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1 TULEVAISUUDEN MEGATRENDIT 
 
Yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttavat monet suuret muutostekijät, jotka on otettava huo-
mioon myös alueiden käytössä. Suurista muutosvoimista puhutaan ns. megatrendeinä, jotka 
ovat yhteiskunnan rakenteita syvällisesti muuttavia kehityksen suuria linjoja. Yritykset ja julki-
sen sektorin toimijat pyrkivät hyödyntämään näitä usein globaaleja ilmiöitä toiminnassaan tai 
sopeuttamaan toimintaansa, jos megatrendin vaikutus alueelle on negatiivinen. Tulevaisuus-
tutkijan Mika Mannermaan (2000)1 mukaan megatrendejä ovat mm. verkostoituminen, toi-
mintojen reaaliaikaisuus, tuotannon ja työn logistiikka, teknologian (erityisesti informaatiotek-
nologian) kehitys, globalisoituminen, ekologinen kilpailukyky, työn murros, verkkopalvelujen 
kasvu, EU:n itälaajeneminen sekä väestön ja työvoiman ikääntyminen Euroopassa. Enna-
koinnin asiantuntija Keijo Mäkelä (2000)2 on lisännyt megatrendeihin myös syrjäytymisen 
lisääntymisen ja julkisen sektorin kevenemisen. 
 
Kaikki globaalit ilmiöt eivät ole Suomen kehityksen kannalta yhtä merkittäviä. Vuonna 2000 
avainklusteriprojektissa3 eri alojen asiantuntijat määrittelivät Suomen kannalta merkittävim-
miksi seuraavat megatrendit: 
 
1. Globaali integraatio Eri toiminnot ja toimijat verkottuvat keskenään ja toimin-

tojen reaaliaikaisuus lisääntyy. Työ on mahdollista jakaa 
uudelleen globaalisti. Valtioiden, alueiden ja kaupunkien 
suhteet monimutkaistuvat. 

 
2. Osaaminen työn muovaajana Työ (ja alueet) polarisoituvat osaamisen perusteella. 

Koulutuksen ja oppimisen merkitys korostuu ja osaavien 
työntekijöiden saatavuudesta muodostuu alueiden kes-
keinen menestystekijä. 

 
3. Ympäristötietoisuuden kasvu Ympäristöongelmat kasvavat ja kärjistyvät. Suurten ym-

päristömuutosten kuten ilmaston lämpenemisen riski 
kasvaa. Ympäristömuutokset pakottavat eri tahoja muut-
tamaan kulutuskäyttäytymistään ja toimintojaan ympä-
ristövastuullisempaan suuntaan. 

 
4. Teknologian muutosvoimat Teknologinen kehitys muokkaa yhteiskunnan kaikkia osia 

ja tuotantoaloja. Innovaatiotoiminta kiihtyy ja tietotekno-
logiset sovellukset ovat osa ihmisten arkipäivää. Tiedon 
ja uuden teknologian merkitys tuotannontekijänä kasvaa. 

 
5. Palveluyhteiskunnan murros Hyvinvointiyhteiskunta ja julkiset palvelut ovat muutosten 

edessä. Vastatakseen palvelujen kysyntään palvelut yksi-
tyistyvät ja palvelun tarjoajat verkottuvat. Kuntasektorilla 
palvelujen tarjonta alueellistuu. 

 
6. Väestön ikääntyminen Suomessa siirrytään lyhyellä aikajaksolla työttömyydestä 

työvoimapulaan kun ns. suuret ikäluokat eläköityvät. 
Ikääntyminen vaikuttaa myös hyödykemarkkinoihin ja 
asuntotuotantoon. Suurten ikäluokkien vanheneminen li-
sää terveys- ja sosiaalipalveluiden tarvetta ja heikentää 
huoltosuhdetta. 

 
 

                                                 
1 Mannermaa, Mika (2000) 
2 Mäkelä, Keijo (2000) 
3 Hernesniemi, Hannu (2000) 
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Näiden megatrendien lisäksi Uudenmaan tulevaisuus 2035 – skenaariotyössä on tunnistettu 
seuraavia kehityssuuntia4

                                                 
4 UTU 2035 -skenaariotyöryhmä 

 
- Väestön keskittyminen (teknologisesta kehityksestä huolimatta paikan merkitys säi-

lyy). Osaamisen ja innovatiivisuuden vaatimus kiihdyttää keskittymistä. Myös kau-
pungistuminen ja metropolien kasvu jatkuu. 

- Ei sota eikä rauha. Terrorismin, rikollisuuden ja ääriliikkeiden kasvun nostama pelko 
voimistaa turvallisuustarpeiden ensisijaisuutta päätöksenteossa. 

- Energiankulutuksen lisääntyminen. Energiankulutus kasvaa sekä kehittyneissä mais-
sa, että etenkin kehittyvissä maissa 

- Arvojen ja elämäntavan yhdenmukaistuminen ja erilaistuminen. Amerikkalainen elä-
mäntapa on laajasti yleistynyt. Myös muita elämäntapoja omaksutaan eri puolilla 
maailmaa ja elämäntavat yhdenmukaistuvat. 

- Vallan uusjako. Valtahierarkian painopisteet ovat siirtymässä valtiokeskeisyydestä liit-
toumiin ja maailmanvaltaan sekä kansalaisyhteiskuntaan. 

 
Rovaniemen kaupungin tulevaisuuteen nämä tulevaisuuden muutosvoimat vaikuttavat suo-
raan tai välillisesti ainakin jossain määrin. Erityisesti väestön keskittymiskehitys, ikääntymi-
nen, palveluyhteiskunnan murros, julkisen sektorin roolin muuttuminen ja toimintojen globali-
soituminen tuovat Rovaniemelle suuria haasteita. Toisaalta ympäristötietoinen toimintatapa, 
turvallinen (matkailu-)ympäristö, käytössä olevat tietoteknologiat ja osaava työvoima tarjoa-
vat mahdollisuuksia myös pitkien etäisyyksien alueella. 
 
Megatrendit muuttuvat jatkuvasti ja alueellisesti voi syntyä megatrendien ”vasta-aaltoja”, jot-
ka pyrkivät kumoamaan tai heikentämään vallitsevaa trendiä. Esimerkiksi globalisoitumisen 
vastavoimana paikallisten yhteisöjen merkitys on kasvamassa ja keskittymiskehityksen vas-
tapainoksi haetaan laadukkaita asuinympäristöjä keskusten ulkopuolelta. Tällä on suuri mer-
kitys mm. Rovaniemen palvelukylien kannalta. 
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2 TAVOITTEET 
 
2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tehty 30.11.20005. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kunnan kaavoitukseen pääsääntöisesti 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. Osa tavoitteista on kuitenkin sellaisia, että ne 
otetaan huomioon suoraan kuntien kaavoituksessa. 
 
Rovaniemen alueidenkäyttöstrategiaa koskevat seuraavat yleistavoitteet. Nämä ovat aluei-
denkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia ja ne otettava huomioon yleiskaa-
voituksessa: 

- toimiva aluerakenne 
- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään pääkaupunkiseutua, maakuntakeskuksia sekä 
kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Aluerakenteen kehit-
tämisessä hyödynnetään alueiden omia vahvuuksia, edesautetaan verkostoitumista ja luo-
daan ylimaakunnallisia kehittämisvyöhykkeitä. Tärkeää on olemassa olevien rakenteiden 
tehokas hyödyntäminen, kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen 
edistäminen. 
 
Elinympäristöjen eheytymistä ja laadukkuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Tärkeää on palvelujen ja työpaikkojen saa-
vutettavuus sekä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edistäminen. Elinkeinotoiminnoille tulee 
varata riittävästi alueita. Kaupunkiseutuja tulee kehittää tasapainoisina kokonaisuuksina ja 
monipuolistaa keskustojen palveluja. Viheralueet tulee luoda yhtenäisiksi verkostoiksi. Ra-
kennetun ympäristön tulee olla ajallisesti kerrostunut, omaleimainen ja ihmisläheinen. Ympä-
ristöhaittoja tulee poistaa ja ehkäistä ennalta. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat luonnonvarojen 
turvaaminen ja kulttuuriympäristöjen sekä rakennusperinnön säilyminen tuleville sukupolville. 
Arvokkaat luonnonalueet ja niiden monimuotoisuus tulee säilyttää sekä turvata ekologiset 
yhteydet suojelualueiden välillä. Luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä tulee edistää. Matkai-
lukeskusten ja – alueiden tulee verkostoitua ja kehittyä palvelukokonaisuuksina. Rantojen 
loma-asutus tulee mitoittaa niin, että luonnoltaan arvokkaat alueet säilyvät. 
 
Toimivien yhteysverkostojen ja energiahuollon kannalta on tärkeää liikennejärjestelmien ke-
hittäminen eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina. Liikennetarvetta tulee vähentää ja 
turvallisuutta parantaa. Olevia pääliikenneyhteyksiä tulee kehittää. Energian tuotantolaitosten 
ja energiaverkostojen valtakunnalliset tarpeet tulee turvata sekä edistää uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöönottoa.  
 
Rovaniemen kannalta tärkeänä voidaan pitää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja täyden-
nysrakentamista. Alueiden käytöllä tulee luoda edellytykset asuntorakentamisen, työssä-
käyntialueiden sekä palvelujen hyvälle saavutettavuudelle ja tarkoituksenmukaiselle sijoittu-
miselle. Liikkumistarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen tulee ottaa 
huomioon, samoin kuin kansallinen kulttuuri- ja rakennusperintö. Alueiden käytön suunnitte-
lulla edistetään luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua.  
 
                                                 
5 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
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2.2 Barentsin vyöhyke 
 
1990-luvun lopulta lähtien on ollut vireillä useita Pohjoiskalotin alueen yhteyksiä koskevia, 
EU:n rahoittamia yhteispohjoismaisia hankkeita. Barentsin käytävällä tarkoitetaan Murmans-
kin alueen, Suomen Lapin ja Skandinavian niemimaan pohjoisosien välisten liikenneyhteyk-
sien ja niiden jatkoyhteyksien muodostamaa kokonaisuutta. Käytävä ulottuu Bodöstä Luula-
jan, Kemin, Rovaniemen, Sallan ja Kantalahden kautta Murmanskiin.  
 
Hankkeen päätavoitteena on yhdistää Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosat Luoteis-
Venäjään eri liikennemuodoin sekä tehdä tieosuus tunnetuksi Euroopassa. Tavoitteena on 
järjestää tehokkaasti toimiva linja-autoliikenne sekä henkilö- ja tavaraliikenne neljän maan 
välillä, jotta saadaan aikaiseksi tavaraliikenteen logistinen pääväylä ja imagoltaan hyvin tun-
nettu matkailureitti. Hyvien yhteyksien avulla alueen elinkeinoelämä voi vilkastua ja työllisyys 
parantua. Käytävä mahdollistaa osaltaan myös kokemusten vaihtoa esimerkiksi kuntien ja 
elinkeinoelämän välillä sekä yhteistyön lisäämistä muun muassa kulttuurin ja urheilun saralla. 
Barentsin käytävä liittyy Perämeren pohjukassa Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkee-
seen. Ratayhteyttä Rovaniemeltä Venäjän rajalle tulee kehittää osana käytävää (tehokkaat 
ratakuljetukset edellyttävät myös radan rakentamista Suomen rajalta Murmanskin radalle).  
 
 

 
 
Lapin maakuntasuunnitelman mukaiset ylimaakunnalliset kehittämisvyöhykkeet6. Barentsin käytävä on merkitty 
punaisella viivalla. 
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2.3 Maakunnalliset tavoitteet 
 
2.3.1 Maakuntasuunnitelma 
 

Lapin maakuntasuunnitelman6 mukaisen ”Lappi 2022”-vision mukaan Lappi on ve-
tovoimainen, asukkaidensa rakastama, tunnettu ja luova pohjoisuuden osaaja 
kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa. Lappi on elämänvoimaa. Tavoitteena 
on, että Lapissa tulevaisuuden keskusverkon muodostavat Rovaniemen ja Kemi-
Tornion aluekeskukset sekä lisäksi kaupunkitasoiset keskukset, kuntakeskukset, 
matkailukeskukset ja voimakkaimmat kylät. Väestön odotetaan sijoittuvan pääasias-
sa näihin keskuksiin ja niiden työssäkäyntialueille. Kylistä elinvoimaisimpia ovat ne, 
jotka sijaitsevat lähellä keskustoja ja ovat ympäristöltään vetovoimaisia sekä omaa-
vat pitkän historian ja vahvan kylähengen. Haja-asutusta tullee säilymään eniten 
taajamien lähellä ja pääteiden varsilla.  
 
Keskuksissa tarvitaan yrityksille hyvä toimintaympäristö, osaavaa työvoimaa, kan-
sainvälisyyttä, liikenneyhteyksiä sekä koulutusta. Palvelut sijoittuvat pääosin alue-, 
kunta- ja matkailukeskuksiin. Maaseudulla taas katsotaan olevan alkutuotannon, ja-
lostuksen ja matkailun pienyritystoimintaa. Maaseutua palvellaan liikkuvilla palveluil-
la, asiakaskuljetuksilla ja tietoverkoilla. Kuntakeskuspainotteinen aluerakenne edel-
lyttää muuttoliikettä maakunnan ulkopuolelta aluekeskusten lisäksi maaseututaaja-
miin ja matkailukeskuksiin. 
 
Maakuntasuunnitelman strategiassa on kahdeksan pääkohtaa: 

1. Vahva panostus yrittäjyyden edistämiseen ja yritystoiminnan toimintaedelly-
tysten parantamiseen 

2. Maaseudun peruselinkeinojen kehittäminen ja uudenaikaistaminen 
3. Tiedon ja taidon jatkuva lisääminen ja innovaatiojärjestelmien kehittäminen. 
4. Hyvän elämän mahdollisuuksien luominen 
5. Ympäristöstä huolehtiminen 
6. Perusinfrastruktuurin kunnon ja toimivuuden takaaminen 
7. Monipuolinen kansainvälistyminen 
8. Kuntakeskuksia painottavan aluerakenteen kehittäminen. 

 
2.3.2 Maakuntakaava 
 

Maakuntakaavan7 tavoitteissa todetaan, että Lappi tarvitsee voimakkaita ja kehitty-
neitä kaupunkiseutuja ja maaseutuja, jotka yhdessä muodostavat aluerakenteellisen 
kokonaisuuden. Maaseudun säilyminen elävänä on turvattava. Aluerakenteen muu-
tokset voivat heijastua negatiivisina erityisesti maaseudulle, taajamaseuduilla taas 
asutusrakenteen hajoaminen on uhkatekijä.  
 
Pohjoisen Suomen kehittämiseksi on tehty strateginen asiakirja ”Pohjoisen Suomen 
suunta”, jonka vision mukaan pohjoisen Suomen ihmisillä on hyvät aineelliset toi-
mintaedellytykset sekä laadukas henkinen ja fyysinen elinympäristö. Nämä aikaan-
saadaan korkeatasoisella osaamisella, uudistumis- ja innovaatiokyvyllä ja yrittäjyy-
dellä sekä sisäisellä ja ulkoisella yhteistyöllä käyttäen kestävällä tavalla hyväksi alu-
een runsaat luonnon voimavarat. Pohjoisen toimintaympäristön haasteet ovat työlli-
syydessä ja palvelujen saatavuudessa sekä julkisen talouden kiristymisessä. Stra-
tegian toteuttamissuunnitelmassa on esitetty useita toimintalinjoja liittyen kehittämi-
seen, yhteistyöhön, osaamiseen, elinkeinoelämään ja liikenteeseen sekä energiaan.  

                                                 
6 Lapin liitto: Eläköön Lappi 2022, Lapin maakuntasuunnitelma 2022 
7 Lapin liitto: Rovaniemen maakuntakaava 
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Rovaniemi on Lapin toinen kehitettävä aluekeskus Kemi-Tornion lisäksi. Rovaniemi 
säilyy Lapin hallinnollisena keskuksena, joten hallinnon työpaikat tulevat olemaan 
tulevaisuudessakin tärkeitä kaupungin keskustassa. Rovaniemi on jo tällä hetkellä 
Lapin hallinnollinen ja koulutuksellinen keskus, jonne ovat sijoittuneet mm. suurim-
mat valtion virastot, Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin am-
mattiopisto sekä useita oppi- ja tutkimuslaitoksia. Lapin yliopistossa oli syksyllä 2005 
4 071, Rovaniemen ammattikorkeakoulussa 2 602 ja Lapin ammattiopistossa 2 768 
opiskelijaa.  

 
2.4 Maakunnalliset ja seudulliset hankkeet 
 
Rakennemallitarkastelussa on esitetty eri yhteyksissä esiin nousseita seudullisia hankkeita ja 
niihin liittyviä kehittämistavoitteita. Rovaniemen alueiden käytön strategiassa tärkeitä erillis-
kysymyksiä ja seudullisia hankkeita ovat mm. Ounasvaaran kehittyminen, seudullinen logis-
tiikkakeskus, matkailukeskittymät sekä Rovaniemen keskustan kehittyminen. 
 
2.4.1 Logistiikkakeskus 

 
Rovaniemen seudun logistiikkakeskuksen tarve perustuu mahdollisuuteen yhdistellä 
yritysten kuljetuseriä tehokkaasti sekä siihen, että keskus toimii kustannustehokkaa-
na puskurivarastona Rovaniemen seudun yrityksille ja mahdollistaa tehokkaan pien-
eräjakelun. Logistiikkakeskuksella voidaan poistaa kausivaihtelusta aiheutuvia on-
gelmia ja säästää kustannuksia, kun yrityksiä palvelee yhteisesti tehokas varasto-
palvelu ja varastopalveluista vastaavat ammattilaiset.  
 
