtavana kylmä- ja talviteknologian tutkimus-, kehittämis-, 
palvelu- ja koulutuskeskittymänä.  
 
Pitkät etäisyydet taas luovat haastavan toiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluil-
le, ja tähän pyritään vastaamaan teleterveydenhuollolla. Käsite tarkoittaa terveydenhuollon 
asiantuntija-avun käyttämistä tietoverkkojen avulla siellä, missä potilas on. Lapin maakunta-
suunnitelmassa vuoteen 2020 hyvinvointipalveluista tuodaan esille informaatioteknologian 
mahdollistamat sovellukset ja palvelut. Matkailukeskuksissa voisi vierailla erikoislääkäreitä 
täydentämässä palvelutarjontaa, ja tämä toisi terveydenhuoltoon asiakkaita alueen ulkopuo-
leltakin. Myös terveysmatkailu voi kasvaa. Vuorokauden ympäri toimivien henkilökohtaisten 
palvelujen kysynnän odotetaan lisääntyvän, kun ikääntyneiden ja vammaisten itsenäistä 
elämää pyritään tukemaan. Alalle voi syntyä yrittäjyyttä, joka yhdistäisi hyvinvointipalvelut 
elämysmatkailu-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin. Kehitettyjen palvelujen myyntiä 
muualle Suomeen pidetään mahdollisena. Lapin hyvinvointistrategiassa vuoteen 2010 esille 
nouseekin matkailukeskusten hyvinvointipalvelujen kehittäminen sekä hyvinvointi- ja terveys-
tavoitteisten matkailupalvelujen tuotteistaminen. Lapissa on tällä hetkellä 19 hoiva-alan yri-
tystä. Näistä valtaosa (12 kpl) on sijoittunut Rovaniemen kaupunkiin tai maalaiskuntaan. 
 
Lapin maakuntaohjelman 2003–2006 tavoitteena on maaseudun säilyttäminen elävänä vah-
vistamalla ja kehittämällä peruselinkeinoja sekä monipuolistamalla elinkeinorakennetta. La-
pin päivitetyn maakuntasuunnitelman mukaan elintarvikkeiden ja luonnontuotealan osalta 
odotetaan, että paikallisista raaka-aineista valmistetun ruuan merkitys kasvaa. Mahdollisuuk-
sia nähdään yhteistyössä paikallisten tuottajien ja matkailukeskusten kanssa. Perinteisen 
maatalouden osalta odotetaan, että maito- ja naudanlihantuotanto tulee säilymään nykytasol-
la, mutta tilojen ja maatalousväestön määrä vähenevät. Suurten jokien jokivarret tulevat tule-
vaisuudessakin olemaan Lapin vahvimpia maatalousalueita. Rovaniemen seudulla on 16 % 
koko Lapin poronomistajista. Seudulla oli 15 luomutuotannon valvontajärjestelmässä mukana 
olevaa maatilaa vuonna 2002, ja näillä peltoalaa 277,1 ha. 
 
Lapin maaseutuohjelman 2010 mukaan yleisenä kehityssuuntana Lapissa ja koko Suomes-
sakin on ollut perinteisten maaseutuelinkeinojen työpaikkojen väheneminen. Lisäksi alkutuo-
tannossa päätoimisesti työskentelevien lukumäärää on vähentänyt tulonlähteiden monipuo-
listuminen. Useat henkilöt saavat alkutuotannosta sivuansioita pääansioiden tullessa muual-
ta. Maatilojen lukumäärä on myös supistunut, mutta samalla maatilojen tuotannon keskimää-
räinen volyymi on kasvanut. Maaseudun väestö on negatiivisen muuttoliikkeen myötä ikään-
tynyt ja väestön määrä on pienentynyt. Kotieläintuotanto on Lapin maatiloilla yleisempää kuin 
muualla Suomessa, ja tuotanto perustuu erityisesti lypsykarjaan. Lapin maatilojen tuloista 
noin puolet tulee maatilataloudesta ja noin kaksi viidesosaa työtuloista sekä tulonsiirroista. 
Loppuosa muodostuu muista tuloista. Lisäksi Lapin maatiloilla on keskimäärin eniten metsää 
Suomen maakunnista, 105,3 hehtaaria (valtakunnallinen keskiarvo 45,3 ha). Lapissa keski-
määräiset puun myyntitulot tilaa kohden olivat kuitenkin vain 3 137 euroa vuonna 2001, mikä 
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on toiseksi vähiten Suomen maakunnista. Lappilaiset maatilat ovat valtakunnallisesti tarkas-
tellen suhteellisen vähävelkaisia. Suomen turvetuotantoon soveltuvista turvevaroista Lapissa 
on 33 %. 
 
Yleisesti ottaen aluekeskusverkoston tarkoituksena on tasapainottaa aluekehitystä. Kasvu-
keskuksissa oleelliseksi katsotaan osaamisympäristö, hyvät liikenneyhteydet, osaavan työ-
voiman saatavuus ja laadukas asuinympäristö. Olennaista on myös, kuinka hyvin eri toimijoi-
den yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä toimii, kuinka eri toiminnot kytkeytyvät yh-
teen. Maaseudun säilyminen elävänä on turvattava vahvistamalla ja kehittämällä peruselin-
keinoja sekä monipuolistamalla elinkeinorakennetta alueen erityispiirteiden pohjalta.  
 
Rovaniemen seudun painopistealoista matkailu on muotoutunut vahvaksi. Matkailua tulee 
kuitenkin edelleen kehittää erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden houkuttelemiseksi. Myös 
alueen vetovoimatekijät ja luonnonympäristö tulee ottaa huomioon ja säilyttää. Kylmä- ja 
talviteknologian kehittely on alueelle luontaista, mutta alan markkinoiden rajallisuus ja muut 
mahdolliset tekijät täytyy huomioida tehtäessä suunnitelmia. ICT-alalla turvaklusterin perus-
taminen on realistista Poliisin alueellistettua tietohallintokeskuksensa. Oulun seudun lähei-
syys ja vahva asema voivat heikentää alan mahdollisuuksia, samoin osaavan työvoiman 
saatavuuteen liittyvät ongelmat varsinkin tulevaisuudessa. Teleterveydenhuollon kehittymi-
nen toisi ratkaisuja pitkistä välimatkoista aiheutuviin ongelmiin. Alan kehittämisessä tulisi 
kuitenkin tehdä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. 
 
3.3.1.1. Osaamiskeskukset 
 
Suomessa on 22 osaamiskeskusta ja niihin kuuluu 45 osaamisalaa, jotka on nimetty vuosiksi 
2003–2006. Lapissa on elämysteollisuuden osaamiskeskus. Osaamiskeskusten tehtävänä 
on kansainvälisesti korkeatasoisen tiedon ja osaamisen hyödyntäminen yritystoiminnan, työ-
paikkojen luomisen ja aluekehityksen voimavarana. Tavoitteen saavuttamiseksi, osaamis-
keskukset 
    * luovat edellytyksiä innovaatioiden syntymiseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen 
    * käynnistävät tutkimuksen ja elinkeinojen välisiä yhteishankkeita 
    * vahvistavat ja uudistavat jatkuvasti alueilla olevaa osaamista ja 
    * edistävät luovien innovaatioympäristöjen kehittämistä 
Osaamiskeskusohjelman avulla mm. kehitetään uutta liiketoimintaa ja parannetaan yritysten 
kilpailukykyä.  
 
Osaamiskeskukset luovat yhdessä muiden kansallisten toimien kanssa vankan perustan 
alueiden kasvulle ja menestykselle. Kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen nopeu-
tuessa alueiden kilpailukyky perustuu entistä enemmän osaamiseen ja uusiin innovaatioihin. 
Suomessa kansallista kilpailuetua on rakennettu pitkäjänteisesti tietoon ja osaamiseen pe-
rustuvalla strategialla. Osaamiskeskusten avulla alueita kannustetaan hyödyntämään huip-
puosaamistaan, jotta ne pärjäisivät paremmin kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. 
 
3.3.1.2. Multipolisverkosto  
 
Multipolisverkosto on huipputekniikan eri osa-alueisiin keskittynei-
den pohjoisten osaamiskeskusten muodostama kokonaisuus (ks. 
kuva vieressä). Polisten välisellä kiinteällä yhteistyöllä yhdistetään 
osaamisen tulokset ja luodaan entistä kilpailukykyisempiä huippu-
tekniikan ratkaisuja. Suuruutensa ja monipuolisuutensa ansiosta 
osaamiskeskittymä on kilpailukykyinen myös kansainvälisellä tasol-
la. Vuoteen 2006 mennessä Multipolisverkosto haluaa olla huip-
puosaamiseen perustuva, kansainvälisesti merkittävä tieto- ja hy-
vinvointiteollisuuden keskus. Verkosto vahvistaa Pohjois-Suomen 
kilpailukykyä ja tarjoaa yrityksille hyvän toimintaympäristön. Se on 
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Pohjois-Suomen kehittämisstrategian työkalu ja luo alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja.  
 