Tulevaisuuden tarpeet, kuten mahdollinen siirtyminen entistä enemmän rautatiekul-
jetuksiin tulisi huomioida keskuksen sijainnissa. Logistiikkakeskuksen tulisi sijaita 
keskeisellä alueella niin, että sen alueella voitaisiin operoida isoja yksiköitä. Keskuk-
sen sijainniksi ehdotetaan Rovaniemen eteläpuolista aluetta, käytännössä Teolli-
suuskylän lähialueita. Yksi sijoitusvaihtoehto logistiikkakeskukselle olisi Isoaavan 
tien vieressä, jossa on jo yleiskaava.8  
 

2.4.2 Matkailun kehittämisalueet ja vyöhykkeet 
  
Osana Rovaniemen alueiden käytön strategiaa on laadittu matkailua koskeva erillis-
selvitys9, jossa on kuvattu matkailun kehittymisen kannalta potentiaalisimmat vyö-
hykkeet. Suunnittelualue on jaettu selvityksessä seuraavasti: 
 

- Intensiivisen matkailun keskus / charter-matkat: keskusta, Napapiiri, Ou-
nasvaara, Ounasjokivarsi Nivankylään ja Pohtimolampi (vrt. Lapin hiihtokes-
kukset ) 

- Kylämatkailun vyöhykkeet / bussi- ja automatkailu: Ounasjokivarsi, Vika-
järven alue ja Yläkemijokivarsi. Matkailuakselit Kuusamo-Rovaniemi-Levi ja 
Kemi-Rovaniemi-Saariselkä / Itä-Lappi 

- Muun maankäytön alueet, jossa ei ole erityisiä matkailun vetovoimatekijöitä, 
mutta ei myöskään matkailua rajoittavia tekijöitä: mm. hiljaiset ja valosaasteet-
tomat, keskustasta etäällä sijaitsevat kyläalueet. 

- Ei – alueet joissa on matkailua rajoittavia tekijöitä: mm. Puolustusvoimien 
alueet, Pisan luonnonpuisto. 

 

                                                 
8 Pöyry 2005. Rovaniemen seudun logistiikkaselvitys. 
9 Nesenta Oy, Air-Ix Ympäristö Oy 2005. Matkailun erillisselvitys. 
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Rovaniemen tulevaan alueiden käyttöön vaikuttavat erityisesti intensiivisen matkai-
lun vyöhyke, joka on laajenemassa Ounasjokivartta Pohtimolammen suuntaan sekä 
vahvasti kehittyvä kylämatkailun alue Yläkemijokivarressa Tennilä-Autti – alueella. 
Matkailun merkitys korostuu myös muualla Ounasjokivarressa sekä Napapiirin ret-
keilyalueen ympäristössä, joka on luonto- ja kulttuurimatkailun kohde. Rakennemal-
leissa tulee huomioida myös ns. Joulukolmio, joka tarkoittaa Joulupukin Pajakylää, 
SantaParkia ja Rovaniemen lentoasemaa. Joulukolmio taas on osa Rovaniemen 
”elämyskolmiota” yhdessä Arktikumin ja Ounasvaaran kanssa. 

 
 
2.4.3 Ounasvaaran matkailukeskus 

 
Ounasvaara on Rovaniemen merkittävin talviurheilu- ja liikuntaharrastamisen kes-
kus, jonka kehittämiseksi on toteutettu Ounasvaara 2 -kehittämishanke vuosina 
2004–2006. 
 
Hankkeessa on analysoitu edellisen Ounasvaara koskevan kehittämissuunnitelman 
toteutumista, selvitetty Ounasvaaran toimintaympäristön kehitysnäkymät ja analysoi-
tu toimintojen nykytilaa. Näihin perustuen Ounasvaaralle on laadittu visio vuoteen 
2020 ja pitkän tähtäimen strategiset kehittämistavoitteet. Tavoitteet on purettu mm. 
tuotekehitys-, investointi, maankäyttö- ja liikennejärjestelyhankkeista koostuvaksi 
toimenpideohjelmaksi. Ounasvaaraa esitetään kehitettäväksi monipuolisena virkis-
tyspaikkana, aitona ja helposti saavutettavana matkailukeskuksena sekä talvilajien 
huippu-urheilun keskuksena. 
 
Ounasvaaran kehittämiseksi luotiin hankkeessa kolme kehityskuvaa: 
1) Ikkuna luontoon ja liikuntaan 
2) Lappi lähelläsi 
3) Talvilajien huippu-urheilun keskus 
 
Visiossa yhdistyvät kaikki kolme kehityskuvaa niin, että ” Ounasvaara on monipuoli-
nen ja turvallinen rovaniemeläisten virkistyspaikka. Se on myös suosittu matkailu-
kohde sekä talvilajien huippu-urheilun keskus.” Hankkeessa luotin Ounasvaaran ke-
hittämiselle kolme erilaista mitoitusvaihtoehtoa: maltillinen kasvu (Ounasvaaran kä-
vijämäärä kasvaa 2 % vuodessa), nopea kasvu (5 % vuodessa) sekä erittäin nopea 
kasvu (10 % vuodessa). Optimitavoitteeksi hankkeessa on esitetty yksityisten palve-
lujen osalta 5 %:n ja kaupungin palvelujen osalta 2 %:n vuotuista kasvua vuoteen 
2020 asti. 
 
Ensisijaisina hankkeina on esitetty kehittämisorganisaation luomista, reitistöjen ke-
hittämistä, ympäristösuunnitelman laatimista, kylmän ja lumen osaamisen kehittä-
mistä, HS 140 mäen rakentamista sekä golf-kentän laajennusta. Lisäksi on esitetty 
n. 30 tuotekehityshanketta. Esitettyjen hankeinvestointien yhteismäärä on 12,6 milj. 



 10

€. Optimitavoitteen toteutuessa vuotuiseksi matkailutuloksi on arvioitu 21,7 milj. € 
vuonna 2020.10 
 

2.4.4 Rovaniemen keskusta 
 
Rovaniemellä on valmiudet rakentaa uusi kauppakeskus, jonka myymäläpinta-ala 
tulisi olemaan noin 13 500 m2 ja jossa olisi katettuja autopaikkoja 700. Tämä kaup-
pakeskus Revontuli sijoittuisi keskelle kaupunkia valtatien 4 yläpuolelle. Liiketilat on 
suunniteltu yhteen kerrokseen ja tilaratkaisut ovat sovitettavissa hyvin erikokoisille 
liikkeille. Tilat vuokrataan pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.  
 
Muita keskustaa koskevia hankkeita ovat Rovakadun saneeraaminen ja kävelyka-
dun laajentaminen. Rovakadun saneeraamisella ja kävelykadun laajentamisella ke-
hitetään Rovaniemen keskustan matkailullista vetovoimaa sekä parannetaan kes-
kustan yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä. Suunnitelmana on laa-
jentaa Koskikadun kävelykatu Koskenrannasta Poromiehentielle. 

 
2.4.5 Kaivos- ja voimalaitoshankkeet 

 
Maakunnan kaivoshankkeilla on merkitystä Rovaniemen alueelle Lapin työllisyyden 
ja elinkeinotoiminnan kannalta. Rovaniemen lähellä olevia metallikaivoshankkeita on 
käynnissä kaksi. Toinen on Kittilän Suurikuusikko, joka on GTK:n 1980-luvulla löy-
tämä, Euroopan suurin hyödyntämätön kultaesiintymä11. Ranuan kunnan luoteis-
osassa sijaitsee platinametalleja sisältävä Konttijärven ja Ahmavaaran esiintymä, 
Suhanko. Hanketta ei ole viety eteenpäin esiintymän odotettua pienempien mineraa-
livarantojen, investointikustannusten ja päämineraali palladiumin heikkojen hin-
tanäkymien vuoksi. Kaivos voi tulevaisuudessa kuitenkin toteutua12. Tämän lisäksi 
Sodankylän Pahtavaarassa on otettu uudelleen toimintaan kultakaivos vuonna 
200313. Ranuan kaivoshanke vaikuttaisi toteutuessaan ainakin Ranuantien ja Ylä-
kemijoen alueen työllisyyteen, samoin kuin Kittilän hanke Ounasjokivarren kylien 
työllisyyteen ja elinkeinoelämään. Sodankylän hankkeella voi olla vaikutuksia Vika-
järven ja valtatie 4 suunnan muille alueille. 
 
 

 

                                                 
10 Suunnittelukeskus 2005. Ounasvaara 2 – kehittämishankkeen loppuraportti. 
11 Geologinen tutkimuskeskus, 4.1.2006 
12 http://www.ranua.fi 4.1.2006 
13 http://www.tekniikkatalous.fi 4.1.2006 
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Oikaraisen kylän Sierinniemeen suunnitellaan vesivoimalaitosta. Kemijoki Oy on jät-
tänyt lupahakemuksen 44 megawatin voimalaitoksen rakentamiselle14. Hankkeella 
on toteutuessaan vaikutusta Rovaniemen ja lähialueiden työllisyyteen sekä Oikarai-
sen kylän maisemaan ja liikennepalveluihin. 
 

2.4.6 Kaupalliset hankkeet 
 
Kesäkuussa 2005 päätettiin huonekalujätti IKEAn rakentamisesta Haaparantaan. 
IKEA rakennetaan vuonna 2006, ja tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia alueen 
kaupan kehityksessä. IKEAn tulo on houkutellut alueelle myös muita kaupallisia pal-
veluita. Vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle, koko Lappiin ja muualle Pohjois-
Suomeen15. Suuri erikoiskaupan keskittymä Tornio-Haaparannan alueella kilpailee 
Rovaniemen keskustan kanssa ostosmatkailijoista, ja voi vaikuttaa muutenkin alu-
een työmarkkinoiden ja palvelujen kehitykseen sekä jossain määrin matkailuun.  

 
2.5 Seudulliset kehittämistavoitteet 
 
Väestöä, työpaikkoja, palveluja, elinkeinoelämää, liikennettä sekä maankäyttöä ja kaavoitus-
ta koskevat kehittämistavoitteet on käyty yksityiskohtaisesti läpi strategiaprosessiin kuulu-
vassa perusselvitysraportissa (raportti 27.04.2006). Rovaniemen kehittymisen kannalta kes-
keisimpiä tavoitteita ovat seuraavat: 
 

- Väkiluvun kasvu n. 300 asukkaalla vuosittain 
- Työpaikkojen määrän lisäys nykyisestä (nettona 1 000 uutta työpaikkaa) ja 

työllisyysasteen nostaminen kolmella prosenttiyksiköllä 
- Työttömyysasteen laskeminen (alle 10 %) 
- Palvelurakenteen uudistaminen ja julkisen sektorin muutoksen hoitaminen 

hallitusti 
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulupalvelujen tehostaminen tasapuoli-

sesti koko kunnan alueella 
- Yrityselämän tarvitsemien uusien palvelujen kehittäminen 
- Laadukkaiden peruspalvelujen kehittäminen (mukaan lukien syrjäytymisen 

ehkäisy ja henkinen hyvinvointi sekä laadukas elinympäristö) 
- Julkisten peruspalvelujen (mm. koulu, neuvola, vanhustenhuollon peruspalve-

lut) säilyttäminen palvelukylissä 
- Kärkitoimialojen: matkailun, ICT-alan sekä kylmä- ja talviteknologian kehittä-

minen 
- Turvaklusterin kehittäminen 
- Taajama- ja asutusrakenteen eheyttäminen 
- Maaseudun säilyttäminen elävänä 
- Laadukkaiden ja toimintavarmojen liikennöintiyhteyksien turvaaminen alueen 

ulkopuolelle ja alueen sisällä 
- Laadukkaiden ja monipuolisten virkistäytymismahdollisuuksien turvaaminen 
 
 

2.6 Kylien tavoitteet / palvelukyläverkko 
 
Uuden Rovaniemen kaupungin alueen kehittämisessä tärkeiksi kohteiksi on nostettu ”kylien 
Rovaniemi” ja palvelukylät, joita ovat Meltaus, Sinettä, Muurola, Vikajärvi, Vanttauskoski ja 
Kivitaipale. Merkittävin palvelukeskittymä suunnittelualueella on kaupungin keskusta-alue 
lähiympäristöineen. Tällä hetkellä suurin osa alueen väestöstä asuu keskustaajama-alueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä. Keskustan ulkopuolisesta väestöstä iso osa asuu joki-

                                                 
14 Lapin Kansa 28.12.2005 
15 http://www.pagransen.com 4.1.2006 
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varsien vanhoissa kylissä. Näiden alueiden myönteistä kehitystä tukee parhaiten kylien yh-
teistyön onnistuminen. Alueen suurimpia kyliä ovat Muurola-Hirvas-Alakorkalo sekä Ylikylä-
Nivankylä-Sinettä. Muita kylämäisiä alueita ovat Rautiosaari, Paavalniemi, Vikajärvi, Kosken-
kylä, Oikarainen ja Vanttauskoski.  

 
Kylät ja taajamat Rovaniemellä. Kartalle on merkitty lisäksi palvelukylät sekä tilastollisten suuralueiden rajat. 
 
Kylien asema ja kehittämistavoitteet sekä palvelukylät on määritetty Rovaniemen kaupungin 
ja maalaiskunnan yhdistymissopimuksessa. Palvelukylät tukevat ympäröivää aluetta tarjoa-
malla peruspalveluja. Palvelukylille ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta palveluihin voi-
daan katsoa kuuluvan esim. kyläkoulu, jokin terveydenhuollon palvelu (esim. neuvola) ja jo-
kin kaupallinen palvelu (kyläkauppa, kioski ym.). Näin myös ympäröivät haja-asutusalueet 
pystyvät pysymään elinvoimaisina. Yhdistymissopimuksessa ei ole tarkennettu mitä palvelui-
ta palvelukylissä tulee olla. Tämän strategiatyön selvitysten aikana asukkaille tärkeinä palve-
luina ovat esille nousseet edellä mainittujen palvelujen lisäksi mm. kirjastopalvelut ja päivä-
hoitopalvelut. Lisäksi kyliin kaivataan myös urheilumahdollisuuksia sekä kokoontumis- ja 
kerhotiloja. Työn strategiavaiheessa tullaan tarkemmin määrittelemään palvelukylien kriteerit. 
 
Suunnittelualuetta on tarkasteltu Tilastokeskuksen jaottelun mukaisesti pienalueina, tilasto-
alueina ja suuralueina. Rovaniemen keskuksen suuralue käsittää entisen kaupungin alueen 
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ja sen lähialueet. Ounasjoen suuralue kattaa laajan alueen Ounasjokivarren molemmin puo-
lin ja alueella sijaitsevat Meltauksen ja Sinetän palvelukylät. Sodankyläntien suuralueen pal-
velukylä on Vikajärvi, Yläkemijoen Vanttauskoski, Alakemijoen Muurola ja Ranuantien suun-
nan Kivitaipale. Lasten ja työikäisten osuus on suurin Rovaniemen keskustan alueella ja Ra-
nuantien suuralueella. Eniten vanhusväestöä on Sodankyläntien ja Yläkemijoen suuralueilla. 
 

 
 

Rovaniemen keskuksen ja palvelukylien väestöä ja työpaikkoja, kylissä sijaitsevia palveluja 
sekä kylien profiilia on kuvattu suuralueittain seuraavasti:  

 
Rovaniemen keskus lähiympäristöineen 

  

 
Rovaniemen keskustassa ja sen lähiympäristössä asuu suurin osa uuden kaupungin väes-
töstä. Keskustan suuralueella asuu noin 85 % Rovaniemen väestöstä, ja mikäli keskusta-
alueeseen lasketaan mukaan lähialueista Oikarainen, Hirvas ja Rautiosaari, nousee osuus 
88 %:iin. Tämän lisäksi keskustassa asuu runsaasti opiskelijoita, jotka eivät näy väestötilas-
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toissa. Heidän määränsä on yhteensä noin 5 000 henkeä. Oikaraisen, Hirvaan ja Rautiosaa-
ren alueita on käsitelty sekä Rovaniemen keskuksen että muiden suuralueiden yhteydessä. 

 
Alueen nimi Väestö v. 2004 Työpaikat v. 2002 Loma-asunnot v. 2003 
 
1-Kaupunginosa 3 930
Rantaviiri 5 843
Ratantaus 6 703
Pullinpuoli 2 115
Ounasrinne 2 876
Pöykkölä 2 516
Lapinrinne ja Ylikylä 4 534
Karinrakka 6 493
Ounasmetsä 1 927
Alakorkalo 755 52 28
Kauko 547 73 51
Koskenkylä 757 46 51
Saarenkylä 9 328 1 749 310
Entinen kaupungin alue yhteensä 17 703 43
Yhteensä 48 324 19 794* 573*

*sisältävät Ylikylän ja Nivankylän luvut 
 
Työpaikkojen esittäminen alueittain on vaikeaa, sillä kaikki työpaikat eivät tilastoidu oikein. 
Tämän vuoksi lukumääriin täytyy suhtautua tietyllä varauksella. Palvelut ovat keskittyneet 
keskeiselle kaupunkialueelle. Myös suurin osa työpaikoista sijaitsee alueella. Kesäasukkai-
den tuoma lisäys väkilukuun on merkittävä ainoastaan Saarenkylässä. Alla olevassa kartas-
sa on esitetty väestömäärän kehitystä ja ikärakennetta keskuksen alueella. Väestö on vä-
hentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävimmin Oikaraisessa ja Hirvaalla sekä 
Karinrakassa ja Ounasrinteellä. Myös Ounasmetsässä väestö on vähentynyt. Suurinta kas-
vua on ollut suhteellisesti Koskenkylässä, jossa väestömäärä on lähes kaksinkertaistunut. 
Ikärakenne vaihtelee alueittain paljon: lapsia on suhteellisesti eniten Pullinpuolella, Ounas-
rinteellä, Pöykkölässä ja Lapinrinteellä. Vanhusten osuus on suurin 1-kaupunginosassa, 
Rantaviirillä ja Ratantauksella. 
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Ennusteiden valossa väestömäärä tulee kasvamaan Rantaviirillä ja Ratantauksella. Myös 
Koskenkylän väestö kasvaa, mutta määrällisesti vähemmän kuin em. alueilla. Väestö tulee 
ennusteiden valossa vähenemään edelleen Ounasrinteellä ja Karinrakassa sekä Ounasmet-
sässä. Myös Hirvaan ja Oikaraisen väestömäärä näyttäisi jatkavan laskuaan. Ikärakenteen 
puolesta paras tilanne on tulevaisuudessa Pöykkölässä ja Pullinpuolella, joissa lapsia on pal-
jon ja vanhuksia vähän. Vanhusten osuus väestöstä kasvaa korkeaksi 1-kaupunginosassa, 
jossa 30 % väestöstä odotetaan olevan yli 65-vuotiaita vuonna 2015. Vanhuksia tulee ole-
maan paljon myös Ratantauksella ja Karinrakassa.  
 

 
 
Rovaniemen keskuksen alueella on tärkeä rooli Lapin pääkaupunkina kulttuurin, hallinnon ja 
koulutuksen kannalta. Seudullisesti merkittävistä kaupan keskuksista kolme sijaitsee tällä 
alueella: ydinkeskusta, eteläinen market-alue sekä Saarenkylän market-alue. Alueella sijait-
see myös matkailun kannalta tärkeä Napapiirin alue. Julkisen sektorin työpaikoista merkittä-
vimpiä alueella ovat Lapin keskussairaala sekä kaupungin hallintovirastot. Keskustassa on 
myös kulttuuripalveluita, joilla on koko Lappia koskeva palveluvastuu.  
 
Keskustan tuntumassa on useita kasvavia kyliä, kuten Vaarala ja Nivankylä. Myös Saarenky-
län palveluihin tukeutuvan Vaaralan alueelle on tulossa kaavan laajennus. Nivankylän ja Yli-
kylän asutus muodostavat vähitellen yhden nauhamaisen kokonaisuuden. Keskustan lähi-
alueilla kehittyviä asumiskyliä ovat mm. Alakorkalo, Ojanperä-Paavalniemi (Kauko), Kosken-
kylä, Saarenkylä ja Ylikylä sekä muihin tilastoalueisiin laskettavat Hirvas ja Rautiosaari. Lo-
ma-asutusta on erityisen runsaasti Norvajärvellä Rovaniemen yritystoiminnan odotetaan vil-
kastuvan, keskeisiä kasvualueita ovat mm. Saarenkylä, Napapiirin alue, yliopiston ympäristö 
ja keskusta. 

 
Ounasjoen suuralue 
 
Meltaus (Ylä-Ounasjoen alue) 
 
Palvelut: koulun ala-aste, päivähoito, kauppa, posti, neuvola, nuorisotilat ja vanhustenhuol-
to/palveluasuminen. Ounasjokivarren suuralueella on lisäksi Lohinivassa ja Patokoskella 
kauppa ja posti. 
 



 16

Väestöä ja työpaikkoja alueella on seuraavasti: 
 
 
 

Meltauksen 
kylä 

Meltauksen 
alue Lohinivan alue Ylä-Ounasjoen 

alue yhteensä 
Väestö, v. 2004 212 625 175 800

Työpaikat, v. 2002 25 78 35 113

Loma-asunnot, 2003 41 361 100 461
 
Koko alueella alkutuotannossa on hieman alle puolet ja palveluissa hieman yli puolet kaikista 
työpaikoista. Patokoskella on lähes yhtä paljon asukkaita ja enemmän työpaikkoja kuin Mel-
tauksessa. Kylässä ei kuitenkaan ole palveluita kauppaa ja postia lukuun ottamatta. Lohiniva 
ja Porokari ovat matkailullisesti tärkeitä alueita, ja myös Patokoskella on matkailutoimintaa. 

 
Sinettä (Ala-Ounasjoen alue) 

 
Palvelut: koulun ala-aste ja yläaste, päivähoito, kauppa, baari ja huoltoasema, posti, neuvola 
ja nuorisotilat. Lisäksi Sinetässä on kappeli, Tapionkylässä ala-aste ja päivähoitopalveluja 
sekä Songassa postipalvelut. 
 
Väestöä ja työpaikkoja alueella on seuraavasti: 
 
 
 Sinetän kylä Sinetän alue Songan alue Ala-Ounasjoen 

alue yhteensä 
Väestö, v. 2004 623 1 140 529 1 669

Työpaikat, v. 2002 84 153 64 217

Loma-asunnot, 2003 56 375 371 746
 

Koko alueen työpaikoista hieman yli 60 % on palvelutyöpaikkoja, neljännes alkutuotannon 
työpaikkoja ja vajaa 10 % jalostustyöpaikkoja. Sinetän lisäksi merkittäviä väestökeskittymiä 
ovat Tapionkylä, Marraskoski, Lehtojärvi ja Sonka. Sinettä ja Tapionkylä ovat myös tulevai-
suudessa houkuttelevia asuinalueita hyvien palvelujen, ympäristön ja tonttitarjonnan puoles-
ta. Matkailullisesti aktiivisia alueita ovat Sonka ja Lehtojärvi, ja myös Tapionkylästä löytyy 
matkailupalveluita. Songassa ja Mäntyjärvellä on paljon loma-asuntoja. 

 
Alakemijoki 
 
Muurolassa on seuraavat palvelut: koulun ala-aste ja yläaste, lukio, päivähoito, kauppa ja 
baari, posti, neuvola, Muurolan sairaalan aikuispsykiatrian yksikkö, nuorisotilat ja vammais-
palvelut. Alueella on lisäksi kappeli Muurolassa sekä kauppa ja posti Jaatilassa. Hirvaalla ja 
Rautiosaaressa sijaitsevat koulun ala-asteet ja päiväkodit. Rautiosaaressa on myös kauppa 
ja Hirvaalla toisen asteen oppilaitos (Lapin luonto-opisto). 
 
Väestöä ja työpaikkoja alueella on seuraavasti: 
 

 
 

Muurolan 
kylä 

Muurolan 
alue 

Jaatilan 
alue Hirvas Rautiosaari Alakemijoki 

yhteensä 
Väestö, v. 2004 1 033 1 090 484 661 652 2 887
Työpaikat, v. 2002 319 323 68 94 90 575
Loma-asunnot, 2003 29 80 72 29 47 228

 
Muurolan alueella työpaikoista noin 95 % on palveluissa. Rautiosaaressa osuus on lähes 90 
% ja Hirvaalla reilut 80 %. Jaatilassa taas hieman yli neljännes työpaikoista on alkutuotan-
nossa ja n. 60 % jalostuksessa. Alkutuotannon osuus työpaikoista on suurin Jaatilassa, Lei-
peellä ja Pisalla. Muurola on kehittymishakuinen kylä, vaikka siellä tällä hetkellä onkin paljon 
tyhjiä vuokra-asuntoja. Omakotitalot kylässä käyvät kaupaksi, mikäli niitä on myynnissä. 
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Muurolan tyhjät vuokra-asunnot ovat peräisin Muurolan sairaalan toiminnan muutoksesta; 
sairaalassa oli 1970-luvulla vielä noin 500 potilaspaikkaa, nykyisin niitä on vain reilut 100. 
Työntekijöiden määrä on myös oleellisesti pienentynyt ja asunnot jääneet tyhjäksi. Palvelut 
ovat Muurolassa kattavat ja alueella on myös matkailun majoituspalveluja. Rautiosaari taas 
kuuluu Lapin vanhimpaan viljelyalueeseen. Alue on ollut 1600-luvulta asti vahvaa maa- ja 
metsätalousaluetta.  

 
Sodankyläntie 
 
Vikajärvellä on seuraavat palvelut: koulun ala-aste, päivähoito, kauppa, posti, baari ja huol-
toasema. Lisäksi Ylinamman kylässä on koulun ala-aste, kauppa ja posti sekä Misissä kaup-
pa ja posti.  
 
Väestöä ja työpaikkoja alueella on seuraavasti: 
 
 
 

Vikajärven 
kylä 

Vikajärven 
alue 

Ylinamman 
alue 

Sodankyläntie
yhteensä 

Väestö, v. 2004 211 527 287 814

Työpaikat, v. 2002 28 68 25 93
Loma-asunnot, 
2003 78 441 268 709

 
Alueen työpaikoista alkutuotannossa on lähes puolet, hieman pienempi osuus palveluissa. 
Alue on laaja ja asukkaita on vähän, suurin kylä on Vikajärvi. Vikajärveä voidaan pitää hyvi-
en palveluidensa ja ympäristönsä sekä tonttitilanteensa vuoksi houkuttelevana asumiskylä-
nä. Maatalousvaltaisia kyliä ovat Tiainen, Alanampa, Perunkajärvi, Vikajärvi ja Vika. Kylistä 
Tiaisessa ja Vikajärvellä on aktiivista matkailutoimintaa, Perunkajärvellä taas loma-asuntoja. 
Alueella sijaitsee matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävä Napapiirin retkeilyalue. 

 
Yläkemijoki 
 
Vanttauskoskella on seuraavat palvelut: koulun ala-aste ja yläaste, kauppa, baari, huolto-
asema, pankki, posti, neuvola sekä vanhustenhuoltoa ja palveluasumista. Lisäksi Vanttaus-
koskella on kappeli ja Viirinkylässä päivähoitoa. Auttissa on päivähoitoa, posti ja neuvola se-
kä Pirttikoskella kauppa, posti ja nuorisotilat. Oikaraisessa on koulun ala-aste ja kauppa. 
 
Väestöä ja työpaikkoja alueella on seuraavasti: 
 

 
 

Vanttauskos-
ken kylä 

Vanttauskos-
ken alue Auttin alue Oikarainen Yläkemijoki 

yhteensä 
Väestö, v. 2004 254 897 348 490 1 735
Työpaikat, v. 2002 45 84 61 43 188
Loma-asunnot, 2003 18 392 89 227 708
 

Vanttauskosken ja Auttin alueiden työpaikoista hieman yli 55 % on palveluissa ja vajaa 40 % 
alkutuotannossa. Jalostustyöpaikkojen merkitys on vähäinen. Oikaraisessa palvelujen osuus 
on vajaa puolet, ja alkutuotantoa on hieman reilu neljännes jalostuksen työpaikkojen osuu-
den jäädessä hieman alle neljännekseen. Tällä Yläkemijoen alueella kylien välinen yhteis-
toiminta on tiivistä ja alueelle on perustettu kylätoimikuntien esityksestä aluelautakunta. 
Aluelautakunta vastaa alueella toimivista kunnan palveluista ja on hallinnoinut alueella paria 
yritystoimijoille suunnattua EU-hanketta. Yläkemijoella yritystoiminta on monipuolista, alueel-
la on maatalouden lisäksi muun muassa mansikan ja yrttien kasvatusta, kasvihuoneyrittäjä, 
puunjalostusta, yksityinen vanhusten hoivakoti, yksityinen mielenterveyskuntoutujien koti, 
Kemijoki Oy:n toimintaa, Metlan toimipisteitä, matkailuyrittäjiä, työosuuskunta ja päivittäista-
varakauppoja. Matkailullisesti aktiivisia kyliä ovat Vanttausjärvi ja Autti, mutta myös muissa 
alueen kylissä on matkailutoimintaa. 
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Oikaraisen väestöennuste on laskeva, mutta siellä on hyvä tonttitarjonta ja koulupalvelut se-
kä hyvät kulkuyhteydet ja sopiva etäisyys keskustaan. Oikaraiseen on vasta laadittu 
osayleiskaava. Oikaraisessa on merkittävä määrä alkutuotantoa (maatalous ja puutarhatalo-
us). 
 
Ranuantien alue 
 
Kivitaipaleessa on seuraavat palvelut: koulun ala-aste, päivähoitoa, posti ja neuvola 
 
Väestöä ja työpaikkoja alueella on seuraavasti: 
 
 
 

 
Kivitaipaleen kylä 

 
Muu alue 

 
Yhteensä 

Väestö, v. 2004 330 377 707
Työpaikat, v. 2002 27 29 56
Loma-asunnot, 2003 132 155 287

 
Alueen työpaikoista suurin osa, noin 45 % on alkutuotannossa. Hieman pienempi osuus, 
noin 41 % on palveluissa ja vajaa 13 % jalostuksessa. Alueen kylistä Välijoki on selkeästi 
maatalouskylä ja vain Kivitaipaleessa palvelujen osuus on suurempi kuin alkutuotannon. Ki-
vitaipaleessa on melko hyvät palvelut ja hyvä tonttitarjonta. 
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3. RAKENNEMALLIEN MUODOSTAMISEN PERIAATTEITA 
 
3.1 Yleistä 

 
Rakennemallit pohjautuvat Rovaniemen menneeseen kehitykseen ja arvioihin tulevasta kehi-
tyksestä. Mallien taustalla ovat mm. väestönkehitys, muuttoliike, työpaikkojen kehitys ja elin-
keinoelämän toimenpiteet. Rakennemallit on laadittu ”jalat maassa” -periaatteella nykyiseen 
kehitykseen pohjautuen, mutta malleissa on myös strategiatyöhön kuuluvaa tavoitteellisuutta. 
Rakennemallit ovat jossain määrin kärjistettyjä esimerkkejä siitä, millainen tuleva Rovanie-
men aluerakenteen kehitys voi olla. Mallit on laadittu niin, että ne ovat selvästi toisistaan 
poikkeavia, mutta eivät toisensa poissulkevia. Lopulliseen strategiaan voidaan valita esimer-
kiksi kahden mallin kompromissi. 

 
Strategian pohjaksi ja vaikutusten arviointiin on valittu kolme rakennemallia, joille on annettu 
seuraavat ”työnimet”: 
 

- Vaihtoehto 1. Hajautunut aluerakenne 
- Vaihtoehto 2. Vyöhykemalli 
- Vaihtoehto 3. Keskittyvä aluerakenne 

 
Rakennemalleissa on esitetty vain nykytilanteesta muuttuvat alueet, joita ovat mm. uudet ja 
kehitettävät asunto-, teollisuus- ja työpaikka-alueet, palvelukylät, yleispiirteinen ajoneuvolii-
kenteen verkko, suojelualueet ja seudulliset virkistysalueet sekä seudullisesti merkittävät 
uudet hankkeet. 
 
Rakennemallit ovat esitystavaltaan ja aluerajauksiltaan yleispiirteisempiä kuin yleiskaavoissa 
esitetyt merkinnät. Myöhemmin mahdollisesti laadittavat yleiskaavat tulevat olemaan esitys-
tavaltaan yksityiskohtaisempia. 
 
 
3.2 Yhdyskuntarakentamista rajoittavat tekijät 
 
3.2.1 Luonnonsuojelualueet ja pohjavesialueet 

 
Entisen Rovaniemen kaupungin alueella ei sijaitse yhtään luonnonsuojelualuetta, 
mutta Ounasvaaralla on yleiskaavalla suojeltuja alueita, muinaisia rantoja sekä kas-
vustoltaan erityisiä rinnemaita. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan alueella sijait-
see luonnonsuojelulailla ja -asetuksella perustetut Pisavaaran luonnonpuisto, lehto-
jen-, soiden- ja vanhojen metsien suojelualueita, lintuvesien suojelualue Kampsajär-
vi, harjujensuojelualue Syväojankangas sekä 16 Natura 2000 -aluetta. Ounasjoen 
vesialue ja suiston saaret on suojeltu erityissuojelulailla. Jokeen liittyy valtakunnalli-
sesti arvokas maisema-alue. Muita suojelualueita on maakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue, Marrasjärvi. Yksityismaiden suojelualueita on neljä. 
 
Rakennemalleissa on esitetty suunnittelualueella olevat tunnetut pohjavesialueet, 
jotka on saatu Lapin ympäristökeskuksen rekisteristä. Pohjavesialueet luokitellaan 
käyttökelpoisuuden mukaan kolmeen luokkaan, mutta tässä työssä on ollut käytössä 
Rovaniemen maakuntakaavan aineisto, jossa on merkittynä ainoastaan pohjavesien 
suojelualueet (ks. karttakuva, jossa sp-merkintä). Tavoitteena on ollut suunnitella 
uudet asunto- ja työpaikka-alueet niin, etteivät ne sijoitu tärkeille pohjavesialueille. 
Myös muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon pohjaveden suojelutarve.  
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3.2.2 Lentomelualue 
 

Lääkintöhallituksen vanhan suosituksen ja lentomelutyöryhmän suosituksen mukaan 
vakinaista asutusta ei tule suunnitella alueelle, jonka keskimääräinen melutaso on 
yli +55 dB. Rovaniemellä lentoaseman melualueiden laajuus määräytyy hävittäjäko-
neiden liikkumisen mukaan, sillä siviililiikenteen vaikutus yli 55 dB melualueeseen 
on vähäinen. Melun häiritsevyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että sotilaslen-
totoiminta ajoittuu lähes yksinomaan arkipäiville klo 9-15.45 väliselle ajalle.  
 