Verkosto ylläpitää imagoa, mikä helpottaa yrityksiä henkilöstön rekrytoinnissa, tuotteiden 
markkinoinnissa, rahoituksen hankinnassa ja muissa huipputekniikkayritysten perusasioissa. 
Verkosto on myös mukana korkea-asteen ammatillisen, polisten teknologia-alueita koskevan 
koulutuksen suunnittelussa yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Auro-
ra Borealis Teknologiakeskus on Rovaniemen seudulla toimiva matkailun, ICT:n ja uuden 
teknologian keskittymä, jossa painopisteinä ovat matkailua palvelevat sovellukset ja tuotein-
novaatioiden koemarkkinointi.  Tulevaisuuden visiona on olla yksi Euroopan merkittävimmis-
tä elämysteollisuuden keskuksista vuoteen 2010 mennessä. Päätehtävä on uusien teknolo-
gioiden integrointi osaksi lappilaista matkailuosaamista sekä ICT-teknologian hyödyntäminen 
matkailussa. 
 
3.3.1.3. Matkailun alueelliset innovaatiot  
 
Innovaatiolla tarkoitetaan Euroopan unionin määritelmän mukaan uutta tuotetta, toiminta- tai 
ajattelutapaa ja sen tuotteistamista ja käyttöönottoa niin, että innovaatiosta on taloudellista 
tai sosiaalista hyötyä. Varsin yleisesti hyväksytty perusajatus on, että alueiden myönteinen 
kehitys perustuu toimivaan innovaatiojärjestelmään. Järjestelmän ydintoimijat ovat yliopistot, 
korkeakoulut ja yritykset sekä näiden lisäksi välittäjäorganisaatiot, joiden tehtäviin kuuluu 
vuoropuhelun helpottaminen, tutkimustulosten välittäminen ja hyödyntämismahdollisuudet. 
Menestystarinoihin tarvitaan kuitenkin myös ripaus sattumaa sekä oikeat ihmiset oikeaan 
paikkaan oikealla hetkellä. 
 
Lapin palvelualojen innovaatioiden voidaan katsoa liittyvän matkailuun. Lapin ja Rovaniemen 
matkailun kannalta merkittävimmät innovaatiot syntyivät 1980-luvun alussa. Tällöin keksittiin 
ajatukset, että joulupukki on mahdollista tavata Napapiirillä, ja matkailijat voidaan viedä talvi-
seen kylmään luontoon moottorikelkoilla. Molemmat ajatukset on tuotteistettu onnistuneesti. 
Tuotteistaminen on vaatinut laajaa yhteistyötä eri yritysten ja toimijoiden välillä. Matkailua 
vahvasti eteenpäin vieviä uusia innovaatioita ei ole syntynyt 1980-luvun alkupuolen jälkeen, 
mutta pienempiä innovaatioita syntyy jatkuvasti. Lapissa innovaatiojärjestelmän ydintoimijoita 
ovat Lapin yliopisto, ammattikorkeakoulut ja yritykset. Välittäjäorganisaatioita ovat kuntien 
elinkeinotoimistot, matkailun alueorganisaatiot, aluekeskusohjelma ja Lapin elämysteollisuu-
den osaamiskeskus sekä rahoittajaorganisaatioita Lapin liitto, Lapin TE-keskus, Lapin lää-
ninhallitus, Finnvera ja kunnat. 
 
3.3.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Alueiden käytön kannalta elinkeinoelämän myönteisellä kehittymisellä ja toimintojen alueelli-
sella kohdentamisella on suuri merkitys. Valtionhallinnossa pohditaan parhaillaan julkisen 
sektorin työpaikkojen alueellistamista pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Tästä osoi-
tuksena on Poliisin tietohallintoyksikön alueellistaminen Rovaniemelle, mikä omalta osaltaan 
on tukenut turvaklusterin syntymistä ja kehittymistä alueella. Alueiden kehittymisen kannalta 
valtion hallinnon alueellistamistoimilla ei kuitenkaan ole kovin suurta merkitystä, koska 
enimmilläänkin alueellistettavien työpaikkojen kokonaismäärä on n. 10 000. Alueellistamisen 
välilliset vaikutukset ovat merkittävämpiä. 
 
Rovaniemellä on aluekeskusstatus, jonka sisältöä on pyritty kuvaamaan ja kehittämään Si-
säasianministeriön koordinoimassa aluekeskusohjelmassa. Riippumatta kuntauudistuksesta 
ja tulevien kuntien määrästä Suomessa, tullee Rovaniemi säilyttämään suhteellisen vahvan 
asemansa Lapin keskuksena. Aluerakenteessa tämä tulee merkitsemään hallinnollisten pal-
velujen säilymistä keskustassa. 
 
Matkailun ja muiden avainklusterien kuten kylmä- ja talviteknologian, ICT:n ja hyvinvointitek-
nologian kehittymisen myötä Rovaniemelle syntyy uutta yritys- ja tutkimustoimintaa sekä sii-
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hen liittyviä palveluja. Yritystoiminnan kasvun kannalta keskeisiä alueita ovat mm. Saarenky-
lä, Napapiirin alue, yliopiston ympäristö, Ojanperän tietohallintokeskus ja keskusta. 
 
 
3.4. Julkisten palvelujen verkko 
 
Kunnallisten palveluiden järjestäminen kuuluu kunnan perustehtäviin, sillä kaikille kuntalaisil-
le tulee perustuslain mukaan hoitaa koulu-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Kun kuntia yhdiste-
tään, kuten Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan tapauksessa, kunnallisten palvelujen 
rooli korostuu. Yhdistymiseen liittyy usein pienemmän kunnan asukkaiden pelkoa siitä, miten 
palvelutaso säilyy kunnan reuna-alueilla. Rovaniemen yhdistymissopimuksen mukaan palve-
lujen kehittämistavoitteisiin kuuluu tehostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulupalvelu-
jen toimivuutta ja taloudellisuutta tasapuolisesti koko uuden kunnan alueella. 

3.4.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
3.4.1.1 Kouluverkko 
 
Rovaniemen kaupungissa oli 15 vuotta täyttänyttä väestöä 29 305 henkeä ja maalaiskun-
nassa 17 137 vuonna 2003. Heistä tutkinnon suorittaneita oli 68,8 % kaupungissa ja 63,3 % 
maalaiskunnassa, yhteensä alueen 15 vuotta täyttäneistä tutkinnon oli suorittanut 66,8 %. 
Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli kaikista tutkinnon suorittaneista maalaiskunnassa 61,2 
%, kaupungissa 58,5 % ja korkea-asteen tutkinnon maalaiskunnassa 38,8 %, kaupungissa 
41,5 %. 
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Lapin maakuntaohjelmassa 2003–2006 painotetaan, että osaamisella ja koulutuksella on 
strateginen merkitys kehittämistavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi pohjoisessa toimin-
taympäristössä tarvitaan erityisosaamista, omatoimisuutta ja kansainvälisyyttä ja myös yrittä-
jyyteen tulee kouluttaa. Koulutustarjonnalla on vaikutusta myös ihmisten asuinpaikkakunnan 
valintaan ja muuttoliikkeeseen. Rovaseudulla keskeisiä osaamiseen liittyviä päämääriä ovat 
innovaatiotoiminnan edistäminen, tietoyhteiskunnan toteuttamiseen liittyvän osaamisen tur-
vaaminen ja koulutus sekä ennakointitoiminta.  
 
Rovaniemen kaupungissa sijaitsee Lapin Yliopisto, jossa oli 4 368 opiskelijaa vuonna 2004. 
Rovaniemellä on myös ammattikorkeakoulu (RAMK), jossa oli vuonna 2004 yhteensä 3 212 
opiskelijaa. Näistä suurin osa, 2 509 oli nuorten koulutuksessa ja loput 703 aikuiskoulutuk-
sessa. Kohteet näkyvät kartalla PALVELUT KESKIKAUPUNGIN ALUEELLA.  
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Rovaniemellä ammatillista koulutusta ja kursseja järjestävät oppilaitokset ja yksiköt ovat La-
pin kesäyliopisto, Lapin luonto-opisto, Lapin urheiluopisto, Rovaniemen ammatillinen aikuis-
koulutuskeskus, Rovaniemen ammattilukio, Rovaniemen palvelualojen oppilaitos, Rovanie-
men tekninen ammattioppilaitos, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos sekä Rova-
niemen kuvataidekoulu. Rovaniemen kaupungin Internet-sivujen mukaan ammatillisessa 
peruskoulutuksessa on yhteensä 3 506 opiskelijaa. Rovaniemen maalaiskunnassa toisen 
asteen koulutusta antaa Lapin luonto-opisto, josta Hirvaalla toimii metsä- ja koneopetuksen 
ja Ojanperällä maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen yksiköt.  
 
Peruskouluissa Rovaniemen kaupungissa on yhteensä 3 644 koululaista ja lukioissa 1 774 
opiskelijaa (koulut kartalla PALVELUT KESKIKAUPUNGIN ALUEELLA). Maalaiskunnassa 
on peruskoulun 1-6-luokkien opetusta 20 koululla ja 7-9-luokkien opetusta 5 koululla, perus-
kouluissa on yhteensä 3 328 koululaista. Maalaiskunnassa on yksi lukio Muurolassa, lukios-
sa on 162 opiskelijaa. Kouluverkosta ollaan lakkauttamassa 1.8.2005 Jaatilansaaren, Pirtti-
kosken ja Lehtojärven koulut. Koulut ja oppilasmäärät on esitetty kartassa PALVELUT RO-
VANIEMEN MAALAISKUNNASSA.  
 