Melun määrä tullee kuitenkin vähenemään, sillä suihkumatkustajakoneista ns. melu-
luokan 2 koneet poistuvat käytöstä. Lapin lennosto ottaa huomioon asuinalueille ai-
heutuvan melun vähentämisen päivittäisessä operoinnissaan. Lennosto käyttää 
muun muassa melunvaimennusprofiilia taajama-asutusalueiden yli kaartavilla len-
toonlähtöreiteillä. Nykyisellään Rovaniemen lentoaseman yli 55 dB melualue ulottuu 
puisto- tai metsäalueille sekä Syväsenvaaran ja Saarenkylän asutusalueille. Vuo-
teen 2010 tehdyssä ennusteessa melualue laajenee kiitoteiden ja laskeutumisreitti-
en suunnassa ja pienenee lentoonlähtöreittien suunnassa. Tämä johtuu lennoston 
koneiden meluominaisuuksista sekä käytetyistä lentoprofiileista16. 

 

 
 
3.2.3 Voimajohdot ja voimalaitokset 
 

Rovaniemen maakuntakaavaan17 on merkitty alueen sähkölinjat. Petäjäskosken 
voimalaitokselta Jaatilansaaresta lähtee johtoja kaikkiin pääilmansuuntiin. Itään läh-
tevä linja menee Taipaleen kautta Vanttauskosken eteläpuolitse kunnanrajan ulko-
puolelle. Valajaskosken kautta menee Ounasjokivartta pitkin pohjoiseen linja, joka 
haarautuu Meltauksen pohjoispuolella sekä länteen että koilliseen. Valajaskoskelta 
lähtee myös itään linja, joka menee Oikaraisen ohitse. Näiden kahden linjan välissä 
kulkee voimajohto Saarenkylän pohjoispuolitse kiertäen kaupungin. Myös Pirttikos-
ken voimalasta lähtee johtoja kaikkiin pääilmansuuntiin. Niistä suurin osa menee 
kunnan rajojen ulkopuolelle. Johtojen linjausten yhteydessä on paikoittain moottori-
kelkkareittejä, mutta muuten johdot vaikuttavat lähinnä maisemaa häiritsevänä ele-
menttinä. 

 
3.2.4 Arvokkaat kulttuuriympäristöt 
 

Alueita, joilla tulee huomioida kulttuuriympäristöjen ja rakennuskannan säilyminen 
on koko uuden kaupungin alueella, varsinkin vanhoissa kylissä. Näillä alueilla tulee 

                                                 
16 Ilmailulaitos (1999) Rovaniemen lentoasema, Lentomelualueet vuosina 1994 ja 2010 
17 Lapin liitto: Rovaniemen maakuntakaava 
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säilyttää asuinympäristön ajallinen kerrostuneisuus, näkyvä historia ja kulttuurin ke-
hitysvaiheet. 
 
Rovaniemen kaupunkialueella on 57 suojeltavaa rakennuskohdetta tai aluetta, joista 
29 sijoittuu ydinkeskustaan. Ounasjokivarsi Sinetästä Tainiovaaraan on valtakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluetta. Marrasjärvi on maakunnallisesti merkittävää mai-
sema-aluetta. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan alueella on 17 nimettyä kulttuu-
riympäristöä (lueteltu perusselvitysraportissa). 

 
3.2.5 Tulva-alueet 
 

Tulva-alueet ovat Lapin Ympäristökeskuksen tekemän Ounasjoen ja Kemijoen tulva-
laskennan mukaisia tietoja18. Mallissa ylin virtaama, joka tapahtuu kerran sadassa 
vuodessa (HQ 1/100), on laskettu käytettävissä olevien havaintojen perusteella. 
Tulvalaskennassa laskentaohjelma ei ota huomioon jääpatojen aiheuttamaa pado-
tusta. Esimerkiksi Tapionkylässä voi jääpadon aikaan vedenpinta nousta kahdeksan 
metriä. Laskennassa ei myöskään ole huomioitu Ounasjoessa olevien siltojen pado-
tusta. Kemijoessa jokimallit on tehty voimalaitosväleittäin. Tulvamalleissa on esitetty 
vesipinta kesävirtaamalla sekä tulvavesipinta (HQ = ylin virtaama = vuoden tai ha-
vaintojakson suurin virtaama). Ounasjoen tulvamallissa yläpuolisena reunaehtona 
on virtaama Sinetän kohdalla 1 234 m3/s ja kesävirtaama 138 m3/s.   
 
Vesipintojen ja tulvavesipintojen tasoja sekä näiden erotuksia on esitetty alla ole-
vassa taulukossa. Ounasjoessa ei ole voimalaitoksia, ja tulvavesi on keskimäärin 
neljä, paikoin lähes viisi metriä kesävirtaamaa korkeammalla. Kemijoessa voimalai-
tosten tulvia tasaava vaikutus näkyy selvästi. Voimalaitosten yläpuolella tulvapinta ei 
ole juurikaan korkeammalla kuin kesävirtaama. Paikoitellen ero kasvaa suureksikin. 
Esimerkiksi Petäjäisessä vanha jokiuoma toimii tulva-aikaisena virtauspaikkana, 
jossa kuivempina aikoina on vettä tuskin lainkaan, mutta tulva-aikoina vedenpinta 
nousee. Muurolan kohdalla joki levenee suvannoksi. Vanttauskosken lukema on 
voimalaitoksen alapuolelta, laitoksen yläpuolella erotus on olematon. 
 
 

                                                 
18 Lapin Ympäristökeskus (2005). Ounasjoki HQ 1/100 tulvalaskenta. Raattama-Rovaniemi sekä Ke-
mijoki HQ 1/100 tulvalaskenta. Seitakorva-Isohaara. 

 
vesipinta kesä-
virtaamalla 

tulvavesipinta 
HQ 1/100 erotus

Ounasjoki    
Koivusaari 74,23 78,47 4,24
Ylikylä 74,27 78,53 4,26
Nivankylä 74,46 78,99 4,53
Sinettä 74,87 79,63 4,76
Tapionkylä 76,12 80,69 4,57
Lohiniva 132,43 136,05 3,62
Kemijoki    
Jaatila 43 47,21 4,21
Muurola 62,58 62,84 0,26
Rautionsaari 63,19 67,09 3,9
Paavalniemi 73,9 75,83 1,93
Keskustan kohta 74,09 77,2 3,11
Pullinranta 74,34 78,42 4,08
Koskenkylä 74,4 78,64 4,24
Oikarainen 75,42 80,19 4,77
Vanttauskoski 80,42 86,61 6,19
Autti 103,53 107,49 3,96
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Yhdyskuntarakentamista rajoittavat tekijät Rovaniemellä. 
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4. RAKENNEMALLIEN KUVAUKSET 
 
4.1 Hajautunut aluerakenne (Vaihtoehto A) 
 

 
Mallissa väestö kasvaa noin 200 asukkaalla vuodessa myönteisen muuttotaseen ja suotui-
san syntyneisyyden ansiosta. 
 
Rakennemallissa vahvistuvat palvelukylät, joissa on jo tällä hetkellä joukko peruspalveluita. 
Matkailun myönteinen kehitys vahvistaa Rovaniemen keskustaa lähellä olevia kyliä kuten 
Oikaraista, Nivankylää ja Sinettää sekä Koskenkylää, Alakorkaloa ja Paavalniemeä. Muualla 
jokivarsien kylissä väestö vähenee jonkin verran tai säilyy nykyisellä tasollaan. Näihin kyliin 
muutetaan myös kulttuuri- ja maisema-arvojen vuoksi. Suurimmissa palvelukylissä säilyy 
nykyisen kaltainen palveluvarustus: koulu, kauppa ja jokin julkinen palvelupiste. Rovaniemen 
kylien rooli ja profiili korostuvat aikaisempaa voimakkaammin. 
 
Rakennemallissa maatalous säilyy elinkeinona, mutta sen sisältö muuttuu. Lähiruoan ja luo-
muruoan kysyntää kasvaa ja kiinnostus maatila- ja maaseutumatkailua kohtaan lisääntyy. 
Myös energiakasvien viljely ja puun jatkojalostaminen biopolttoaineeksi lisääntyy merkittä-
västi ja siitä tuleekin yksi maaseudun uusista pääelinkeinoista. Porotalous säilyy ainakin 
merkittävänä matkailun vetovoimatekijänä ja sivuelinkeinona. Luonnontuotteiden jatkojalos-
tukseen voi syntyä uusia työpaikkoja. Virkistyspalveluja kehitetään rinnakkain sekä matkaili-
joille että paikallisille asukkaille. 
 
Kyliin voi syntyä matkailutyöpaikkojen lisäksi myös esim. media-, käännös-, tietotekniikka- ja 
callcenter – työpaikkoja. Yleensäkin sellaisia työpaikkoja joiden sijainti ei ole paikasta riippu-
vainen. Jos matkailu Rovaniemen keskustan läheisyydessä kasvaa merkittävästi, voi se par-
haassa tapauksessa luoda edellytyksiä myös julkisten palvelujen, kuten terveydenhuoltopal-
velujen lisäämiselle. Teollisuustyöpaikkojen määrä ei kasva merkittävästi nykyisestä. 
 
Vaihtoehdossa pääteiden ohella alempiasteinen tieverkko säilyy ainakin kohtuullisessa kun-
nossa. Matkailun kehittymisen myötä lentoliikenne kasvaa nykyisestä. Rautatieliikenne säilyy 
Rovaniemelle saakka kilpailukykyisenä liikennöintimuotona, mutta sen kehittyminen Rova-
niemeltä pohjoiseen riippuu mm. kaivosteollisuuden, metsäteollisuuden, matkailun ja Luoteis-
Venäjän taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Yksityisautoilun asema säilyy nykyisellään. 
Mallissa tietoliikennettä hyödynnetään erittäin paljon, myös palvelujen tuotannossa. 
 
Yhteisöllisyys ja verkostojen hyödyntäminen on tässä vaihtoehdossa erittäin merkittävää. 
Kylät ovat uuden yhteisöllisen elämäntavan keskuksia ja myös keskustassa aktivoituvat eri-
laiset verkostot. 
 
 

Muodostamisperiaate ja tavoite 
 
Tämän vaihtoehdon yhtenä pohjana on Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdis-
tämisprosessissa valittu hajautuneen palvelu- ja aluerakenteen malli, jossa asutus ja pe-
ruspalvelut pyritään säilyttämään ainakin suurimmissa kylissä, ns. palvelukylissä. Myös 
Rovaniemen seudun maakuntakaava tukee olevan aluerakenteen säilyttämistä. 
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4.2 Vyöhykemalli (Vaihtoehto B) 
 

 
Mallissa kasvu suuntautuu vyöhykemäisesti ennen muuta valtatien 4 ja radan varrelle. Kulje-
tukset ja liikenne välillä Kemi-Tornio – Rovaniemi – Salla – Kantalahti – Murmansk kasvavat 
nykyisestä huomattavasti. Rataliikennettä kehitetään ja rata voidaan mm. sähköistää rajalle 
saakka. Liikenne lisääntyy myös pohjoiseen Sodankylän suuntaan, mutta ei siinä määrin kuin 
Sallan kautta Luoteis-Venäjälle. Lentoliikenne kasvaa matkailun kehittymisen myötä ja kan-
sainvälisten reittilentojen määrää lisätään. Liikkumista kehitetään parantamalla eri liikennöin-
timuotojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen osuus 
liikkumismuotona kasvaa. Barentsinmeren energiavarat otetaan laajalti käyttöön ja öljykulje-
tukset Suomeen ja Ruotsiin tapahtuvat Barentsin käytävää pitkin. 
 
Rovaniemen elinkeinorakenteessa muutokset näkyvät erityisesti palvelutyöpaikkojen voi-
makkaana kasvuna. Liikenteen ja kuljetusten voimakas kasvu merkitsee uusien logististen 
palvelujen syntymistä. Myös matkailutyöpaikkojen määrä kasvaa ja matkailussa päästään 
huippusesongeista ympärivuotiseen, nykyistä tasaisempaan matkailupalvelujen kysyntään. 
Maatalous vähenee merkittävästi, mutta voi säilyä elinvoimaisimmilla alueilla Kemijokivarres-
sa. Uutta teollisuutta alueelle voi syntyä lähinnä turvateollisuuden ja ICT-tuotannon pariin. 
Julkisen sektorin työpaikat vähenevät nykyisestä, koska palveluja tullaan tuottamaan entistä 
enemmän yrityksissä. Rovaniemelle suuntautuu uusia kansainvälisiä investointeja ja kilpailu 
osaavasta työvoimasta kiristyy. Tämä houkuttelee osaajia julkiselta sektorilta yksityiselle. 
 
Kylärakenteisiin vyöhykemalli aiheuttaa melko suuria muutoksia. Valtatien 4 varrella ja kes-
kustan läheisyydessä sijaitsevat kylät kuten Vikajärvi, Olkkajärvi, Hirvas, Muurola ja Petäjäs-
koski hyötyvät selvästi kasvusta. Näihin kyliin sijoittuu uutta yritystoimintaa, työpaikkoja ja 
palveluja. Työssäkäynti- ja asiointialue laajenee voimakkaimmin valtatien 4 suunnassa. Ou-
nasjoki- ja Yläkemijokivarressa sekä muilla kyläalueilla palvelut ja muut toiminnot heikkene-
vät ja suuntautuvat valtatien 4 varrelle. Kyläasutus säilyy kuitenkin vetovoimaisimmilla joen-
ranta-alueilla. 
 
Virkistyskäyttö lisääntyy voimakkaimmin valtatien 4 läheisyydessä olevilla alueilla, kuten Vi-
kakönkäällä ja Napapiirin retkeilyalueella. Myös jokivarsien virkistyskäyttö kasvaa muiden 
toimintojen vähentyessä. Luonto- ja kulttuurimatkailu Murmanskin ja Arkangelin alueelle kas-
vaa merkittävästi.  
 
Perinteinen yhteisöllisyys, ainakin voimakkaasti kehittyvän pääakselin ulkopuolisissa kylissä 
heikkenee. Toisaalta valtatien 4 varrella olevissa kylissä ja keskustassa syntyy uusia verkos-
toja ja yhteistyömahdollisuuksia. Rovaniemi kansainvälistyy nopeasti, mikä tarjoaa mahdolli-
suuden kulttuuriselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. 
 
 

Muodostamisperiaate ja tavoite 
 
Vaihtoehdossa toiminnot keskittyvät vyöhykemäisesti Vt 4:n ja Barentsin vyöhykkeelle. 
Tavoitteena on lisätä alueen väestön kasvua merkittävästi nykyisestä. Väestön kasvun 
taustalla ovat mm. kansainvälisen kaupan ja viennin kasvu Barentsin vyöhykkeellä, ulko-
maiset investoinnit ja matkailun kasvu. 
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4.3 Keskittyvä aluerakenne (Vaihtoehto C) 
 

 
Keskittyvä aluerakenne merkitsee palveluverkon heikkenemistä keskustan ulkopuolella. Ky-
läkouluja lakkautetaan ja kaupalliset palvelut heikkenevät, mutta elinvoimaisimmissa palvelu-
kylissä kohtuulliset peruspalvelut tulevat säilymään. Keskustaan syntyy uusia palvelukeskuk-
sia ja yksikkökoot mm. kaupallisten palvelujen osalta tulevat nykyisestä kasvamaan. 
 
Rovaniemen elinkeinorakenne muuttuu nykyisestä jonkin verran palveluvaltaisemmaksi. Uu-
sia palvelutyöpaikkoja voi syntyä matkailun pariin ja julkisen sektorin palvelutuotantoa siirtyy 
yrityksiin. Maatalous heikkenee keskittyvän aluerakenteen mallissa huomattavasti. Myös 
teollisuustyöpaikkojen määrä laskee kun tuotanto siirtyy alhaisempien työvoimakustannusten 
maihin. Mallissa Rovaniemi menettää jossain määrin asemaansa myös opiskelukaupunkina 
ja opiskelijoiden määrä laskee nykyisestä. 
 
Keskittymiskehityksen tuloksena Rovaniemen keskustaan suuntautuu kasvupaineita. Poten-
tiaalisia kasvualueita ovat mm. Pöykkölä, Vennivaara, Paavalniemi ja Printtivaara Pöykkölän 
kaakkoispuolella. Matkailupalvelut keskittyvät ja tiivistyvät nykyisillä matkailun ydinalueilla 
keskustassa ja Napapiirillä. Asutusta ja palveluja voi suuntautua uusien alueiden lisäksi teol-
lisuusalueille keskustan tuntumaan perinteisten teollisuustyöpaikkojen vähetessä. 
 
Pääliikenneväylät säilyvät ennallaan ja niiden logistinen merkitys tulee jopa vahvistumaan. 
Rautatieliikenteen merkitys voi kasvaa matkailun kehittymisen myötä. Yksityisautoilu vähe-
nee lähinnä toimintojen keskittymisen myötä. Pääväylien ulkopuolinen tieverkko tulee keskit-
tyvän aluerakenteen vaihtoehdossa heikkenemään merkittävästi nykyisestä. 
 
Uusia alueita vapautuu keskittymiskehityksen myötä virkistyskäyttöön. Toisaalta kylissä ei 
ole resursseja eikä tarvetta ylläpitää nykyisen kaltaisia virkistyspalveluja. Keskustan tuntu-
massa virkistys- ja reitistöverkko kehittyy. 
 
Yhteisöllisyys heikkenee vaihtoehdossa keskusta-asumisen lisääntyessä ja kylärakenteiden 
hajotessa. Toisaalta uusilla asuntoalueilla voi syntyä uutta yhteisöllisyyttä ja asukkaiden 
muodostamia verkostoja. 
 
 

Muodostamisperiaate ja tavoite 
 
Vaihtoehdossa toteutuu Rovaniemen kaupungin trendiennuste, jonka mukaan Rovanie-
men väkiluku kasvaa hitaasti, noin tuhannella asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Hitaan 
väestökasvun pääsyynä on nuorten ja aktiivisessa työiässä olevien poismuutto ja siitä 
johtuva ikärakenteen heikkeneminen. Samanaikaisesti väestörakenteen muutoksen kans-
sa tapahtuu voimakasta väestön ja palvelujen keskittymistä Rovaniemen keskustaan. 
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5. MAANKÄYTTÖ ERI RAKENNEMALLEISSA 
 
5.1 Väestönkehitys 
 
Väestötietojen laskelmien pohjalla on nykyinen väestömäärä sekä ikärakenne ja sen ennus-
te. Tällä hetkellä Vikajärven ja Yläkemijoen alueilla on vähän lapsia, kun taas Muurolan, Kivi-
taipaleen ja keskustan alueilla lapsia on paljon. Alueiden tulevaan väestönkehitykseen vai-
kuttaa ikärakenteen ohella merkittävästi eri asuntoalueisiin kohdistuva kysyntä, joka on tällä 
hetkellä suurinta keskeiselle kaupunkialueelle ja siellä tarkemmin Koskenkylään, Saarenky-
lään ja Pöyliövaaraan. Kyliin kohdistuva tontti- ja asuntokysyntä on vähäistä.  
 
Taulukossa on esitetty väestön kehitys suuralueittain eri malleissa. Nykyinen väestö on vuo-
den 2005 lopusta, ja ennusteet ovat vuodelle 2020. Näiden lukujen lisäksi tulee huomioida 
opiskelijat, jotka eivät tilastoidu Rovaniemen asukkaiksi, mutta joita on tällä hetkellä noin 
5 000 koko kaupungissa. Pääosan heistä voidaan olettaa asuvan keskeisellä kaupunkialu-
eella. Taulukossa on tummennettuna luvut, jotka ovat kyseisen alueen kannalta positiivisim-
mat. 
 
  Nykyinen väestö Hajautunut malli Vyöhykemalli Keskittyvä malli

Ounasjoki 2 459 2 450 2 400                  2 250
Alakemijoki 2 887                 2 700 2 800 2 500
Sodankyläntie 814 750 800 650
Yläkemijoki 1 735 1 600 1 400 1 350
Ranuantie 707 650 600 500
Rovaniemen keskus 48 895 51 000 52 500 51 500
Yhteensä 57 851* 59 150 60 500 58 750
* sisältää tuntemattomat 
 
Hajautuneessa mallissa väestönlisäys on noin 200 henkeä vuodessa, mikä merkitsee ny-
kyväestön säilymistä. Kasvu ei lisää väestön kokonaismäärää merkittävästi. Väestön määrä 
voi kasvaa positiivisena jatkuvan, kuolleisuutta suuremman syntyvyyden sekä suotuisan 
muuttoliikkeen ansiosta. Hajautuneen mallin väestönkehitysarvioiden pohjana ovat kaupun-
gin omat, alueittaiset ennusteet, jotka ulottuvat vuoteen 2015. Hajautuneessa mallissa väes-
tömäärä pysyy lähes ennallaan Ounasjokivarressa. Ala- ja Yläkemijoki menettävät asukkai-
taan, samoin kuin jo nykyisellään pienten asukasmäärien Sodankyläntien ja Ranuantien alu-
eet. Keskusta-alueen väestömäärä kasvaa nykyisestään sekä määrällisesti että suhteellises-
ti. Ennusteen mukaan keskusta-alueella asuu vuonna 2020 noin 86 % koko Rovaniemen 
väestöstä.  
 
Vyöhykemallissa väestön odotetaan kasvavan nykytilanteesta merkittävästi. Tämän mah-
dollistaa nykyinen omavaraiskehitys, mikäli muuttoliike säilyy suotuisana. Mallissa pohjana 
on Tilastokeskuksen omavaraislaskelma, jonka mukaan alueen väestö kasvaisi reilulla 3 000 
vuoteen 2020. Tulomuuttoa voivat lisätä myös alueelle suuntautuvat investoinnit ja siitä ai-
heutuva työpaikkojen määrän kasvu. Positiivisen kehityksen odotetaan vaikuttavan ennen 
muuta Barents-käytävän keskeiselle vaikutusalueella (valtatien 4 varrelle). Ounasjokivarren, 
Alakemijoen ja Sodankyläntien alueiden väestö vähenisi vain hieman. Yläkemijoki ja Ranu-
antien alue eivät ole Barents käytävän vaikutusalueella, joten väestön väheneminen näillä 
alueilla on voimakkaampaa. Keskustan väestömäärä kasvaa reilusti, mutta suhteellinen 
osuus ei nouse juurikaan nykyisestä. Mallissa valtatien 4 varteen kaavoitetaan uusia asunto- 
ja työpaikka-alueita. 
 
Keskittyvässä mallissa väestön odotetaan kasvavan vain hieman lähinnä poismuuton 
vuoksi, ja väestö myös keskittyisi nykyistä voimakkaammin Rovaniemen keskustan alueelle. 
Ennusteen pohjana on Tilastokeskuksen trendiennuste, jonka mukaan korkeasta syntyvyy-
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destä huolimatta negatiivinen muuttoliike pienentää väestönkasvua. Väestömäärä nousee 
kuitenkin noin tuhannella vuoteen 2020 mennessä, mikä on Rovaniemen kaupungin tren-
diennusteen mukainen kasvu. Väestön väheneminen on rajuinta Rovaniemen reunaosissa. 
Ounasjokivarsi ja Alakemijoki säilyvät suhteellisen väkirikkaina muun muassa matkailun an-
siosta. Väestö keskittyy kuitenkin kaupunkialueelle, jossa asuu vuonna 2020 noin 88 % Ro-
vaniemen asukkaista. 
 
On syytä kiinnittää huomiota siihen, että rakennemallista riippumatta Rovaniemen keskusta-
alueen väkiluku tulee kasvamaan. Vastaavasti kyläalueilla asuvien ihmisten määrä vähenee 
kaikissa malleissa tai parhaimmassa tapauksessa säilyy nykyisen kaltaisena. Ainoastaan 
Rovaniemen keskustan lähituntumassa olevissa kylissä asukasluku voi kasvaa. 
 
 
5.2 Palvelu- ja työpaikkarakenne 
 
Työpaikkojen määrät alueittain sekä kehityssuunta eri malleissa on esitetty seuraavassa tau-
lukossa kasvavana (plus-merkit) tai taantuvana (miinus-merkit) kehityksenä. Taulukossa on 
otettu huomioon eri mallien väestöä ja maankäyttöä koskevat oletukset. Maatalouden työ-
paikkojen oletetaan kaikissa malleissa vähenevän ja matkailutyöpaikkojen kasvavan tai säi-
lyvän nykyisellään. Nykyisten työpaikkojen tieto on vuodelta 2002, ennusteet ovat vuoteen 
2020.  
 

  
Nykyiset työpaikat Hajautunut malli Vyöhykemalli Keskittyvä malli

Ounasjoki 330 + / - + / - -
Alakemijoki 575 - + / - -
Sodankyläntie 93 - + / - - -
Yläkemijoki 188 + / - - - -
Ranuantie 56 + / - - - -
Rovaniemen keskus 19 794 + + + +
Yhteensä 22 728* + / - + + / -
*mukana tuntemattomat 
 
Työpaikkojen määrän kehitys noudattelee jossain määrin oletettua väestön kehitystä eri mal-
leissa. Hajautuneessa mallissa työpaikat voivat lisääntyä useissa palvelukylissä mm. uusi-
en palvelujen ja etätyöpaikkojen kasvun myötä. Vyöhykemallissa kasvu keskittyy Alakemi-
joen, keskustan ja Sodankyläntien alueille, jonne syntyy logistiikka-alan työpaikkoja, tuotan-
nollisia työpaikkoja ja palvelualan työpaikkoja. Keskittyvässä mallissa uusia työpaikkoja on 
odotettavissa lähinnä keskustaan. 
 
Palvelurakenteen kehittyminen on samansuuntaista eri malleissa kuin työpaikkojen määrän 
kehitys. Palvelukylillä tulee pyrkiä säilyttämään koulu, kauppa ja terveyspalvelut. Palvelujen 
säilymisen kannalta suuri merkitys tulee vakituisen asumisen ohella olemaan loma-
asutuksella, sillä yhä useampi ns. ”kakkosasunto” muutetaan talviasuttavaksi ja otetaan py-
syvään asuinkäyttöön. Yhteensä Rovaniemellä on 4 545 loma-asuntoa, joiden jakautumat on 
esitetty kylätarkastelussa. Kaupallisten palveluiden säilyttäminen on mahdollista, mikäli alu-
eella on tarpeeksi palveluiden käyttäjiä. Tulevaisuudessa yhä useampi julkisen sektorin pal-
velu tullaan tarjoamaan yksityisen palvelun tuottajan toimesta. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty eroja mallien välillä liikenteen, asumisen ja viherverkos-
tojen suhteen. Eroja kuvataan vaikutuksina, jotka voivat olla negatiivisia (miinus-merkit) tai 
positiivisia (plus-merkit). Mikäli malli ei tuo eroa verrattuna nykytilanteeseen, on merkintänä 
plus-miinus. 
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Hajautunut malli Vyöhykemalli Keskittyvä malli

Yksityisautoilu - - - ´+
Joukkoliikenteen toimivuus - - + / - +
Kevytliikenne - + / - +
Kuljetusten sujuminen - + +
Alempiasteisen tieverkon kunto + + / - -
Vakituisen asutuksen laajeneminen + / - + / - + / -
Loma-asutuksen laajeneminen + + / - -
Viheralueverkoston käyttö ja kasvu + + / - + / -
 
 
5.3 Liikenneverkko ja liikennejärjestelmät 
 
Rovaniemen seudun liikennejärjestelmän kannalta olennaisin kysymys on seudun kasvupo-
tentiaali. Esitetyissä rakennemalleissa kasvut ovat erilaisia, mutta kuitenkin niin pieniä, ettei 
suuria muutoksia nykyisen kaltaiseen liikennejärjestelmään ole perusteltua odottaa missään 
rakennemallissa. Kaikissa malleissa panostetaan asukkaiden ja matkailijoiden liikkumismah-
dollisuuksien parantamiseen eri liikennöintimuotojen yhteiskäyttömahdollisuuksia kehittämäl-
lä. Rovaniemen alueella ei ole jatkossakaan väestöpotentiaalia raideliikenteen mahdollisuuk-
sien hyödyntämiseen alueen sisäisessä päivittäisessä liikkumisessa. 
 
Liikkumistarpeen minimoimisen kannalta olisi oleellista, että liikennettä tuottavia ja puoleen-
savetäviä yksiköitä sijoitetaan lähelle toisiaan sekä sijaintinsa puolesta että ajallisesti. Tämä 
periaate on tavoitteena lähinnä keskittyneen aluerakenteen mallissa ja kaikkien mallien osal-
ta Rovaniemen keskeisillä alueilla.  
 
Tietoliikenteen kehittyminen voi etätyön kautta vähentää liikkumista. Tähän asti tapahtuneen 
perusteella on kuitenkin todettava, ettei etätyö ole toistaiseksi pystynyt juurikaan vähentä-
mään liikennettä; sitä vastoin se on jopa lisännyt liikennesuoritetta. Etätyön tekemiseen liittyy 
runsaasti muita tekijöitä, kuten muutokset sosiaalisessa kanssakäymisessä, joiden vaikutus-
ta on vaikea ennakoida. Tässä mielessä odotukset esimerkiksi työmatkaliikenteen vähenty-
misestä ovat rohkeita. Tietoliikenteen avulla voitaneen lisätä verkossa asiointia, joka jo ny-
kyisin on korvannut pitkälti keskittyvästä palvelurakenteesta aiheutuneita haittoja.  
 
Hajautuneessa ja keskittyvässä rakennemallissa pyritään palvelukylien kehittämisellä vähen-
tämään liikkumistarvetta. Tämä edellyttää kuitenkin melko suuria yksiköitä. Realismia on se, 
että esitettyjen kasvu- ja muutospotentiaalien kautta palveluverkkojen keskittyminen edel-
leenkin jatkuu, jolloin tasa-arvoisuus palvelujen saavutettavuudessa on uhattuna etenkin 
autottomalla väestönosalla. Tätä joudutaan korjaamaan erilaisilla yhteiskunnan järjestämillä 
palveluilla. 
 
Malleissa nojataan erityisesti matkailun kehittymiseen, mikä kasvattaa julkisen liikenteen 
merkitystä alueelle muualta suuntautuvassa liikenteessä. Rautatieliikenne säilyy Rovanie-
melle asti kilpailukykyisenä liikennöintimuotona rakennemallista riippumatta. Lentoliikenteen 
kysyntä voi kasvaa matkailun kehittymisen myötä rakennemallista riippumatta. Matkailuliiken-
teessä ja muussa pitkämatkaisessa lähinnä vapaa-aikaan ajoittuvassa liikkumisessa käytet-
tävän kulkutavan määrännevät jatkossa nykyistä enemmän mm. ympäristöasiat ja energian 
hinta. 
 
Barentsin liikennekäytävän kehittymiseen nojaavassa vyöhykemallissa tavaraliikenteen kulje-
tukset ja matkustajaliikenne välillä Luulaja – Tornio – Rovaniemi – Kantalahti - Murmansk 
kasvavat voimakkaasti. Kasvavat liikennemäärät edellyttävät liikennekäytävän pääteiden 
kehittämisen lisäksi radan kehittämistä, mm. sähköistämistä rajalle saakka.  
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Seudun sisäisten matkojen kannalta vaihtoehtojen liikennejärjestelmät eivät juuri poikkea 
toisistaan. Kaikkien rakennemallien vaikutus liikenneväylästön ylläpitoon on hyvin samankal-
tainen. Liikkumisen tasa-arvon nimissä nykyinen väylästö on pidettävä kunnossa; toisaalta 
liikennemäärien erot eivät vaikuta ylläpidon kustannuksiin.  
 
Rovaniemellä toimii merkittäviä maantiekuljetuksia hoitavien logistiikkayritysten terminaaleja. 
Rovaniemi on solmukohta Suomen pohjoisimpien osien jakelussa ja tavaravirtojen yhdiste-
lyssä. Lapin alueen päivittäistavaroiden jakelu hoidetaan kuitenkin pääosin Oulun terminaa-
leista. Erityisesti pääteiden tulee olla kunnossa. Rakennemallit antavat jonkin verran erilaisia 
lähtökohtia pääteiden tason säilyttämiselle liikkumis- ja kuljetustarpeiden edellyttämässä 
kunnossa. Rovaniemellä sijaitsee em. terminaalien lisäksi Pohjois-Suomen suurin puutavara-
terminaali, jossa juniin lastataan puuta noin miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuoteen 2010 
mennessä välillä (Kemi) Laurila – Rovaniemi rautatiekuljetusten ennustetaan kasvavan yli 
kymmenen prosenttia. 
 
Rovaniemen joukkoliikennejärjestelmä perustuu jatkossakin keskustaajaman ulkopuolella 
kuntakeskusten välillä pääteitä ajettavaan bussiliikenteeseen sekä lähinnä koulukuljetuksia 
palvelemaan ostettaviin kuljetuksiin. Järjestelmää täydentää kutsuohjaukseen perustuva 
henkilökuljetusjärjestelmä. Keskustaajamassa ja sen lähialueilla toimii jatkossakin busseilla 
hoidettava paikallisliikenne. Uusien henkilöliikenneasemien toteuttamiseen ei ole realistisia 
mahdollisuuksia esitetyillä kasvuilla.  
 
Hajautuneessa aluerakenteessa yksityisautoilun rooli kasvaa entisestään. Malli ei tue jouk-
koliikenteen toimintaa. Kevyen liikenteen asema heikkenee matkapituuksien kasvaessa. 
Päätiet ja alempiasteinen tieverkko pidetään liikkumistarpeen edellyttämässä kunnossa. Ha-
jautunut rakenne kasvattaa liittymätarpeita. Tästä aiheutuu nopeustasojen ja liikkumisen tur-
vallisuuden laskua pääteilläkin. Nopeustasojen lasku vaikeuttaa myös tavarakuljetusten su-
jumista tieliikenteessä. Erityinen haitta tästä voi olla pitempimatkaisille runkokuljetuksille. 
Hajautuneessa rakenteessa myös alueen sisäiselle logistiikalle tulee lisähaasteita. Esimer-
kiksi nettikaupankäynnin takia kuljetuspalvelut haja-asutusalueiden asiakkaille lisääntyvät, 
jopa päivittäistavaroiden kuljetus. 
 
Vyöhykemallissa rakenne kehittyy valtatien 4 ja radan suunnassa. Mallin oletuksena on 
Barentsin liikennekäytävän kehittyminen. Liikenteen kasvu suuntautuu valtatielle 4 ja kanta-
tielle 78. Teitä kehitetään vastaamaan kasvavia liikennemääriä. Vyöhykemallissa oletetaan, 
että joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen osuus liikkumismuotona Perämerenkaarella ja 
Barentsin käytävällä kasvaa nykyisestä tasostaan.  
 