3.4.1.2. Terveys- ja sosiaalipalvelut 
 
Rovaniemen kaupungissa terveyspalveluja saa terveyskeskuksesta, hammashoitoloista ja 
neuvoloista. Rovaniemen kaupungissa on neljä äitiys- ja lastenneuvolaa, yksi perhesuunnit-
teluneuvola sekä viisi seniorineuvolaa. Kaupungissa on Lapin keskussairaala, jossa on sai-
raansijoja 259 kappaletta. Kaupungin palvelut kartalla PALVELUT KESKIKAUPUNGIN ALU-
EELLA. Maalaiskunnassa on terveysasema Saarenkylässä ja neuvoloita 7 kappaletta, joista 
Sinetän ja Muurolan neuvoloissa myös hammashoitola (sijaintipaikat näkyvät kartalla PAL-
VELUT ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA). Muurolassa on Lapin sairaanhoitopiirin ai-
kuispsykiatrian yksikkö, jossa sairaansijoja yhteensä 102. Terveyspalveluissa on ollut akuut-
teja ongelmia lääkäri- ja hammaslääkäripulana ja pitkinä potilasjonoina. 
 
3.4.1.3. Päivähoito ja sosiaaliturva, vanhusten palvelut 
 
Päivähoitoikäisiä lapsia, eli 0–6-vuotiaita oli vuonna 2003 kaupungissa 2 499 ja maalaiskun-
nassa 1 900, eli yhteensä 4 399. Näistä kokopäivähoidossa oli molemmissa kunnissa 43 %. 
Rovaniemen kaupungissa on 15 päiväkotia ja ostopalveluina lisäksi viisi. Päivähoitopaikat 
näkyvät kartalla PALVELUT ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA ja PALVELUT KESKI-
KAUPUNGIN ALUEELLA, näiden lisäksi on ostopalveluja yhdeksän päiväkodista. Alueella 
on myös perhepäivähoitoa sekä joissain tapauksissa hoitajia lasten kotona.  
 
Rovaniemen kaupungissa on tehty ikäohjelma vuoteen 2030. Sen mukaan kaupungin pitkä-
aikaislaitospaikkojen ja palveluasumispaikkojen yhteen lasketut laskennalliset kattavuudet 
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ovat muuta maata keskimääräistä korkeampia. Terveyskeskussairaalan paikoilla hoidetaan 
muuta maata keskimäärin enemmän pitkäaikaispotilaita ja tästä johtuen akuuttipakkoja on 
liian vähän. Akuuttipaikkojen puute terveyskeskussairaalassa aiheuttaa jonoja keskussairaa-
lasta. Vanhainkotipaikat on korvattu palveluasumispaikoilla. Kotipalvelun kattavuus on alle 
maan keskitason. Vanhusten palveluita on molemmissa kunnissa, ja näihin luetaan asumis-
palvelut, kotipalvelu ja -hoito, kotisairaanhoito, seniorineuvolat sekä tukipalvelut, joihin kuulu-
vat muun muassa siivous- ja ateriapalvelut sekä turvalaitteet. Kaupunki ja maalaiskunta te-
kevät yhteistyötä vanhusten ja vammaisten kuljetusten järjestämisessä, siten, että toimin-
nassa on kuljetusten yhdistelykeskus. Kuljetuspalveluissa toimii yhteinen palvelulinja kau-
pungin ja maalaiskunnan alueilla. Maalaiskunnassa on vanhusten palveluasumista Meltauk-
sessa, Ylikylässä, Saarenkylässä, Vanttauskoskella ja Rautiosaaressa (kartalla PALVELUT 
ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA). Vanhuksia hoidetaan myös vuodeosastoilla, joita on 
terveyskeskuksissa. 
 
Kehitysvammahuollon palveluita ovat kaupungissa työhön ja toimintaan liittyvät palvelut sekä 
asumispalvelut. Laitosjaksot kaupunki ostaa Kolpeneen palvelukeskuksesta. Päivätoimintaa 
on Ounasrannan päiväkeskuksessa, tämän lisäksi on työkeskus Ounastuote. Kaupungin 
palvelut kartalla PALVELUT KESKIKAUPUNGIN ALUEELLA. Maalaiskunta järjestää kehi-
tysvammahuollon ja invalidien suojatyön itse, invalidien asumispalveluja järjestävät Invalidi-
liitto ry ja kunta. Maalaiskunnassa on Saarenkylässä Matkarinteen asuntola ja ryhmäkoti, 
Muurolassa ryhmäkoti sekä toiminta- ja monipalvelukeskus Someroharjulle johtavan tien 
varrella. Keskuksessa on eri työtehtäviin osastoja sekä asumispalveluita (palvelut kartalla 
PALVELUT ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA). A-klinikkapalveluja on Rovaniemen kau-
pungilla ja myös maalaiskunta käyttää näitä palveluja. 
 
3.4.1.4. Nuoriso-, liikunta sekä palo- ja pelastustoimen palvelut 
 
Nuorisotoimella on maalaiskunnan 
alueella kahdeksan nuorisotilaa 
(kartalla PALVELUT ROVANIEMEN 
MAALAISKUNNASSA). Nuorisotoimen 
tuottamia palveluja ovat myös leiri-, 
retki-, kerho- ja kurssitoiminta sekä 
kansainvälinen toiminta. Kaupungin 
alueella tavoitteisiin vuoteen 2006 
kuuluu neljän nuorisotilan ja kahden 
leirikeskuksen kehittäminen ja ylläpito. 
Rovaseudulla toimii myös Rovaseudun 
tiedotus- ja neuvontakeskus Nuti, joka 
palvelee etupäässä 15–29-vuotiaita 
nuoria ja opiskelijoita, mutta myös nuorten parissa työskenteleviä sekä nuorten vanhempia 
fyysisessä toimipisteessä ja Internetissä. Kaupungin palvelut kartalla PALVELUT KESKI-
KAUPUNGIN ALUEELLA. 
 
Liikuntatoimen osalta vuoteen 2006 pyritään kaupungin ja maalaiskunnan yhteistyön tiivistä-
miseen ja monipuolistamiseen. Kaupungin Internet-sivujen mukaan tavoitteena on tarjota 
kuntalaisille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet liikuntapalveluihin. Liikuntapaikkoja on 
alueella runsaasti, nykyisen maalaiskunnan alueellakin noin 200. Liikuntapaikat ovat pääosin 
ulkoliikuntapaikkoja, kaupungin alueella on myös useita sisäliikuntapaikkoja, esimerkiksi Ou-
nashalli ja uimahalli (tärkeimmät kohteet kartalla LIIKUNTAPALVELUT sekä PALVELUT 
KESKIKAUPUNGIN ALUEELLA). 
 
Palo- ja pelastustoimi on toiminut itsenäisenä yksikkönä sekä kaupungin että maalaiskunnan 
puolella. Palolaitos huolehtii kuntalaisten turvallisuudesta päivittäisistä onnettomuuksista 
suuronnettomuuksiin. Se vastaa sammutus- ja pelastustehtävien suorittamisesta, sairaankul-
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jetuksista, öljyvahinkojen torjunnasta, väestönsuojelusta sekä aluehälytyskeskuksen toimin-
nasta. Toimintaan kuuluu myös ennaltaehkäisevässä palontorjunnassa neuvonta-, opastus-, 
koulutus- ja tarkastustoiminta. Hälytyslähtöjä oli vuonna 2003 kaupungissa 3 312 kappaletta 
ja maalaiskunnassa 338. Nykyisin palo- ja pelastustoimi on siirretty Lapin liiton toimintaor-
ganisaatioon. 
 
3.4.1.5. Kulttuuripalvelut 
 
Kulttuuripalvelut on esitetty kartalla PALVELUT KESKIKAUPUNGIN ALUEELLA. Rovanie-
men kaupunki ylläpitää maakuntamuseota, taidemuseota, maakuntakirjastoa ja Lapin kama-
riorkesteria sekä Rovaniemen teatteria. Alueelta löytyy elokuvateatteri Sampokeskuksesta, 
Ounaspaviljonki ja Lapin ylioppilasteatteri. Kaupunki tuottaa myös erilaisia kulttuuritapahtu-
mia, ja näillä kulttuuri- ja taidelaitoksilla on myös koko Lappia koskeva palveluvastuu.  
 