Keskittyvässä aluerakenteessa pääliikenneväylät kehittyvät nykyisten suunnitelmien poh-
jalta. Niiden logistinen merkitys tulee jopa hieman vahvistumaan. Pääteiden ulkopuolinen 
verkko pidetään liikennöitävässä kunnossa. Keskittyvä malli on ainoa, jossa on mahdolli-
suuksia hyvin toimivalle joukkoliikenteelle. Paikallinen joukkoliikenne ja tavaraliikenne sivuky-
lille hoidetaan kutsutaksi- ja/tai palveluliikennelinjoilla. Matkojen lyhenemisen seurauksena 
kevyen liikenteen merkitys korostuu ja määrä kasvaa. 
 
 
5.4 Vakituinen ja loma-asutus 
 
Ikärakenteen muuttumisen myötä Rovaniemellä tullaan vahvistamaan kerrostaloasumista, ja 
samalla keskustan rakenne voi tiivistyä. 
 
Loma-asuntojen määrää on tarkasteltu suuralueittain. Loma-asukkaat voivat vaikuttaa mat-
kailuun, mutta myös kylien elinvoimaisuuteen. Loma-asukkaat käyttävät haja-asutusalueiden 
palveluja, joten heidän avullaan palvelut voivat vahvistua tai ainakin niiden edellytykset toi-
mia säilyvät paremmin. Lomalaisten tarvitsemista palveluista tärkeimpiä ovat kaupalliset pal-
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velut sekä polttoainehuolto, mutta myös terveyspalvelut ja esimerkiksi kirjasto voivat palvella 
myös kausittaisia asukkaita. 
 
Rovaniemen alueella on runsaasti loma-asuntoja. Vuonna 2003, ennen kuntien yhdistymistä 
Rovaniemen maalaiskunnassa oli kahdeksanneksi eniten loma-asuntoja koko Suomessa. 
Väestömäärään nähden eniten loma-asuntoja on Sodankyläntien alueella. Myös Ounasjoen 
alueella sekä Yläkemijoella ja Ranuantiellä on runsas loma-asuntokanta. Alakemijoki ja Ro-
vaniemen keskus ovat vahvemmin vakituisen asutuksen alueita. Sodankylän- ja Ranuantien 
alueilla loma-asukkaat voivat tuoda merkittävän palvelujen kysyntälisän. Ounasjoen ja Ylä-
kemijoen alueilla loma-asukkaat parantavat palvelujen säilymismahdollisuuksia sekä vahvis-
tavat alueiden muuta matkailutarjontaa. 
 
Hajautuneessa aluerakennemallissa nykyisen kaltainen asutusrakenne säilyy, mutta ei 
enää levittäydy uusille alueille. Varsinkin jokivarsien suuret kylät ja nauhamainen asutus säi-
lyvät kun taas sivukylät voivat edelleen hieman pienentyä. Syrjempänä olevat, mutta ympä-
ristöltään vetovoimaiset kylät säilyvät kuitenkin asuttuina lisääntyvän osa-aikaisen / loma-
asutuksen tukemina. Asutuksen säilyminen johtuu elinkeinorakenteen muutoksesta, pienyrit-
täjyyden lisääntymisestä ja peltojen ottamisesta energiatuotantoon, mikä parantaa maaseu-
dun kulttuurimaisemien ympäristökuvaa ja tekee kylistä jopa nykyistä vetovoimaisempia 
asuinalueita. 
 
Palvelukylien asutuksen kehittyminen Ounasjokivarrella ja Yläkemijoella perustuu vetovoi-
maisiin elinympäristöihin ja automatkailijoiden mahdollistamien matkailuelinkeinojen kehitty-
miseen. Ranuantien ja Sodankyläntien varren palvelukylät säilyvät elinvoimaisina ja asuttui-
na mm. kehittyvän kaivostoiminnan ansiosta. Kylien roolit ja profiilit kehittyvät erilaisiksi: on 
viljelykyliä, matkailukyliä, porotalouskyliä, käsityöläis- ja pienyrittäjien kyliä, ekologisen asu-
misen kyliä jne. Vastakohtana näille kaupunkikeskusta lähialueineen tarjoaa kaunista, ur-
baania ympäristöä hyvine palveluineen. 
 
Vyöhykemallissa asutusalueet laajenevat vyöhykemäisesti valtatien ja radan suuntaisesti. 
Tässä mallissa joukkoliikenneyhteydet ovat asuntoalueiden vetovoimaisuuden kannalta rat-
kaisevassa roolissa. Niinpä haluttuja alueita ovat keskustan kaupunkialueen ja lähialueiden 
lisäksi nykyisistä kylistä Vikajärvi, Olkkajärvi, Alakorkalo, Hirvas, Muurola ja Petäjäskoski. 
Uusia asuinalueita kaavoitetaan näille alueille kävely- / pyöräilymatkan etäisyydelle (1-5 km) 
joukkoliikenteen pysäkeistä. Samalla on huomioitu asuinalueiden vetovoimainen sijoittumi-
nen vesistöjen ääreen tai lämpimille vaaranrinteille, mistä avautuvat laajat näkymät ympäris-
töön. Erityisen vetovoimaisia alueita on Alakemijoella ja Oikaraisessa. Myös loma-
asutusalueet sijoittuvat tälle vyöhykkeelle. Erityisesti Vikan ja Misin seutu on potentiaalista 
aluetta matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen kehittämiselle.  
 
Kaupunkiasuminen laajenee joen eteläpuolelle ja sinne kehitetään uudenlaisia asuinalueita, 
joissa eri toiminnot sekoittuvat nykyistä enemmän. Asuinympäristöt ovat monipuolisia ja tar-
joavat mahdollisuuksia erilaisille elämäntavoille. 
 
Keskittyvässä aluerakenteessa kasvupaineet suuntautuvat kaupunkiin ja sen lähialueille. 
Potentiaalisia kasvualueita ovat Nivankylä, Vennivaara, Vaarala, Koskenkylä, Paavalniemi, 
Pöyliövaara ja Alakorkalo. 
 
Kustannustehokkuuden takia asuntoalueet on suunniteltu tiiviiksi ja mataliksi, kaupunkimai-
siksi alueiksi. Jokivarsien kylät tyhjenevät vähitellen ja vapautuva rakennuskanta otetaan 
loma-asuntokäyttöön. Palvelukyliin jää sen verran asutusta, että nykyiset palvelut pystytään 
pääosin järjestämään. Vaikka kylillä onkin omat roolinsa, kaupunkimainen asutus on arvoste-
tuinta ja omatoimisuutta mahdollistavaa asumista kaipaavat vain harvat ihmiset. Kaupunki-
maisen asumisen alueet monipuolistuvat ja erilaisen pientaloasumisen muodot lisääntyvät. 
Vanhoja asuntoalueita parannetaan ja asuntoalueille luodaan selkeät, omat profiilinsa. Kau-
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punkiasumisen vetovoimaa parannetaan sijoittamalla uusille alueille erityispalveluja kuten 
isot pelikenttäalueet, maauimala, laajat puistoalueet ulkoilureitteineen yms. Kaupunkiasumi-
sen vaihtoehtoja on nykyistä enemmän. 
 
 
5.5 Viheralueverkosto / ulkoilu- ja virkistysalueet 
 
Hajautunut aluerakenne hyödyntää olevaa luontoa ja suojelualueita täysimittaisesti. Kau-
punkikeskustan ja kylien virkistyspalveluja kehitetään rinnakkain sekä matkailijoille että pai-
kallisille asukkaille. Kylillä virkistystoiminnot edistävät yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. Ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt, luonto- ja maisema-alueet säilyvät luontevasti osana elinympä-
ristöä ja niillä on samalla viihtyisyyttä lisäävä ja matkailua edistävä vaikutus. Suojelualueiden 
virkistyskäyttöä lisätään nykyisestä ja rakennetaan niitä yhdistäviä retkeilyreitistöjä. Myös 
jokien rantoja kylien keskustoissa otetaan yhteiseen virkistyskäyttöön, rakennetaan yhteisiä 
uimarantoja ja venevalkamia. Alueella on hyvin laajat, koko kunnan kattavat luonnonmukai-
set ulkoilualueet ja reitistöt kesä- ja talviajan liikuntaan. 
 
Vyöhykemalli tuo alueelle merkittävää kasvua sekä asutukseen että matkailuun. Ympärivuo-
tinen virkistyspalvelujen kysyntä on kasvanut ja uusia virkistyspalveluja on kehitetty. Maise-
miltaan vetovoimaiset joenranta-alueet on otettu virkistyskäyttöön vyöhykkeen läheisyydessä 
olevilla alueilla kuten Ounasjoella, Alakemijoella, Vikakönkäällä ja Napapiirin retkeilyalueella. 
Myös keskustan virkistysalueiden, Ounasvaaran, Pöyliövaaran, Vennivaaran ja Syväsenvaa-
ran palvelutasoa on huomattavasti parannettu. Uusien asuntoalueiden lähellä jokivarsien 
yleinen virkistyskäyttö on kaavoituksella turvattu. Viheralueverkostot jatkuvat yhtenäisinä 
kaupunkikeskustan vaaroilta maaseudun jokivarsille. 
 
Keskittyvässä aluerakenteessa asutuksen keskellä olevien virkistysalueiden merkitys on 
suuri. Vaarat ja joet saarineen ovat asukkaiden ja turistien tärkeintä virkistysaluetta. Niiden 
palveluvarustusta on huomattavasti parannettu ja monipuolistettu nykyisestä. Myös Napapii-
rin alueen virkistys- ja matkailupalveluja on kehitetty merkittävästi. Virkistyspalvelut heik-
kenevät keskustan ulkopuolella sillä kylissä ei ole resursseja eikä tarvetta ylläpitää virkistys-
palveluja. Myöskään retkeilyverkostoja ei laajenneta ja niiden käyttötarkoituksia voidaan 
muuttaa. 
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6. RAKENNEMALLIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
 
Rakennemallien vaikutuksia on tarkasteltu asiantuntija-arviona tehtyjen rakennemallien ku-
vausten sekä perusselvitysten ja matkailun erillisselvityksen pohjalta. Arvioitsijoina ovat toi-
mineet RAK.INS., KM Anne Leskinen ja ARKKIT. Riitta Yrjänheikki Ympäristötaito Oy:stä, 
FM Kimmo Vähäjylkkä ja FM Johanna Kaukonen Nesenta Oy:stä sekä DI Vesa Verronen ja 
DI Tuomo Vesajoki Liidea Oy:stä. Hankkeen työryhmä on käsitellyt ja kommentoinut arviointi-
työtä. 
 
Yhteenveto arvioiduista tekijöistä eri mallien suhteen on koottu yhteenvetotaulukkoon. Selitys 
eri vaikutuksille on käyty läpi taulukon jälkeen olevassa tekstissä.  
 
 Hajautunut malli Vyöhykemalli Keskittyvä malli 
Rakennettu ympäristö 

• nykyisen rakennuskannan säilymi-
nen 

• lisäinvestointien tarve huolimatta 
käyttämättä jäävästä rakennuskan-
nasta 

 
+ 
 

+ 

 
- 
 
- 

 
- 
 

+/- 

Infrastruktuurin hyödyntäminen ja liikenne 
• keskitetyt järjestelmät 
• yhdyskuntarakenteen tiivistyminen 
• autoliikenteen kasvun hillintä 
• kevyen liikenteen aseman vahvista-

minen 
• joukkoliikenteen roolin kasvattami-

nen 
• liikkumisen turvallisuus 
• kuljetusten sujuvuus ja logistiikka 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
+ 

+/- 
+/- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 

Kuntatalous 
• suhteessa väestön määrälliseen ke-

hitykseen 
• suhteessa kunnan menoihin 

 
+/- 

 
- 

 
+ 
 

+/- 

 
+/- 

 
+ 

Palvelut 
• palvelujen määrä 
• palvelujen saatavuus 
• elinkeinojen monipuolisuus 

 
+/- 
+ 
+ 

 
+ 

+/- 
+/- 

 
+/- 
+/- 
- 

Työpaikkojen määrä +/- + +/- 
Työmatkat, asukkaiden sijainti suhteessa 
työpaikkoihin 

+/- +/- + 

Maaseudun elinvoimaisuus + +/- - 
Tasa-arvo 

• eri alueiden asukkaiden tasa-arvo 
suhteessa palveluihin ja työpaikkoi-
hin 

• liikenteellinen saavutettavuus (tasa-
arvo liikkumisessa) 

 
+ 
 
 
- 
 

 
+/- 

 
 

+/- 
 

 
- 
 
 

+ 
 

Yhteisöllisyys/paikallisidentiteetti + - +/- 
Virkistäytyminen 

• suhteessa luonnonympäristöihin 
• suhteessa ohjattuihin palveluihin 

 
+ 
- 

 
+/- 
+ 

 
- 
+ 

+   = tilanne paranee tai säilyy suhteessa nykytilanteeseen 
-    = tilanne huononee nykyiseen verrattuna 
+/- = vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen, vaikutus voi olla erilainen keskustan ja 
         haja-asutusalueiden suhteen 
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Myös yhdyskuntakustannuksista on tehty vaikutusten arviointia, joka löytyy raportin liitteestä 
I. Yhdyskuntakustannuksista on tarkasteltu rakentamista, sekä uudis- että korjausrakenta-
mista. Rakentamista on tarkasteltu sekä asuntojen ja toimitilojen että infrastruktuurin kannal-
ta, ja lisäksi sekä kaupungin että asukkaiden näkökulmasta. Suurista hankkeista on arvioitu 
siltahanketta. Liikkumiskustannuksia on arvioitu asukkaiden liikkumistarpeen mukaan. Kus-
tannuksista on arvioitu myös kaupungin kannalta runsaasti kustannuksia tuovat vanhusten 
huolto, päivähoito ja koulukuljetukset. Yhdyskuntakustannukset on arvioitu +/- -vertailulla, 
jossa symbolit tarkoittavat samaa kuin edellisen sivun taulukossa. Näin ollen merkintä + tar-
koittaa tilanteen paranemista suhteessa nykyiseen eli kustannusten vähenemistä, - taas ti-
lanteen huononemista eli kustannusten kasvua. Merkintä +/- tarkoittaa, että vaikutus voi olla 
joko positiivinen tai negatiivinen. 
 
 
6.1 Vaikutukset eri rakennemalleissa 
 
6.1.1 Hajautunut aluerakenne 
 
Rakennetun ympäristön suhteen malli on kaksijakoinen. Palvelukyläverkoston ylläpito ja ha-
ja-asutusalueen kaikkien osien pysyminen asuttuna aiheuttavat yhdyskuntarakenteen hajau-
tumista. Myös keskustan asuttu alue laajenee, ja tiivistyminen on hyvin vähäistä. Kaupungin 
talousarvion tavoitteena on Rovaniemen keskustaajaman tiivis ja eheä kaupunkirakenne 
Toisaalta mallissa Ounasjokivarsi säilyy asuttuna, mikä tarkoittaa merkittävien maisema-
alueiden säilymistä. Sama tilanne on Kemijoen varressa, mutta Ranuantien alueella olevat 
maisemallisesti merkittävät kohteet ovat vaarassa. 
 
Rakenteen hajautuminen tuo paineita tieverkon ylläpitoon. Asutuksen levittäytyessä laajalle 
alueelle tarve vesihuollon ja viemäröinnin järjestämiseen tulee ratkaistavaksi. Tämä tuo kus-
tannuksia joko kaupungille, mikäli infrastruktuurista huolehditaan keskitetysti, tai asukkaille, 
mikäli huolto on tonttikohtaista. Haja-asutusalueilla tonttikohtainen viemäröinti voi aiheuttaa 
varsinkin vesistöjen rannoilla ympäristöongelmia helpommin kuin keskitetysti hoidetun vie-
märöinnin tilanteessa. 
 
Kuntataloudelle kustannuksia koituu infrastruktuurin ylläpidosta ja palvelukylien säilyttämi-
sestä koko laajalla alueella. Asukkaiden taloudellinen tilanne voi parantua, mikäli heidän 
työssäkäyntimahdollisuutensa ja liikkumistarpeensa vähenevät. Taloudellisen tilanteen para-
neminen taas voi näkyä suurempana kulutuksena, mikä helpottaa yksityisten palvelujen yllä-
pitoa.  
 
Väestön ja taajamarakenteen sijoittuminen laajalle alueille hajauttaa palveluita. Julkisten pal-
velujen säilyttäminen palvelukylissä tuo kustannuksia kaupungille. Yksityisten palvelujen, 
esimerkiksi pienten päivittäistavarakaupan yksiköiden säilymisen edellytyksiä alueilla voivat 
parantaa loma-asukkaat. Kesäasukkaiden tarpeet liittyvät ruoka- ja polttoainehuoltoon. Hei-
dän merkityksensä näkyy ennen kaikkea Ounasjokivarressa ja Yläkemijoella. Näin ollen pal-
velujen saatavuus haja-asutusalueella voi jopa parantua. Keskustan merkitys erikoiskaupan 
alueena korostuu, sillä kaikkia palveluja ei voi olla tarjolla kylillä. Toisaalta hajautunut raken-
ne vaikuttaa negatiivisesti keskustan palvelutarjontaan. Keskustan palvelutarjonta kuitenkin 
säilyy, koska osa palveluista palvelee koko kaupunkia, osittain koko maakuntaa. 
 
Työpaikkojen kokonaismäärä ei merkittävästi kasva nykyisestä. Keskustassa työpaikkojen 
määrä lisääntyy, samoin voi käydä Sinetän ja Muurolan alueilla. Muualla työpaikkojen määrä 
säilyy suurin piirtein entisellään. Työpaikkojen säilymiseen vaikuttaa alkutuotannon sekä 
matkailun edellytysten säilyminen melko hyvänä tässä mallissa. Työmatkat voivat osittain 
pidentyä keskustan kasvavan työpaikkamäärän johdosta. Toisaalta kylien lähipalvelut yhdes-
sä matkailun ja alkutuotannon kanssa parantavat mahdollisuuksia työskennellä myös haja-
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asutusalueilla. Tämä on todennäköisintä Ounasjokivarressa ja Yläkemijoella sekä Muurolan 
lähellä.  
 
Hajautuneen aluerakenteen mallissa maaseutu säilyy asuttuna ja elinvoimaisena. Maatalou-
den uudet muodot, luomuviljely ja lähiruoka nostavat alueiden arvostusta. Keskustassa käy-
tetään oman kaupungin tuotteita. Viljelijöiden lisäksi työllistymismahdollisuuksia on jatkoja-
lostuksessa ja palveluissa. Alueiden palvelut tukevat elämistä haja-asutusalueilla. Mallissa 
asukkaiden tasa-arvo suhteessa työssäkäyntimahdollisuuksiin ja palveluihin parantuu. Ta-
loudellinen tasa-arvo ei välttämättä parane, sillä keskustassa ovat edelleen korkeampaa 
osaamista vaativat työpaikat. Rovaniemen lähialueiden tilanne on paras, mutta etätyö voi 
toteutuessaan parantaa myös haja-asutusalueiden mahdollisuuksia.  
 
Malli korostaa yhteisöllisyyttä ja paikallisidentiteettiä etenkin haja-asutusalueilla. Yhteisölli-
syyttä parantavat pitkien perinteiden lisäksi kylien palvelut ja kokoontumistilat. Omaan aluee-
seen identifioitumiseen keskustan lähiöissä voidaan kiinnittää huomiota kaavoituksessa ja 
uusien työpaikka-alueiden suunnittelussa.  
 
Haja-asutusalueilla on hyvät mahdollisuudet omaehtoiseen virkistäytymiseen luonnossa. 
Ohjattu virkistäytyminen on mahdollista pääasiassa keskustassa, jonne kulkeminen haja-
asutusalueelta voi olla ongelma etenkin nuorille. Keskustassa tärkeään rooliin nousee Ou-
nasvaara, haja-asutusalueella Napapiirin retkeilyalue. Matkailupalvelut voivat osaltaan pa-
rantaa virkistäytymismahdollisuuksia myös haja-asutusalueilla, mikäli infrastruktuuri suunni-
tellaan niin, että matkailulle tehtävät ratkaisut ovat myös asukkaiden käytettävissä. Matkailu-
palveluita on keskustan lisäksi merkittävässä määrin Ounasjokivarren ja Yläkemijoen alueilla. 
 
Autoliikenteessä yksityisautoilun merkitys liikkumismuotona on kaikkein suurin, ja se kasvaa 
eniten nykyisestä. Voimakas hajautuminen vähentää mahdollisuuksia muiden kulkutapojen 
käyttöön. Asutuksen ”leviäminen” pitkin pääteiden varsia voi tuoda mukanaan liikenneturval-
lisuusongelmia. Pääteiden nopeustasot laskevat. Joukkoliikennepalvelut ovat keskustaaja-
man ulkopuolella pitempimatkaisen, pääteitä liikennöivän, kuntakeskusten välisen runkolii-
kenteen varassa. Runkoliikenteen palvelut säilyvät korkeintaan nykytasolla. Erittäin suurella 
todennäköisyydellä ne tulevat huononemaan ilman lisärahoitusta.  
 
Keskustaajamassa paikallisliikenne säilyy, vaikka kasvupotentiaalia ei ole. Joukkoliikenteen 
tarjonta harvenee entisestään iltaisin ja viikonloppuisin. Paineet liikenteen ostoihin lisäänty-
vät. Hajautunut malli lisää matkojen pituuksia siten, että kevyen liikenteen merkitys keski-
määrin vähenee. Palvelukylissä sen sijaan kevyen liikenteen merkitys voi kasvaa. Matkailu-
palveluihin tukeutuva jokivarsiin suuntautuva hajarakentaminen voi lisätä kotona tapahtuvaa 
yritystoimintaa, joka vähentää osalle työmatkaliikennetarvetta. Kokonaisuutena työmatkat 
Rovaniemen keskustaan muodostuvat pitkiksi. Asiointimatkojen suhteen palvelukylät paran-
tavat hieman mahdollisuuksia haja-alueella. Kuitenkin tärkeimmät palvelut pysyvät keskus-
tassa. Liikkumistarvetta vähennetään yhdistämällä työ- ja asiointimatkoja. Hajautunut yhdys-
kuntarakenne asettaa lisähaasteita logistiikalle, sillä kuljetustarpeet lisääntyvät. 
 
6.1.2 Vyöhykemalli 
 
Vyöhykemallissa yhdyskuntarakenne tiivistyy ja osittain eheytyy, sillä rakenne tiivistyy Ba-
rents-vyöhykkeen vaikutusalueelle. Keskusta-alue ei tiivisty, vaan yhdyskuntarakenne hajau-
tuu vyöhykkeen sisällä. Haja-asutusalue heikkenee ja sen rakennuskanta rappeutuu. Kulttuu-
riympäristö sekä maisemallisesti merkittävät alueet ovat vaarassa Ounasjokivarressa, Ylä-
kemijoella ja Ranuantien varressa. Songan maisema-alueen uhkana on liiallinen ja väärän-
tyyppinen lomarakentaminen. Alakemijoen ympäristö säilyy. Sodankyläntien alueella Misin 
läheinen maisema-alue voi säilyä, mutta Vikan läheinen suojelualue on vaarassa.  
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Nykyinen keskusta-alueen infrastruktuuri kaipaa täydennystä, ja lisää infraa tarvitaan myös 
Barents-vyöhykkeen vaikutusalueella. Rautatien merkityksen kasvun myötä rataverkon kehit-
täminen ja kunnossapito tuovat kustannuksia. Muualla kaupungin alueella tiestö joko rappeu-
tuu tai jää asukkaiden huolehdittavaksi kustannuksineen. Asukkaat ovat vastuussa myös 
muusta tarvitsemastaan infrastruktuuristaan, mikä voi tuoda ympäristöongelmia. Haja-
asutusalueen tilanne verrattuna hajautuneeseen malliin on huonompi, sillä vähenevä ja van-
heneva väestö alueilla ei riitä keskitettyyn infrastruktuurin ylläpitoon. 
 
Mallissa kuntatalous paranee vilkastuvan elinkeinotoiminnan johdosta. Väestön lisääntymi-
sen myötä verotulot kasvavat kunnassa. Parantuva kuntatalous tuo vaurautta myös asukkail-
le, mikä parantaa taloudellista tilannetta ja auttaa luomaan lisää palveluja.  
 
Elinkeinotoiminnan edellytykset ovat hyvät Barents-vyöhykkeen vaikutusalueella, mikä lisää 
elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja sekä yritysten klusterietuja. Haja-asutusalueella elinkeino-
toiminta on vähäistä ja kiinni asukkaiden oma-aloitteisuudesta. Elinkeinotoiminnan vilkastu-
misen sekä voimakkaasti kasvavan väestön myötä palvelut keskustan alueella paranevat. 
Muualla Barents-vyöhykkeen vaikutusalueella palvelut säilyvät tai mahdollisesti parantuvat, 
mutta haja-alueella vähenevät. Tämä lisää liikennetarvetta, sillä palvelut on haettava keskus-
tasta. 
 
Työpaikkojen määrä lisääntyy merkittävästi keskustan alueella. Työpaikkoja syntyy erityisesti 
logistisiin palveluihin, teollisuuteen ja palveluihin. Barents-vyöhykkeen vaikutuksesta työpai-
kat lisääntyvät myös Alakemijoella ja Sodankyläntien eteläosassa. Ounasjokivarressa ja Ylä-
kemijoella matkailu voi säilyttää työpaikkoja, mutta Ranuantien varressa määrä vähenee. 
Työmatkat lyhenevät keskustassa ja Barents-vyöhykkeen vaikutusalueella lisääntyvän työ-
paikkojen määrän johdosta. Muualta kunnasta täytyy kulkea töihin tälle alueelle, mikä lisää 
työmatkojen pituutta näiltä alueilta. 
 
Mallissa maaseudun säilyminen elinvoimaisena on mahdollista Ounasjokivarressa ja Yläke-
mijoella matkailun ansiosta. Matkailijoille tarjottavat palvelut sekä lähi- ja luomuruoan tuotan-
to mahdollistavat myös alkutuotannon säilymistä. Keskustan ja Barents-vyöhykkeen vaiku-
tusalueen elinkeinoista kasvavat palvelut ja logistiset toiminnot. Muualla haja-asutusalueilla 
maaseutu rappeutuu. Haja-asutusalueilla lisääntyvät vanhustenpalvelut, mikä tuo lisäkustan-
nuksia kaupungille. Yhteiskunnallinen tasa-arvo ei toteudu. Syrjässä olevat alueet jäävät 
kehityksestä, eivätkä ole tasa-arvoisessa asemassa suhteessa keskusta-alueeseen. Keskus-
tan mahdollisuudet paranevat ja koko Barents-vyöhykkeen alueella palvelujen määrä ja työl-
listymismahdollisuudet paranevat. Ounasjokivarsi ja Yläkemijoki voivat pärjätä matkailun an-
siosta. Alueiden tilanne on kuitenkin heikompi kuin hajautuneessa aluerakennemallissa. 
Myös paikallisidentiteetti korostuu Barents-käytävän vaikutusalueella, sillä alueet erikoistuvat 
tiettyihin toimintoihin ja oman alueen erityispiirteet tuovat sisältöä identiteettiin. Vaikutusalu-
een ulkopuoliset alueet ovat vaarassa väestön vanhenemisen myötä.  
 
Virkistäytymismahdollisuudet paranevat Ounasjokivarressa matkailun ansiosta. Keskustan 
alueelta täytyy lähteä haja-asutusalueille, mikäli kaivataan muuta kuin ohjattua virkistäytymis-
tä. Alakemijoella ja Sodankyläntiellä lähivirkistäytymismahdollisuudet vähenevät, ja virkistäy-
tymään tulee lähteä erityisesti varatuille alueille, esimerkiksi Napapiirin retkeilyalueelle.  
 
Autoliikenteen osalta vyöhyke nelostien suunnassa lisää tien liikennekysyntää, johon väylän 
kapasiteetti ei aseta rajoituksia, jos jo suunnitellut tien kehittämistoimenpiteet voidaan toteut-
taa. Ilman merkittävää tien kehittämistä liikenneturvallisuus tulee kehittymään huonompaan 
suuntaan ja nopeustaso laskee edelleen. Vyöhyke nelostien suunnassa lisää joukkoliiken-
teen käyttäjäpotentiaalia vyöhykkeellä ja tuo mahdollisuuksia kehittää bussilinjastoa. Kasvu-
potentiaalit ovat kuitenkin niin pieniä, että joukkoliikenteen palvelutaso tulee olemaan huo-
nohko ja liikenne palvelee lähinnä ns. pakkokäyttäjiä. Kevyen liikenteen asema on heikko. 
Kuten hajautuneessa mallissa potentiaalia voi syntyä matkailun kautta. 
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Logistiikan osalta vyöhykemallissa maantiekuljetusten sujumiselle tullee myös ongelmia. 
Ongelmat lisääntynevät eniten nelostien suunnassa, mikäli jo suunniteltuja kehittämistoi-
menpiteitä ei ole varaa toteuttaa. Yhdyskuntarakenteen leviäminen tuo mukanaan tielle lisää 
liittyvää maankäytön synnyttämää liikennettä. Tästä on seurauksena nopeustason lasku, jolla 
on vaikutusta kuljetusten sujumiseen. Mikäli kuitenkin vyöhykemallin mukainen junilla tapah-
tuva alueen sisäinen henkilöliikennemalli toteutuisi, toisi tämä mukanaan merkittäviä ongel-
mia rautateitse tapahtuville kuljetuksille ilman mittavia lisäinvestointeja. 
 
Barentsin käytävän merkityksen mahdollinen voimakas kasvaminen lisännee ensisijaisesti 
tavaraliikennettä teillä ja mahdollisesti pitemmällä aikavälillä raiteilla. Kuljetustarpeiden kas-
vun tulee olla todella merkittävää, että tarve rautatien kehittämiseen tulee ajankohtaiseksi. 
Barentsin käytävän kehittyminen voi vaikuttaa Rovaniemen yhdyskuntarakenteeseen lähinnä 
tieliikenteen lisääntymisen kautta tulevaan tiestön kehittämisen kautta. 
 
6.1.3 Keskittynyt aluerakenne 
 
Mallissa yhdyskuntarakenne eheytyy ja tiivistyy huomattavasti keskusta-alueen voimistumi-
sen ja toimintojen keskittymisen vuoksi. Keskusta-alue tiivistyy ja rakenne jäsentyy suunnitte-
lun tuloksena. Haja-asutusalue on pääasiassa matkailijoiden ja loma-asukkaiden aluetta. 
Siellä on vain vähän paikallista väestöä, joka sekin ikääntyvää. Kunnalla ei ole paineita haja-
alueen palveluiden tai verkostojen ylläpitoon. Alueen kulttuuriympäristöt ovat vaarassa rapis-
tua. Koko haja-asutusalueen rakennuskanta menettää arvoaan, mikä on ongelmallista omis-
tajille. 
 
Infrastruktuuri kaipaa täydennystä keskustan alueella. Tämä tuo kustannuksia kaupungille, 
mutta parannusta alueen asukkaille ja ympäristölle. Haja-asutusalueella esimerkiksi pienem-
pien teiden ylläpitovelvollisuus siirtyy asukkaille. Haja-asutusalueille infrastruktuurin suhteen 
omavaraisten yksiköiden olemassaolo voi tuoda ympäristöongelmia.  
 
Mallissa väestömäärän väheneminen ja väestön vanheneminen heikentävät kuntataloutta, 
mutta yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tuo säästöjä. Työpaikkojen vähentyminen aiheuttaa 
ostovoiman vähenemistä ja palvelujen ylläpidon edellytysten heikkenemistä. Tämä kehitys 
kuihduttaa haja-asutusalueen kyliä ohjaamalla väestöä keskustaan, mikä taas parantaa elin-
keinotoiminnan edellytyksiä keskustassa. Täällä ostajat ovat lähellä. Muilla alueilla matkailu 
voi helpottaa tilannetta. Mallissa Sodankylän- ja Ranuantien -alueet ja -kylät ovat heikoilla. 
Palvelut paranevat huomattavasti keskustassa. Haja-asutusalueilta palvelut häviävät ja niitä 
joudutaan hakemaan keskustasta. Matkailu ja loma-asukkaat voivat vaikuttaa siten, että kylil-
lä säilyy elintarvike- ja polttoainehuoltoa. Yrittämisen edellytykset ovat kuitenkin heikot, mikäli 
yrityksille ei löydy jatkajia, ja mikäli matkailu on kausiluonteista.  
 
Työpaikkojen määrä kasvaa keskustan alueella, mutta vähenee muualla. Matkailun ansiosta 
Ounasjokivarsi ja Alakemijoki ovat paremmassa asemassa kuin muut haja-asutusalueet. 
Työmatkat pysyvät entisellään keskustassa. Tiivistyvän aluerakenteen myötä kevyenliiken-
teen ja joukkoliikenteen merkitys kasvaa. Haja-asutusalueilta kuljetaan keskustaan, mikä 
lisää liikennemääriä. Toisaalta väestön väheneminen ja vanheneminen vähentää liikkumis-
tarvetta. Mikäli haja-asutusalueilla ei ole joukkoliikennettä, tulee kaupungille kustannuksia 
haja-asutusalueella asuville tarjottavista palveluista.  
 
Mallissa maatalous loppuu lähes kokonaan. Maaseutu rappeutuu myös väestön vähenemi-
sen ja vanhenemisen myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustan ruokahuolto on muualla 
kuin oman kaupungin alueella. Yhteiskunnallinen tasa-arvo heikkenee keskustan vahvistues-
sa muiden alueiden kustannuksella. Myöskään taloudellinen tasa-arvo ei toteudu, sillä kes-
kustan ulkopuolella työllistymismahdollisuudet heikkenevät ja palvelut vähenevät väestöka-
don ja ikääntymisen seurauksena. Paikallisidentiteetti kasvaa keskustassa, kuitenkin niin että 
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yhteisöllisyys lähtee pienistä ympyröistä. Oma asuinalue ei välttämättä olekaan tärkein tekijä, 
vaan esimerkiksi ”kotikatu”, taloyhtiö tms. Keskustassa rakentamista säätelee kaavoitus, 
minkä avulla voidaan kiinnittää huomiota yhteisöllisyyteen ja ohjata kehitystä paremmin kuin 
muissa malleissa. Haja-asutusalueilla yhteisöt näivettyvät vähenevän ja vanhenevan väestön 
sekä palveluiden puutteen vuoksi.  
 
Keskustan alueella virkistyspaikoista Ounasvaaran ja lähivaarojen sekä saarien merkitys 
kasvaa, mutta muut, omaehtoiseen virkistäytymiseen perustuvat alueet sijaitsevat keskustan 
ulkopuolella. Reitistöjä tulee kuitenkin kehittää kysynnän myötä. Esimerkiksi Yläkemijoen 
moottorikelkkareittejä on kehitettävä. 
 