Rovaniemellä sijaitsee Arktikum, joka on pohjoisiin ja arktisiin alueisiin keskittynyt museo, 
tiedekeskus, kokous- ja kongressikeskus sekä ainutlaatuinen arkkitehtoninen nähtävyys. 
Siellä Arktisen keskuksen tiedekeskusnäyttely esittelee Napapiirin pohjoispuolisten alueiden 
luontoa ja kansojen elämää. Rovaniemellä on kulttuuripalvelukeskus, jonka tehtävänä on 
yhdessä kaikkien kulttuurialan toimijoiden kanssa hakea yhteisiä näkökulmia rovaniemeläi-
sen kulttuurin kehittämiseksi. Kulttuuripalvelukeskus järjestää sekä omin voimin että yhteis-
työssä kumppaneidensa kanssa erilaisia kulttuuritilaisuuksia, joissa oli kävijöitä vuonna 2004 
yli 12 000. Lapin maakuntamuseo toimii Arktikum-talossa. Sen tehtävänä on kerätä, tallen-
taa, tutkia ja esitellä toiminta-alueensa historiaan, kulttuuriin sekä luontoon ja ympäristöön 
liittyvää aineistoa. Museo on lappilaisen perinteen asiantuntijalaitos.  
 
Rovaniemen taidemuseo vastaa kaupungin hallinnassa olevista taidekokoelmista, joista tär-
kein on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma suomalaista nykytaidetta. Taidemuseo 
järjestää näyttelyitä kokoelmista sekä vaihtuvia näyttelyitä. Vuoden 2005 aikana Rovaniemen 
taidemuseossa oli esillä 15 taidenäyttelyä ja kävijöitä oli runsaat 17 000. Lapin maakuntakir-
jaston ja Rovaniemen maalaiskunnan kirjaston muodostamassa yhteisessä kirjastolaitokses-
sa on 16 kiinteää toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa, joilla on yhteensä 270 pysäkkiä. Kirjas-
tossa käyntejä oli vuoden 2003 aikana kaupungissa 781 935 ja maalaiskunnassa 251 863. 
Kirjastoista koitui nettokustannuksia asukasta kohti vuonna 2003 kaupungissa 52 € ja maa-
laiskunnassa 41 €. Lapin kamariorkesterin perustoimintaa ovat konsertit, jotka tavoittivat 
vuonna 2004 lähes 18 000 kuulijaa. Orkesteri tekee myös radioituja konsertteja ja tv-
nauhoituksia. Rovaniemen Teatteri (Lapin alueteatteri) on Suomen pohjoisin ammattiteatteri. 
Suurin osa teatterin esityksistä nähdään Lappia-talossa, mutta Lapin Alueteatteri vie esityk-
siä myös Lapin maakuntaan. Erityispiirteenä teatterin ohjelmistossa ovat lappilaisten kirjaili-
joiden teokset ja alueelliset aiheet. 
 
3.4.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Lapin maakuntaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että kaikilla on vähintään toisen asteen 
ammatillinen tutkinto vuoteen 2010 mennessä. Koulutuksen alueelliseen vaikuttavuuteen 
tulee kiinnittää huomiota. Oppilaille turvataan perusopetus omassa kunnassa ja toisen as-
teen tutkinto omassa maakunnassa. Lisäksi Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteistyötä ja 
alueellista palvelutoimintaa kehitetään maakuntakorkeakoulutoiminnan kautta muun muassa 
lisäämällä etä- ja virtuaaliopetustarjontaa yhteistyössä kuntien, kansalaisopistojen, kesäyli-
opistojen ym. kanssa. 
 
Arto Kosken laatiman Rovaniemen yhdistymiseen liittyvän selvityksen mukaan palvelujen 
määrä, laatu ja saatavuus yleensäkin ovat paljolti riippuvaisia yhdistyvän kunnan talouden 
kokonaiskehityksestä sekä siitä, millaista verorasitusta ylläpidetään tulevina vuosina. Ikära-
kenteen muutokset vaikuttavat tarpeisiin muuttaa palvelurakenteita, ja lasten määrän piene-
neminen vähentää tarvetta koulupalveluille. Maalaiskunnan koulujen määrä on vähentynyt 
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vuosikymmenien saatossa sitä mukaa kun kylien lapsimäärät ovat pienentyneet, ja koulujen 
tulevaisuus huolettaa asukkaita. Opettajien saaminen haja-asutusalueelle tulee olemaan 
ongelma työvoimasta käytävän kilpailun kiristyessä, ja kuntien elinympäristöllä on tähän suuri 
merkitys.  
 
Rovaniemen kaupungissa on paljon opiskelijoita. Kaupungissa sijaitsee Lapin ainoa yliopisto, 
jossa on edustettuna mm. oikeustiede ja taiteiden tiedekunta. Tämä voi houkutella opiskeli-
joita ympäri maata. Myös ammattikorkeakoulujen opetustarjonta tuo alueelle opiskelijoita. 
Opetuksen tason ja kaupungin muun palvelutarjonnan avulla voidaan varmistaa opiskelijoi-
den saaminen alueelle. Tätä kautta myös alueelle jääminen työvoimaksi ja perheen perus-
taminen voivat tulla kysymykseen. 
 
Rovaniemen kaupungin visiossa yksi osa-alue on laadukkaat peruspalvelut, jossa strategi-
sissa tavoitteissa mainitaan syrjäytymisen ehkäisy ja henkinen hyvinvointi sekä laadukas 
elinympäristö. Kriittisiksi tekijöiksi lasketaan palveluiden saatavuus ja riittävyys. Lasten mää-
rän pieneneminen vähentää tarvetta päivähoitopalveluille ja väestön ikääntyminen lisää tar-
vetta vanhuspalveluille. Lasten ja vanhusten suhteellinen osuus väestöstä alueittain vuonna 
2002 on esitetty liitekartalla Lasten ja vanhusten osuuksia väestöstä vuonna 2002. Siitä näh-
dään, että nuorten osuus väestöstä on suuri keskustan lähialueilla ja vanhusten osuus taas 
maaseutukylissä. Tämän pohjalta voidaan sanoa, että nuorten palveluja tarvitaan keskustan 
alueella ja lähitaajamissa. Paineet vanhustenhuoltoon taas ovat suurimmat haja-
asutusalueilla. 
 
Päivähoidosta on viime vuosina vähentynyt noin 400 kokopäiväpaikkaa ja useita päiväkoteja 
on lakkautettu. Nyt syntyvyys on tasaantunut ja päivähoidon kysyntä on vakiintunut. Yhdisty-
vän kunnan palveluissa poikkeavia hoitoaikoja tarvitsevien palvelut keskitetään. Kokopäivä-
hoitoa korvaavia palvelumuotoja lisätään. Lasten ja perheiden palveluissa kehitetään ja ote-
taan käyttöön äitiys- ja lastenneuvolan, perhetyön, perheneuvolan, sosiaalityön ja päivähoi-
don yhteistyökäytäntöjä ja perheiden osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä varhaisen aut-
tamisen ja ennaltaehkäisevän työn tehostamiseksi. Rovaniemelle perustetaan perhepalvelu-
keskus, johon kootaan yhteen em. toimijat. 
 
Rovaniemellä on hanke Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen kehittämiseksi. 
Hankkeen lähtökohtana on lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalisten erityispalveluiden 
saatavuuden parantaminen sekä alan osaamisen lisääminen. Hankkeessa selkeytetään eri-
tyispalvelujen työnjako ja rakenne ja huomioidaan yhteistyö ja työnjako erikoissairaanhoidon 
ja kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä järjestöjen tuottamien palvelujen kesken. 
Rovaniemi varautuu järjestämään ja myymään erityispalveluja myös muille kunnille. Alueella 
on myös seudullinen kehittämishanke mielenterveys- ja päihdetyöhön, jonka avulla vastataan 
palvelujen kasvavaan kysyntään ja kustannusten kasvun hillintään. Rovaniemelle on tarkoi-
tus kehittää ja perustaa psykososiaalisten palvelujen keskittymä. Kehittämistyössä esitetään 
toteutusmalli seudullisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuottamiselle eri ikäryhmissä 
huomioiden kuntien ja seutukuntien tarpeet sekä perus- ja erityispalvelujen työnjako. Sosiaa-
lipalveluiden osalta taas edistetään kuntalaisten omaehtoista toimintakykyä ja itsenäistä sel-
viytymistä ja elämänhallintaa. 
 
Palveluja tarvitsevien vanhusten määrä tulee lisääntymään, ja ikäihmisille tulee tarjota hyvin 
kohdennetut, tarpeen mukaiset palvelut. Kuntien terveyskeskukset tuleva erikoistumaan, ja 
akuutteja hoitopaikkoja lisätään nykyisen kaupungin terveyskeskuksessa, jotta voidaan vä-
hentää erikoissairaanhoidon käyttöä. Kuntoutuspalvelut yhdistetään, ja Veljes-sairaskodille 
syntyy ikääntyneiden kuntoutukseen erikoistunut yksikkö. Rovaniemen kaupungissa on tehty 
ikäohjelma vuoteen 2030. Ohjelman mukaan on odotettavissa, että vuodesta 2005 alkaa 
palvelujen tarpeen kasvu, mikä kiihtyy vuoden 2010 jälkeen. Vuodesta 2010 vuoteen 2030 
on edessä varsin oleellinen palvelutarpeen lisäys vanhusväestön ja vanhempien ikäluokkien 
kasvaessa. Vuoden 2010 jälkeen laitoshoidon kysyntä kasvaa selvästi, ja uusinvestointeja 
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tullaan tarvitsemaan. Erityisesti dementoituneitten määrän kehitys edellyttää jatkuvasti lisää 
palveluja. Uuden kunnan palvelujen järjestämisessä tullaan noudattamaan yhdessä sovittuja 
palveluperiaatteita. Tavoitteena on, että 90 % yli 75 vuotiaista asuu kotona tai tavallisessa 
palveluasumisessa. Palvelurakennetavoitteissa asumiselle on asetettu tavoite, että kotona 
asuu vähintään 85 % yli 75-vuotiaista (kun vuonna 2002 asui 84 %), palvelutaloissa asuu 
enintään 7 % yli 75-vuotiaista (vuonna 2002 asui 8 %) ja laitoksissa asuu enintään 8 % yli 
75- vuotiaista (vuonna 2002 asui 8 %). Lisäksi tavoite on, että laitoshoidossa olevien yli 75-
vuotiaiden osuus alenee tai pysyy enintään nykyisellä tasolla, mikä oli 8 % yli 75-vuotiaista 
vuonna 2002. Laitospaikkoja ei ole tarkoitus lisätä vuoteen 2008–2010 mennessä. Tämän 
tavoitteen toteutuminen edellyttää kasvavaa resursointia vanhusten kotona selviämistä tuke-
viin palveluihin. Omatoimista selviytymistä tuetaan palvelusetelin käyttöönotolla.   
 
Terveyspalvelujen tarvetta lisää väestön ikääntyminen, ja samalla suurten ikäluokkien eläk-
keelle siirtyminen vähentää työikäisten määrää. Kunta- ja palvelurakenneuudistus keskittyy 
rakenteiden muuttamiseen, sillä ”Terveys 2015” -ohjelma ja kansallinen terveydenhuollon 
hanke edellyttävät julkisen sektorin toimintojen sisällön uudistamista. Terveyspalveluissa on 
ollut akuutteja ongelmia lääkäri- ja hammaslääkäripulana ja pitkinä potilasjonoina. Arto Kos-
ken selvityksen mukaan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan terveyskeskusten hallin-
nollinen yhdistäminen ei välttämättä tuota suuria taloudellisia säästöjä. Sen sijaan hyötyjä voi 
syntyä asukkaille palvelujen parantuneina käyttömahdollisuuksina sekä organisaatiolle pa-
rempana asemana kilpailtaessa hyvistä työntekijöistä ja henkilöstön työnjaon tehostumisena. 
Kuntien yhdistymisen ja talouden haasteet edellyttävätkin terveyspalvelujen tuottamiseen 
uusia, tarkoituksenmukaisia keinoja. Keinoja ja välineitä haetaan ROTEVA-hankkeella. 
Hankkeen tarkoituksena on kehittää erityisesti uutta teknologiaa hyödyntäen seutukunnan 
terveyskeskusten toimintaa siten, että turvataan asiakaslähtöisten terveyspalvelujen saata-
vuus, toimivuus ja potilaiden hoitoon ohjaus. Hankkeella pyritään luomaan nykyistä parem-
mat edellytykset kuntalaisten terveyden edistymiselle. Toiminnan kehittämisen ohella on tar-
koitus turvata kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon strategioiden mukaiset tarvittavat, opti-
maaliset terveydenhuollon palvelut. Yleisesti ottaen palveluverkon ylläpito voi tulevaisuudes-
sa vaikeutua, ja trendinä voidaan pitää palvelujen keskittymistä ja ulkoistamista sekä palvelu-
jen muuttumista sähköisiksi. Elinkeinostrategiassa esille tuotu teleterveydenhuolto on yksi 
esimerkki tästä kehityksestä. 
 
Työikäisen väestön työllistymistä tukee työvoiman palvelukeskus yhdessä Kelan ja työhallin-
non kanssa. Tukityöllistäminen, nuorten kesätyöllistäminen ja työllistämishankkeet keskite-
tään työvoiman palvelukeskukseen. 
 
Myös kulttuuri on keskeinen elementti rovaniemeläisten identiteetin ja hyvän elinympäristön 
luomisessa. Kulttuuri vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä, ja kulttuu-
rin asema ja merkitys kaupunkien kehittämistyössä onkin vahvistumassa. Kulttuuria pidetään 
myös yhtenä alueiden kehityksen uutena menestystekijänä ja kulttuurilla katsotaan olevan 
huomattavia vaikutuksia kaupunkiseutujen kehitykselle. Kulttuuripalveluja kehittämällä kau-
punkiseutu voi pysyä houkuttelevana ja viihtyisänä. Oma kulttuurituotanto on henkinen voi-
mavara. Rovaniemellä kulttuuripalvelukeskus edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa 
laajasti. 
 
Alueiden elinvoimaisuuden kannalta peruspalvelujen saatavuus lähiympäristöstä on keskei-
nen kriteeri. Erityisesti palvelukylien ulkopuolella julkisen sektorin palvelujen saatavuus vai-
kuttaa kylien ja muiden haja-asutusalueiden tulevaisuuteen ratkaisevasti. Palveluja voidaan 
jossain määrin korvata tietoteknologialla ja liikuteltavilla palveluilla, mutta ne eivät täysin kor-
vaa alueilla pysyvästi sijaitsevia palveluja. Peruspalvelujen, kuten kyläkoulun olemassa olo 
vaikuttaa asutuksen sijoittumiseen ja asukkaiden viihtyvyyteen. Rovaniemen kaupungin ta-
voitteena on säilyttää palvelukylissä julkiset peruspalvelut kuten peruskoulu, neuvolat ja van-
hustenhuollon peruspalvelut. Kaupallisten palvelujen säilymiseen vaikuttaa ennen muuta 
ostoskäyttäytyminen, kuinka paljon ostetaan lähikaupasta. 
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Myös keskusta-alueella palvelujen keskittyminen ja etääntyminen asutusalueiden läheisyy-
destä voi heikentää viihtyvyyttä ja vaikuttaa jopa muuttovirtoihin. Tietty osa julkisista palve-
luista tulisi hallinnon tehostamistoimista huolimatta säilyttää asutuksen lähellä. Palvelujen ja 
palvelupisteiden kehittämisessä tulisi ottaa entistä enemmän huomioon palvelujen monikäyt-
tömahdollisuus, eli siirtää samaan paikkaan esimerkiksi kaupallisia ja julkisia palveluja. 
 
 
3.5. Kaupallisten palvelujen verkko 

3.5.1. Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
Kaupallisten palvelujen saatavuuden arviointi perustuu pääasiassa Rovaniemen alueen kau-
pan palveluverkkoselvitykseen. Tämän selvityksen lisäksi on tarkasteltu mm. kylien kaupallis-
ten palvelujen tarjontaa. 
 
Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta muodostavat Rovaniemen kaupunkiseudun ja sen 
pääasiallisen markkina-alueen, vaikkakin Rovaniemen palvelujen vaikutusalueeseen voidaan 
lukea koko Lappi ja hajanaista kysyntää tulee myös naapurimaista. Maakuntakeskuksena 
Rovaniemen vähittäiskaupan vaikutusalue kattaa erikoiskaupan osalta koko Lapin, päivittäis-
tavarakaupan välitön vaikutusalue käsittää Rovaniemen kaupungin, maalaiskunnan sekä 
osan naapurikuntien alueesta. Rovaniemen vähittäiskaupan tarjonta on monipuolinen verrat-
tuna vastaavan kokoisiin suomalaiskaupunkeihin.  
 
Kaupan palveluverkkoselvityksessä tutkimusalueena on kaupungin ja maalaiskunnan alue 15 
km säteellä kaupungin keskustasta. Vuonna 2003 alueen ostovoima oli noin 232 milj. €, mikä 
jakaantuu päivittäistavaroihin ja alkoholituotteisiin (119 milj. €) sekä erikoiskauppaan ja ravin-
toloihin (114 milj. €). Tutkimusalueen ja muun markkina-alueen kokonaisostovoima on yh-
teensä reilu 450 milj.€, eli selvitysalueeseen kuulumaton muu markkina-alue muodostaa alle 
puolet Rovaniemen vähittäiskaupan potentiaalisesta ostovoimasta.  
 

 
Kuvan lähde Rovaniemen kaupan palveluverkkoselvitys, palveluverkkoesitys, josta loppukokous 15.10.2004 

 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan alueella on kolme seudullisesti merkittävää kau-
pan keskusta: ydinkeskustan keskustahakuinen erikoiskauppa, eteläisen market-alueen tilaa 
vievää kauppa ja hypermarket-kauppa sekä Saarenkylän market-alueen hypermarket-
kauppa. Lisäksi Napapiirillä on matkailukysyntään pohjautuvaa erikoiskauppaa, niin sanottu 
Joulukolmio Napapiirin, Santaparkin ja lentoaseman alueella. Kaikki kaupan keskukset sijait-
sevat Vt 4:n varrella hyvien liikenneyhteyksien, hyvän näkyvyyden ja riittävän tilan vuoksi. 
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Rovaniemellä on tällä hetkellä melko vähän keskikokoista myymäläkonseptia edustavia su-
permarketteja, ja päivittäistavarakauppa on hypermarkettien ja lähimyymälöiden varassa. 
Lähimyymälöiden verkosto on melko tiheä ja lähikaupat ja kaupunginosakeskukset palvele-
vat melko hyvin ympäröiviä asuinalueitaan, vaikkakaan päivittäistavarakaupan painopiste ei 
ole tällä hetkellä sopusuhtainen väestön painopisteen kanssa.  
 
Ostovoiman virtausten suunnat ovat keskustaan, Rantaviiriin ja Saarenkylään. Ostovoimaa 
virtaa pois erityisesti Korkalovaarasta ja Ounasvaarasta. Rovaniemellä on tällä hetkellä kol-
me suuryksiköksi luettavaa myymälää, joiden osuus koko myymäläkannasta on 6 % ja päivit-
täistavarakaupan myynnistä 43 %. Hypermarketeista Prisma on laajentanut pinta-alaansa, ja 
Citymarketilla on laajentumisaikeita. Keskustassa on erikoiskaupan keskus, Sampokeskus, 
jossa oli vuonna 2003 noin 1,9 milj. kävijää ja kokonaismyynti 20 milj. €. Muita keskustan 
tärkeitä kauppapaikkoja ovat Kalotinlinna ja Keskipiste. Suurmyymälöistä huolimatta keskus-
tahakuinen erikoiskauppa on pysynyt varsin elinvoimaisena ydinkeskustassa. Erikoiskaupan 
osalta tarjonta on Rovaniemellä monipuolista ja kilpailukykyistä, erityisesti auto-, huonekalu- 
ja vaatekaupassa. Aukkoja tarjonnasta koetaan löytyvän tavaratalo-, rauta-, piensisustamis-, 
kenkä- ja kodinkonekaupasta. Halpatavaratalokonseptit ovat viime vuosina etsineet jalansi-
jaa mm. Rovaniemeltä lähentyessään perinteistä keskustavaratalokonseptia. 
 

 
Kaupan palvelut Rovaniemen keskustan alueella (lähteenä palveluverkkoselvitys, palveluverkkoesitys, josta loppukokous 
15.10.2004). 
 
Maalaiskunnassa on vähittäiskauppaa sekä matkailua palvelevaa toimintaa Saarenkylän ja 
Rovaniemen lähialueen lisäksi kyläkeskuksissa. Kaupan palvelut on merkittynä kartalle 
PALVELUT ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA. Maalaiskunnan palvelukartalla on merkit-
tynä vain kaupat, esimerkiksi kioskit on jätetty pois. Loma-asutuksen turvin keskustasta kau-
empana olevilla kylilläkin on mahdollista säilyä kaupan palveluja, vaikka oma väestöpohja ei 
riittäisikään edes koulun säilymiseen. 

3.5.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Tulevaan kehitykseen vaikuttaa pääosin yleinen ostovoiman tason nousu eikä niinkään väes-
tönkasvu. Odotetaan, että Rovaniemen kaupan ydinvaikutusalueen talouskehitys on vahvaa, 
mutta muualla vaikutusalueella (muu Lappi) talous- ja väestömäärän kehityksen ennakoi-
daan olevan heikkoa. Tutkimusalueen päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima kas-
vaa vuoteen 2020 mennessä noin 18 milj. € eli noin 15 %, taas erikoiskaupan ja ravintola-
alan kasvu on reilu 37 milj. €, mikä on 33 % lisäys nykyiseen verrattuna. Vaikka väestön vä-
heneminen muissa markkina-alueen kunnissa vähentää päivittäistavaroihin kohdistuvaa ko-
konaisostovoimaa, kulutustason yleinen kasvu ja muiden markkina-alueen kuntien erikoista-
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varoihin ja ravintoloihin kohdistuva euromääräinen kokonaisostovoima kasvaa, jolloin muun 
markkina-alueen kunnat mukaanlaskettuna ostovoiman kasvu on yhteensä noin 65 milj. € 
vuoteen 2020.  
 
Yleisen suomalaisen trendin mukaisesti odotetaan, että erikoiskaupan ja ravintoloiden suh-
teellinen osuus kulutuksesta kasvaa päivittäistavarakauppaa suuremmaksi vuoteen 2020 
mennessä. Tulevaisuudessa tärkeää on myös, miten vanhusväestö sijoittuu suhteessa pal-
veluverkkoon. Tällä hetkellä vanhusväestöä asuu ympäri kaupunkia ja maalaiskuntaa, mutta 
selvä keskittymä on kaupungin keskustassa. Senioriväestöä pidetään yleisesti hyvin osto-
voimaisina. Näin on joidenkin kohdalla, mutta korkea tulotaso ei koske koko vanhusväestöä. 
 
Tavoitteeksi asetetaan kolmen kaupunginosakeskuksen malli, jossa ydinkeskustan lisäksi 
olisi monipuoliset päivittäisasioinnin supermarket-vetoiset palvelukeskukset kaupungin luo-
teisosassa (Kairakeskus), Ounasvaaralla ja Saarenkylässä. Ounasvaaralta puuttuu kaupun-
ginosakeskus, Kairakeskus korvaisi nykyisen Korkalovaaran osittain vanhentunutta palvelu-
rakennetta ja -ympäristöä ja Saarenkylä on jo pitkälti muotoutunut. Kaupunginosakeskuksen 
optimaalisin sijainti olisi kaupungin sisääntuloliikenteen tärkeimmässä risteyksessä, ja kau-
punginosakeskuksiin tulisi muutakin palvelua kuin päivittäistavarakauppa, muun muassa 
posti, pankki ja apteekki. Väljillä asuntoalueilla keskustan ulkopuolella on nykykehityksen 
vallitessa tarvetta myymälöille, jotka ovat tarpeeksi suuria ollakseen kotitalouksien pääasialli-
sia asiointipaikkoja (supermarket). Hypermarkettien osalta markkinat Rovaniemellä ovat kyp-
sät, ja lähimyymäläverkosto pysyy pitkälti ennallaan. Lähimyymälöiden verkoston odotetaan 
lähivuosina jopa hieman vahvistuvan. 
 
Erikoiskaupan tärkein keskittymä tulee olemaan Rovaniemen keskusta, mihin viittaavat myös 
ydinkeskustan liikekiinteistöinvestoinnit. Tilaa vievä kauppa ohjataan keskustan eteläpuolelle, 
missä sitä on jo ennestään ja missä on uudistus- ja laajennusvaraa. Kasvua ajatellen tulee 
löytää uudelle kapasiteetille kaupunkirakenteeseen sopivia alueita, jotka jäsentyvät jo ole-
massa olevaan kaupan verkkoon. Liikennepalvelukeskuksille tarkoituksenmukaisia kohtia on 
kaupunkiseudun keskustan kupeessa sekä pohjois- ja eteläpuolella. Alakorkaloon onkin tu-
lossa ABC-liikenneasema. Nämä keskukset nousevat entistä vahvemmin perinteisten huol-
toasemien tilalle. Halpamyymälöiden mahdollinen rooli on olla täydennysostopaikkana, ne 
eivät yksin pysty palvelemaan kokonaisia asuinalueita. Vuonna 2006 Haaparannalle tulee 
IKEA-ketjun huonekalumyymälä. Tällaiset ketjut vaikuttavat ostajien käyttäytymiseen ja    
IKEAn kaltaisten myymälöiden tulo markkina-alueelle voi vaikuttaa myös Rovaniemen palve-
lutarjontaan siten, että Rovaniemellä kilpailutilanne kiristyy ja ostosmatkat voivat suuntautua 
muihin keskuksiin. IKEA vetää mukanaan muitakin kaupan yksiköitä, ja alueelle voi muodos-
tua kilpailua Rovaniemen palvelutarjonnan kanssa. 
 
Rovaniemen keskustaa koskevia hankkeita ovat Rovakadun saneeraaminen ja kävelykadun 
laajentaminen, kauppakeskus Revontulen rakentaminen kattamaan Vt 4 sekä torikaupan 
mahdollinen siirtäminen ydinkeskustaan. Revontulen kauppakeskus täyttäisi keskustahakui-
sen erikoiskaupan tilantarpeen vuoteen 2020, sillä keskukseen tulisi vähittäiskaupan käyt-
töön noin 12000 neliötä ja 600 autopaikkaa. Napapiirin alueen ”Joulukolmio” toimii pääasias-
sa matkailukysynnän varassa, eikä sinne ole tarkoituksenmukaista ohjata tavalliseen asuk-
kaiden kysyntään perustuvaa vähittäiskauppaa, vaan alue tukee Rovaniemen muuta tarjon-
taa. Torikaupan siirtäminen ydinkeskustaan, esimerkiksi kävelykadun yhteyteen, voi olla tori-
toiminnan elinvoimaisuuden kannalta elinehto.  
 
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa pyritään vahvojen maakunnallisten keskusten 
luomiseen ja Rovaniemen osalta tämä tarkoittaa sitä, että laadukkaalla ja monipuolisella se-
kä helposti saavutettavalla vähittäiskaupan, lähinnä erikoiskaupan tarjonnalla estetään ky-
synnän virtaaminen esimerkiksi Oulun kaupunkiseudulle. Yhtenäiset erikoiskaupan alueet 
parantavat asiaa. Uuden palveluverkon työllisyysvaikutukset ovat positiivisia sekä kaupan- 
että rakennusalalla. 
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3.6. Kunta- ja aluetalous 
 
3.6.1 Mennyt kehitys ja nykytilanne 
 
Kuntien tulot muodostuvat verotuloista (kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistövero sekä koiravero, 
yht. n. 47 %), käyttötalouden valtionosuuksista (n. 17 %), toimintatuloista (n. 27 %) ja muista 
tuloista (n. 9 %). Rovaniemen kaupungin tuloissa näkyvä piikki (muut tulot) vuonna 2003 on 
energian myyntituloa. Verohallituksen tietojen mukaan Rovaniemen kaupungin tuloveropro-
sentti on 19,50 vuonna 2005, kun se maalaiskunnassa on 18,50. Kaupungin prosentti on 
noussut 0,25 edelliseen vuoteen verrattuna, maalaiskunnassa pysynyt samana. 
 

Kuntien tulot tilinpäätösten 1998-2004 mukaan
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Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan aseman erilaisuus heijastuu myös toimintaan ja 
talouteen. Rovaniemen maalaiskunnan taloudellinen tilanne on parempi kuin kaupungin, jon-
ka taloudellista tilannetta voidaan pitää tyydyttävänä. Rovaniemen kaupungin tuloveropro-
sentti ja kiinteistöveroprosentti ovat maalaiskuntaa korkeampia. Rovaniemen maalaiskunnan 
hyvää taloudellista tilannetta kuvaa myös se, että kunnassa on kerätty 22 miljoonan euron 
kehittämisrahasto. 

 
Yhdistymissopimukseen on kirjattu, että uuden kunnan taloutta rakennetaan asettamalla 
kunnallisverotuksen ja maksujen yhteisrasitus Rovaniemen maalaiskunnan vuoden 2005 
tasolle. Verorasituksen laskeminen Rovaniemen kaupungin tasosta maalaiskunnan tasolle 
edellyttää yhdistymisen jälkeen määrätietoista ja tiukkaa talouspolitiikkaa varsinkin kahtena 
ensimmäisenä vuonna. 
 
Kunnan vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoitusta, ja ilmoittaa kuinka hyvin kunnan 
tulot riittävät kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttö-
omaisuuden poistot. Molemmat kunnat ovat menestyneet kohtuullisesti ja vuosikate on kat-
tanut poistot. Rovaniemen kaupungin vuosikate oli vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan 
186 € asukasta kohti, kun se oli 311 €/asukas vuonna 2003 (yhteensä 10,9 milj. €). Maalais-
kunnassa vuosikate oli vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan 103 €/asukas, kun se oli 249 € 
asukasta kohti vuonna 2003 (yhteensä 5,4 milj. €). Rovaniemen kaupungin asukaskohtainen 
lainamäärä oli vuoden 2003 lopussa 1255 € / asukas, ja vuoden 2004 ennakkotietojen mu-
kaan 1 422 €/asukas. Maalaiskunnan lainamäärä oli vuoden 2003 lopussa 319 €/ asukas, 
kun se vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan oli 347 €/asukas.  
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 Tunnuslukuja  *ennakkotieto 2001 2002 2003 2004*
Asukasluku Rovaniemi 35 188 35 110 35 081 35 377
 Rovan. mlk 21 803 21 784 21 874 22 123
Lainat, euro/as Rovaniemi 2 269 2 343 1 255 1 422
 Rovan. mlk 541 377 319 347
Vuosikate, euro/as Rovaniemi 215 498 311 186
  Rovan. mlk 180 316 249 103

 
Yhdistymissopimukseen on kirjattu, että vuoden 2005 lopussa kuntien asukaskohtainen lai-
namäärä on alle maan keskiarvon (vuoden 2003 lopussa 1000 €). Kaupungilla ja maalais-
kunnalla ei ollut kummallakaan vuoden 2003 lopussa kertyneitä käyttötalouden alijäämiä. 
 
Konsernitaloutta ja takausvastuita tarkasteltaessa Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan 
toimintaperiaatteissa on selvä ero. Kaupungissa konsernin lainakanta oli 3 393 euroa asu-
kasta kohti, kun se maalaiskunnassa oli vain 669 euroa/asukas vuonna 2003. Myös kaupun-
gin takausvastuut olivat suuremmat, 2 802 euroa asukasta kohden, maalaiskunnassa 352 
euroa. Kaupungin takauksista suurin osa kohdistuu sen omille konserniyrityksille. Takauksien 
kokonaissummasta noin 35 % on Rovaniemen Energia Oy:lle ja noin 20 % Rovaniemen Te-
ollisuuskylä Oy:lle. (Sisäasiainministeriö, Arto Koski). 
 
Rovaniemen kannalta keskeisen talousalueen muodostavat työssäkäynti- ja asiointialueet. 
Rovaniemen aluekeskusohjelmassa yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi (pendelöintiä Rova-
niemelle) on määritelty Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen maalaiskunnan ja Ranuan 
kunnan muodostama alue. Työssäkäyntiä enemmän Ranualta suuntautuu kuitenkin asiointi-
liikennettä Rovaniemelle. Asiointi- ja työssäkäyntiliikennettä suuntautuu Rovaniemelle jos-
sain määrin myös Kemijärveltä, Tervolasta ja Ounasjokivarresta Kittilän puolelta. 
 
Rovaniemen talousalue on menestynyt suhteessa Lapin muihin seutukuntiin ja alueisiin hy-
vin. Lapin suhdanteet 1/2005 -katsauksen mukaan kuntien vuosikate € / asukas on toteutu-
nut kaikissa Rovaniemen seudun kunnissa positiivisena. Aluekeskusohjelman tuoreimmassa 
väliarvioinnissa (elokuu 2005) todetaan myös, että ”moni AKO -alueilla sijaitseva kunta on 
harpannut neljässä vuodessa merkittävästi muuttotappiollisten alueiden joukosta selvästi 
kasvavien joukkoon, esimerkkeinä Rovaniemen seutu ja Forssan seutu”. Tapahtuneen taus-
talla on elinkeinoelämässä tapahtunut myönteinen kehitys. 
 
Rovaniemen seudun suhdanteet 1/2005 -katsauksen mukaan seutukunnan tarkastelluista 
liiketoiminnan sarjoista pitkällä aikavälillä liikevaihtoaan vahvimmin kasvattaneet toimialat 
ovat ohjelmapalvelutoiminta ja virkistys (TOL 63302 + 9272) sekä kylmäalan yritysryhmä. 
Liikevaihto on sen sijaan kehittynyt epäsuotuisimmin elintarvikkeiden valmistuksessa (TOL 
15). ICT toimialoista palvelutuotanto oli vahvassa kasvussa vuosina 1995–2001, kun taas 
sisältötuotannon kasvukausi ajoittuu vuodesta 1999 alkaen tähän päivään saakka. Hotellien 
(TOL 551) kasvu on ollut vuodesta 2002 alkaen tasaisen vahvaa. Mekaanisessa puunjalos-
tuksessa liikevaihto on ollut kasvussa vuosituhannen vaihteesta lukien. 
 
Vuosi 2004 oli lähes kaikille tarkastelluille toimialoille kasvun aikaa, ainoastaan kylmäalan 
yritysryhmän liikevaihto supistui hieman kyseisen vuoden aikana. Kokonaisuutena ottaen 
Rovaniemen seudun suhdannekehitystä voidaan luonnehtia hyväksi ja seutukunnan strategi-
sesti tärkeillä aloilla on saavutettu kasvua elintarvikkeiden valmistusta lukuun ottamatta. Eri-
tyisen hyvät tulokset on saavutettu matkailussa ja kylmänalan yritysryhmässä. Toteutunut 
kehitys siis tukee valittujen painopistealueiden perusteita, poikkeuksena siis jo edellä mainit-
tu elintarvikeala. 
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3.6.2. Analyysi ja tulevaisuuden tavoitetila 
 
Lapin maakuntasuunnitelman mukaan kuntahallinto tulee käymään läpi vastaavan tyyppisen 
palvelurakenteen muutoksen kuin pankkisektori 1980–1990-luvulla. Lapissa tämä merkitsee 
palvelurakenteiden automatisointia ja yksinkertaistamista. Lapissa elinkeinojen toimintaym-
päristön rakentaminen vaatii kunnilta suurempaa panosta kuin muualla, ja täten kuntatalou-
den ahdinko vaikuttaa elinkeinopolitiikan onnistumiseen. Toisaalta kuntien ja yritysten tiivis-
tyvä yhteistyö parantaa kehittämisedellytyksiä. Seutukuntayhteistyö on tärkeä muoto kuntien 
välisessä yhteistyössä. Valtio säätelee kuntataloutta ja sillä on myös vastuu siitä, että kuntien 
tehtävät ja voimavarat ovat tasapainossa. Tulevaisuudessa uusi painotus keskusteluun tulee 
olla valtion ja kuntien välisen tehtävienjaon tarkistaminen. Kuntatalouden edunvalvonnassa 
keskeisiä ovat valtionosuuksiin ja verotukseen liittyvät kysymykset. Kaikilla alueilla tulisi to-
teutua ihmisten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus palveluiden saatavuuden suhteen. Yksittäi-
senä ratkaisuna kuntien vakaampaan rahoituspohjaan päästäisiin siirtämällä yhteisöveron 
tuotto kokonaisuudessaan valtiolle ja lisäämällä vastaavalla summalla kuntien valtionosuuk-
sia tasaisesti koko maahan. 
 
Lapin maakuntaohjelman mukaan valtion kuntapolitiikka on ollut epävakaata ja vaikeasti en-
nustettavaa. Yksittäisten kuntien talouteen voivat vaikuttaa voimakkaasti valtion päätökset 
kuntien vero- ja valtionosuusjärjestelmistä. Keskipitkällä tähtäimellä kuntatalouden näkymät 
koko maan tasolla vaikeutuvat lisääntyvien menopaineiden ja verotuksen keventämispainei-
den lisääntymisen vuoksi. Ratkaisevaa on, kuinka kunnat ovat varautuneet tulevaan kiristy-
vään kehitykseen ja sen hallintaan. 
 
Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymissopimuksessa on talouden kehittämis-
tavoitteiksi asetettu, että toteutetaan taloudellisesti hyvin suunniteltu ja hallittu yhdistyminen, 
hoidetaan hyvin uuden kunnan taloutta ja vahvistetaan siten talouden tasapainoa sekä vah-
vistetaan uuden kunnan veropohjaa edistämällä yrittäjyyttä ja työllisyyden ja työpaikkojen 
suotuisaa kehitystä. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdistymisen etujen määrätietoiseen 
työstämiseen, haittojen torjumiseen ja molempien kuntien erityisominaisuuksiin. Tavoitteet 
ovat hallintoa, julkisia ja kaupallisia palveluja, taloutta sekä yhteistyötä koskevia. Hallinnossa 
poistetaan päällekkäisyyksiä sekä vahvistetaan osaamista ja kunnan asemaa työnantajana. 
Palveluiden toimivuutta tehostetaan koko uuden kunnan alueella. Yhteistyötä tehostetaan 
naapurikuntiin, Lapin muihin seutukuntiin sekä muihin alue- ja osaamiskeskuksiin. 
 
Molemmat kunnat on velvoitettu hoitamaan talouttaan huolellisesti ennen yhdistymistä. Ro-
vaniemen kaupungin tulee parantaa vuosikate vuoden 2005 talousarviossa tasolle, joka kat-
taa vähintään puolet suunnitelman mukaisista poistoista muun muassa korottamalla maksuja 
ja taksoja. Kaupunki myös hyväksyy vuosille 2006–2008 toimenpiteet vuosikatteen paranta-
misesta tasolle, joka kattaa viimeistään vuonna 2008 suunnitelman mukaiset poistot. Rova-
niemen maalaiskunta taas laatii vuoden 2005 talousarvion niin, että talouden tasapaino säi-
lyy nykyisillä veroilla.  
 
Uuden kunnan taloutta hoidetaan suunnitelmallisesti sopimusohjausjärjestelmän pohjalta ja 
tuottavuutta parannetaan tuottamalla palvelut nykyistä merkittävästi pienemmillä resursseilla. 
Valtion laskennallisten yhdistymisavustusten kokonaiskertymä on Rovaniemen tapauksessa 
6,73 miljoonaa euroa, mitkä kohdennetaan viiteen kehittämisprosessiin. Nämä ovat hallinnon 
Rovaniemi, työpaikkojen Rovaniemi, palvelujen Rovaniemi, kylien Rovaniemi ja liikkumisen 
Rovaniemi. Oleellista on maalaiskunnan osalta kunnan suuri pinta-ala, pitkät etäisyydet ja 
vahva kyläverkosto, kaupungin osalta taas maakunnallinen asema ja vastuu palveluiden ja 
työpaikkojen keskuksena. Kun uusi kunta perustetaan, siirtyvät molempien kuntien omai-
suus, velat ja velvoitteet uuden kunnan nimiin. Kaupunki ja maalaiskunta ovat sopineet, että 
31.12.2005 kaupungilla on vähintään 37 milj.€ ja maalaiskunnalla 22 milj.€ kehittämis- ja 
investointirahasto, joista kaupungin rahasto voidaan käyttää nykyisen kaupungin alueen ke-
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hittämishankkeisiin ja maalaiskunnan rahasto vastaavasti maalaiskunnan alueen kehittämis-
hankkeisiin.  
 
Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki kasvaa levittäytymällä omien rajojensa ulkopuolelle, 
joten sen verotusmarkkinoiden tarvitsema asukaspohja ei kasva. Kuntien yhdistäminen ei 
ratkaise kaikkia tulevaisuuden haasteita, mutta tarjoaa paremmat edellytykset niiden voitta-
miseen. Arto Kosken selvityksen mukaan yhdistynyt Rovaniemi hyödyntää yhdistymisestä 
saadut markkinointihyödyt ja toimii aktiivisesti elinkeinoelämän ja valtiovallan suuntaan. Ve-
rotusmarkkinoiden yhdistyminen luo vakautta uuden kunnan talouden hoitoon, mutta asettaa 
taloudenhoidolle suuria vaatimuksia. Alueen houkuttelevuuden odotetaan kuitenkin lisäänty-
vän tämän myötä elinkeinoelämän ja myös työntekijöiden ja asukkaiden suuntaan. Kylien 
asema ei tulisi heikkenemään, sillä nykyinen kaupunki tulee mukaan kantamaan vastuuta 
kylien kehittämisestä. Kaupungilla ja maalaiskunnalla ei myöskään ole enää asukaskilpailua, 
joten keskustan alueen asuntorakentamista on järkevää ohjata myös nykyisen kaupunkialu-
een ulkopuolelle. Vuoden 2008 jälkeen kunnan järjestämien palvelujen odotetaan vahvistu-
van talouden vankistumisen ja palvelurakenteen yhdistämisen johdosta. 
 
Talousalueena Rovaniemen seutu tulee vahvistamaan asemaansa ainakin suhteessa muihin 
Lapin seutuihin. Alueen kehittymisen kannalta on keskeistä investoida valittuihin kärkitoi-
mialoihin jatkossakin ja saada houkuteltua uusia toimijoita Rovaniemelle. Alueen menesty-
minen riippuu hyvin pitkälti yritysten kasvusta. Elinkeinopoliittista yhteistyötä tulisi vahvistaa 
yli kuntarajojen koko työssäkäynti- ja asiointialueella (ei pelkästään seutukunnan kunnissa). 
Matkailu on koko alueen kehittymisen kannalta merkittävä toimiala, jossa Rovaniemi on jää-
mässä jälkeen Lapin muiden matkailukeskusten kasvuvauhdista. Oikein kohdennetuilla mat-
kailuinvestoinneilla, matkailukoulutuksella ja -tutkimuksella, tehokkaalla markkinoinnilla sekä 
nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä voidaan matkailun liikevaihtoa ja kannattavuutta parantaa 
koko talousalueella. 
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Rovaniemen seudun matkailustrategia 2001–2005 
Rovaniemen yleiskaava 2015 
Rovaseudun lasten ja nuorten hyvinvointikatsaus 2000 
Tuula Rintala-Gardin (2005). Matkailun alueelliset innovaatiot 
(http://seutu.rovaniemi.fi/?newsid=7335&deptid=13479&showmodul=20&languageid=3&new
s=1) 
Tuula Rintala-Gardin (2004). Matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemellä ja matkailu-
kehitys 1995–2003 
Tuomas Santasalo: Matkailukohteiden kävijämäärät 2003, Matkailun edistämiskeskus MEK 
E:48, 2004 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Ympäristöministeriö. Arvokkaat maisema-alueet I-II, maisema-aluetyöryhmän mietintö 
66/1992 
 
 
4.2. Tilastolähteet 
 
Opetusministeriö, KOTA- ja AMKOTA-tietokannat 
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Sisäasiainministeriö, kuntien tulot 
Tilastokeskus, kuntien tunnusluvut 
Tilastokeskus, StatFin-palvelu 
Tilastokeskus, väestö-tietokanta 
Tilastokeskus, väestö-, työpaikka- ja loma-asuntotiedot pienalueittain 
Tilastokeskus, yritysrekisteri 
Tilastokeskus ja Lapin liitto, työssäkäyntitilasto 
Työministeriön tilastot (Lapin TE-keskus) 
 
 
4.3. Internet-lähteet 
 
Lapin liitto (http://www.lapinliitto.fi) 
Liikenne- ja viestintäministeriö (http://www.mintc.fi/) 
Matkailu – Rovaniemi (http://tourism.rovaniemi.fi)  
Multipolis (http://www.multipolis.com/) 
Osaamiskeskusohjelma (http://www.oske.net) 
Rovaniemen kaupunki (http://www.rovaniemi.fi) 
Rovaniemen maalaiskunta (http://www.rovaniemenmaalaiskunta.fi) 
Rovaniemen seudun yritysrekisteri (http://yritysrekisteri.rovaniemi.fi) 
Rovaniemen seutu (http://seutu.rovaniemi.fi) 
Tiehallinto (http://www.tiehallinto.fi) 
Valtakunnallinen terveys- ja sosiaalialan yritysten hakupalvelu (www.hoivayrittajat.com) 
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