Tarkasteltaessa autoliikennettä keskittyvä aluerakenne lisää vähiten liikkumistarvetta ja li-
säksi kasvu tapahtuu eniten nykyisen paikallisliikennejärjestelmän toiminta-alueella. Siksi 
autoliikenteen merkitys on hieman vähäisempi kuin muissa malleissa. Joukkoliikenteen osal-
ta keskittyvä aluerakenne on vaihtoehdoista ainoa, joka antaa mahdollisuuksia kehittää pai-
kallisliikennejärjestelmää sellaiseksi, että sillä voidaan hoitaa keskeisimmät päivittäisistä liik-
kumistarpeista. Palvelukylien kehittyminen tukee pääteitä ajettavan runkoliikenteen toiminta-
edellytyksiä. Kasvupotentiaalit ovat kuitenkin niin pieniä, että joukkoliikennepalvelujen kehit-
tämiseen pääteiden suunnassa ei tule lisämahdollisuuksia. Keskittyvä malli tuottaa enemmän 
lyhyitä matkoja kuin muut. Tällöin luontaiset kevyen liikenteen edellytykset ovat kokonaisuu-
tena parhaat. Haja-alueilla kevyen liikenteen merkitys jää vähäiseksi. Lyhyillä matkoilla syn-
tyy kysyntää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhdistäville matkaketjuille. Keskittyvässä 
mallissa asutaan selvästi lähimpänä työpaikkoja, joten työmatkat ovat lyhyitä. Asiointimah-
dollisuudet ovat keskustassa. Lyhyitä asiointimatkoja voidaan tehdä myös kevyellä liikenteel-
lä sekä paikallisliikenteen puitteissa. Myös kuljetusten tarve on tässä mallissa vähäisin. 
 
Keskustan kehittyminen 
 
Keskustan kehittyminen koskee kaikkia rakennemalleja. Rakennettu ympäristö tiivistyy ja 
yhdyskuntarakenne eheytyy keskustassa. Toisaalta pientaloasumisen lisääntyminen laajen-
taa asuntoalueita. Alueiden rooli ja suhteet toisiinsa voidaan saada toimiviksi suunnittelulla. 
Elinkeinotoiminnan kannalta voidaan saada klusterietuja yritysten sijoittuessa lähelle toisiaan 
ja samantyylisten toimintojen tullessa yhteen paikkaan. Suunnittelun avulla voidaan kiinnittää 
huomiota myös yhteisöllisyyden kehittymiseen. Keskustassa uudet alueet lisäävät infrastruk-
tuurin rakentamisen tarvetta, mikä tuo kustannuksia kaupungille. Erityisesti siltahankkeet 
ovat kalliita. Myös kevyenliikenteen verkoston ylläpito ja parantaminen sekä junaradan entis-
tä tehokkaampi hyödyntäminen vaativat toimia. 
 
Keskustassa uudet työpaikka-alueet liittyvät logistisiin palveluihin, tietohallintokeskuksen 
rakentamiseen sekä matkailuun. Kaupan palvelut keskittyvät, mikä parantaa saavutettavuut-
ta. Asuinalueista edullisimpia ovat viiden kilometrin säteen sisällä olevat alueet, jotka tulisi 
ottaa käyttöön ensin. Nämä alueet ovat lähimpänä palveluja ja työpaikkoja, ja tiivis rakenne 
helpottaa kevyen- ja joukkoliikenteen toimintaa. Lentomelu tuo ongelmia Saarenkylän alueen 
rakenteeseen. Virkistäytymisen kannalta Ounasvaara ja sen tarjoamat ohjatut palvelut ovat 
tärkeitä. Omaehtoiselle virkistäytymiselle jää alueita muille vaaroille, joilla on jo olemassa 
olevia reitistöjä.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

6.2 Tavoitteiden toteutuminen eri rakennemalleissa 
 
6.2.1 Päätavoite 
 

• Koko uuden Rovaniemen säilyminen asuttuna sekä palvelukyläverkoston säilyminen 
 

Malleista hajautunut aluerakenne on ainoa, jossa koko alue säilyy asuttuna ja palve-
lukyläverkko ylläpidetään vähintään nykyisenlaisena. Mallissa palvelukylien katsotaan 
vahvistuvan, ja tarjottavien palvelujen paranevan. Haja-asutusalueella asutus tulee 
keskittymään nykyisellä tavalla pääväylien ja jokien varsille elinvoimaisiin kyliin. Ky-
seisessä mallissa haja-asutusalueen asutuksen ajatellaan muodostuvan omavaraisis-
ta yksiköistä, mikä lisää ympäristöriskien määrää mm. viemäröintien yksityisen hoita-
misen vuoksi. Vyöhykemallissa palvelukylistä ainoastaan Vikajärvi ja Muurola ovat 
Barents-vyöhykkeen vaikutusalueella, jossa kylien asema vahvistuu. Muut palveluky-
lät ovat vaarassa. Keskittyvässä aluerakennemallissa palvelukylistä ainoastaan Muu-
rola voi säilyä nykyisen kokoisena, mutta muualla haja-asutusalueen väestö vähenee 
ja vanhenee. 

 
6.2.2 Maankäyttö 
 

• Lappi tarvitsee voimakkaita kehittyneitä kaupunki- ja maaseutuja, jotka yhdessä 
muodostavat aluerakenteellisen kokonaisuuden 

 
Malleista hajautuneessa aluerakenteessa tavoite toteutuu. Mallin mukaan keskusta 
on tärkeä palvelujen ja työpaikkojen keskus, jota ympäröi vireä ja elinvoimainen maa-
seutu. Vyöhykemallissa Barents-vyöhykkeen vaikutusalue on vahva keskus, mutta 
maaseutualueet heikkenevät pääosin. Keskittyvässä aluerakennemallissa keskusta 
kehittyy hyvinkin vahvaksi, mutta maaseutualueet rappeutuvat. Keskittyvässä mallis-
sa tavoite toteutuu siis osittain, mutta edellyttää maakunnan muiden haja-
asutusseutujen positiivista kehitystä. 

 
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät maaseudun elinkeinotoimintojen 

edistämistä, samoin maakuntasuunnitelma ja -kaava 
• Maakuntasuunnitelmassa korostetaan kuntakeskuksia painottavan aluerakenteen ke-

hittämistä 
 

Maaseudun säilyminen elävänä ja vireänä tulee esille monessa eri yhteydessä. Ha-
jautunut aluerakennemalli vastaa parhaiten näihin tavoitteisiin. Vyöhykemallissa maa-
seudun asema heikkenee, ja keskittyvässä mallissa maaseudun kehittymistä koske-
vat tavoitteet eivät toteudu. Vyöhyke- ja keskittyvä aluerakennemalli vastaavat parhai-
ten kuntakeskuksia painottavan aluerakenteen tavoitteeseen. Rovaniemen keskustan 
merkitystä korostaa kaikissa malleissa opiskelijoiden suuri määrä kaupungissa. Opis-
kelijoista noin 5 000 ei tilastoidu kaupungin väestölukuihin, koska heidän kotipaikkan-
sa ei ole Rovaniemi. 

 
• Riittävien ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettujen alueiden varaaminen sekä maakun-

nassa asuville että muualta Suomesta ja ulkomailta tuleville 
 

Kaikki mallit mahdollistavat tavoitteen toteutumisen. Keskittyvässä mallissa on otettu 
huomioon keskustan aluevaraukset, jotka toimivat uusina asuntoalueina. Alueiden 
suunnittelulla voidaan aikaansaada vireitä pienyhteisöjä. Haja-asutusmallissa säilyy 
useantyyppisiä mahdollisia asumisen vaihtoehtoja myös haja-asutusalueella, mutta 
elämisen edellytykset ja laatu ovat enemmän asukkaista itsestään kiinni. Vyöhyke-
mallissa asutusalueet sijoittuvat työpaikkojen läheisyyteen ja palvelevat hyvin työssä-
käyvää väestöä.  
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• Kaupungin ja maalaiskunnan taajama-alueiden saumaton liittyminen toisiinsa 

 
Hajautuneessa aluerakennemallissa palvelukyläverkosto toisaalta tukee keskustaa ja 
sen palveluja, mutta toisaalta alueet kilpailevat keskenään asukkaista ja ostovoimas-
ta. Vyöhykemallissa Barents-vyöhykkeen vaikutusalueella kylien ja asuntoalueiden 
verkosto muodostuu toisiaan tukevaksi. Tätä edesauttaa toimintojen ja työpaikkojen 
keskittyminen omille alueilleen sekä logististen palvelujen tarve. Keskittyvässä mallis-
sa keskusta kehittyy haja-asutusalueiden kustannuksella. Kahdessa viimeksi maini-
tussa mallissa haja-asutusalueet jäävät epätasa-arvoiseen asemaan keskustaan 
nähden. 

 
• Aluerakenteen eheyttäminen ja rakennetun infrastruktuurin käyttöasteen parantami-

nen sekä maaseudun säilyminen elävänä 
 

Aluerakenne tiivistyy ja eheytyy keskittyvässä ja vyöhykemallissa. Hajautuneessa 
mallissa koko laaja alue säilyy asuttuna, joten aluerakenne hajautuu. Hajautuneessa 
rakennemallissa taas rakennettu infrastruktuuri haja-asutusalueilla pysyy käytössä 
parhaiten, muissa malleissa sekä itse rakennukset että arvokkaat kulttuuri- ja maise-
ma-alueet haja-asutusalueilla jäävät käytön ulkopuolelle ja rappeutuvat. Mikäli loma-
asukkaat käyttävät vanhoja rakennuksia, voi maisema- ja kulttuuriympäristöjen rap-
peutumisen vaara pienentyä vyöhyke- ja keskittyvässä mallissa. 

 
• Loma-asuntoalueet on suunniteltava helposti saavutettaviksi ja rakennettavuudeltaan 

hyviksi 
 

Loma-asukkaat voivat kaikissa malleissa hyödyntää nykyistä infrastruktuuria hankki-
malla vanhoja rakennuksia käyttöönsä. Samalla maisemalliset arvot ja kulttuuriympä-
ristöt tulevat hoidetuksi vyöhyke- ja keskittyvässä mallissa. 

 
• Laadukkaat peruspalvelut 

 
Malleista hajautuneessa aluerakenteessa palveluita tarjotaan sekä keskustassa että 
palvelukylissä. Tämä tuo palvelut lähelle käyttäjiä. Keskusta ja haja-asutusalueet jou-
tuvat kuitenkin kilpailutilanteeseen, joka voi heikentää molempia. Kahdessa muussa 
mallissa palvelujen katsotaan säilyvän vahvoina keskustassa muiden alueiden kus-
tannuksella. Vyöhykemallissa palvelut ovat lähellä työpaikka- ja asuntoalueita, mikä 
parantaa palvelujen saavutettavuutta. Keskittyvässä mallissa palvelutkin keskittyvät, 
ja suurin osa käyttäjistä on lähellä. Yksittäisten palvelujen laatuun ei tässä työssä voi-
da ottaa kantaa. 

 
 
6.2.3 Palvelut ja työpaikat 
 

• Työpaikkojen määrän lisäys ja työttömyysasteen alentaminen 
 

Työpaikkojen määrä lisääntyy voimakkaasti vyöhykemallissa, mutta ei laske muissa-
kaan malleissa väestön vanhenemisen ja suurten ikäluokkien eläkkeellesiirtymisen 
vuoksi. Tavoitetta ajatellen haja-asutusalueiden tilanne huononee keskittyvässä mal-
lissa. Rovaniemen yhdeksi nousevaksi kärkitoimialaksi on määritelty erikoiselintarvik-
keet, mihin hajautuneessa aluerakennemallissa on parhaat mahdollisuudet.  
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• Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulupalvelujen tehostaminen tasapuolisesti koko 
kunnan alueella, julkisten peruspalvelujen säilyttäminen palvelukylissä 

 
Tavoite on mahdollista toteuttaa hajautuneessa aluerakennemallissa. Mallissa väes-
tön määrä säilyy lähes nykyisellään haja-asutusalueella, joten palvelukylien palvelu-
rakenne voi säilyä. Muissa malleissa palvelukylät on ajateltu säilytettäviksi, mutta nii-
hin jäävät palvelut supistuvat vähenevän ja vanhenevan väestön myötä. Vanhusväes-
tön suhteellisen lisääntymisen johdosta terveyspalvelujen säilyttäminen koko alueella 
voi olla hyvä ratkaisu kaikissa malleissa. Taloudellinen tilanne vaikuttaa tavoitteen 
saavutettavuuteen.  

 
• Vanhustenhuollossa tavoitteena on, että reilu 90 % kaikista yli 75-vuotiaista tulee 

asumaan kotona tai tavallisessa palveluasumisessa  
 

Tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan huoltoa ja palvelukoteja, mikä voi tuoda työllisty-
mismahdollisuuksia haja-asutusalueille. Palvelukotien sijoittuminen kyliin on todennä-
köisintä hajautuneessa aluerakenteessa. Kahdessa muussa mallissa vanhusten pal-
velut ovat joko keskustassa tai ne viedään haja-asutusalueille, mikä lisää kustannuk-
sia kaupungille. Keskustan alueella taas tarvitaan palveluja nuorille.  

 
 
6.2.4 Liikenne 
 

• Liikennejärjestelmää kehitetään niin, että se tukee Lapin aluerakenteen sekä elinkei-
notoiminnan kehittämistavoitteita niin, että alueella on mahdollisuus menestyä sekä 
kansallisessa että kansainvälisessä kilpailussa 

 
Hajautunut aluerakennemalli pitää koko alueen asuttuna ja eri elinkeinojen säilymisen 
mahdollisena. Liikenteen osalta malli ei kuitenkaan anna eväitä tavoitteen toteuttami-
seen. Päivittäinen liikkuminen on käytännössä henkilöauton varassa.  

 
• Valtatien 4, rautatien ja lentoaseman tasoa on parannettava koko ajan 
• Rataa Rovaniemeltä Venäjän rajalle, osana Barentsin liikennekäytävää, tulee kehittää 
• Barentsin käytävästä kehitetään tavaraliikenteen logistinen pääväylä ja hyvin tunnettu 

matkailureitti 
• Linja-autoliikenne sekä henkilö- ja tavaraliikenne neljän maan välillä 
• Liikenteellisillä ratkaisuilla turvataan Rovaniemen asema Lapin maakuntakeskuksena 

 
Valtatien 4 kehittäminen on ajankohtaista mallista riippumatta. Kehittäminen on kiinni 
vain rahoituksesta. Hajautuneessa mallissa ja vyöhykemallissa kehittämistarve kos-
kee pitempää jaksoa tiestä kuin keskitetyssä mallissa. Erot ovat kuitenkin pieniä pie-
nestä kasvuvolyymista johtuen. Rautatien kehittyminen riippuu ensisijaisesti Barentsin 
alueen kehittymisestä ja sen tarpeesta hyödyntää Suomea kauttakulkumaana. Sa-
malla on mahdollista, että tarve myös rautateitse hoidettavalle henkilöliikenteelle kas-
vaa.  
 
Paikallisella maankäytön kehittymisellä ei ole sen pienistä volyymeista johtuen merki-
tystä radan kehittämisen kannalta. Malleilla ei ole tässä mielessä merkittäviä eroja. 
Lentoliikenteen merkitys on riippuvainen globaalista tilanteesta ja hintakehityksestä 
kaikissa malleissa. Rovaniemen seutu tukee parhaiten neljän maan välisen linja-
autoliikenteen kehittymistä keskitetyllä mallilla, jossa paikallinen joukkoliikenne voi-
daan säilyttää kilpailukykyisenä. Tavaraliikenteen kannalta tavoite toteutuu parhaiten 
keskitetyssä mallissa, jossa alueen tärkeimmän kuljetusväylän nelostien maankäytös-
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tä aiheutuva häiriöalue jää lyhimmäksi. Tavaraliikenteen volyymit neljän maan välillä 
ovat vielä hyvin pitkään sen verran pieniä, että kuljetukset hoidetaan maanteitse. 

 
• Uusi siltayhteys Ojanperä - Viirinkangas 

 
Keskittyvässä aluerakennemallissa on ehdotettu uusia asuinalueita myös Kemijoen 
eteläpuolelle. Toteutuessaan riittävän voimakkaana nämä alueet yhdessä uusien työ-
paikka-alueiden kanssa luovat edellytyksiä uudelle siltayhteydelle.  

 
• Teiden liikennekelpoisuuden turvaaminen, päällystetyn tieverkon kunnon säilyttämi-

nen ja liikenneturvallisuuden parantaminen 
 

Lähtökohta on tieverkon säilyttäminen liikennöitävässä kunnossa mallista riippumatta. 
Hajautuneessa aluerakennemallissa resurssitarve tiestön pitämiseen liikennöitävässä 
kunnossa tullee olemaan suurin. Liikenneturvallisuusongelmat ovat todennäköisesti 
suurimmat hajautuneessa mallissa ja vyöhykemallissa johtuen keskitettyä mallia laa-
jemmasta maankäytön sijoittumisesta pääteiden varsille. Keskitetyssä mallissa turval-
lisuus on paremmin hallittavissa. Taajama-alueilla yleensäkin liikenneonnettomuuksi-
en vakavuusaste on alhaisempi johtuen alhaisemmista nopeuksista. 

 
• Lentoasemaa kehitetään ulkomaan ja kotimaan lentorahtiyhteyksien keskuksena 
• Suorat kansainväliset yhteydet 

 
Lentoliikenteen merkitys riippuu globaalista tilanteesta ja hintakehityksestä kaikissa 
malleissa. Muutokset lentoliikenteessä voivat aiheuttaa riskejä matkailun kehitykselle. 

 
• Seutuliikenteen palvelutaso pyritään säilyttämään/parantamaan 
• Kevyen liikenteen lisääminen 

 
Keskittyvä aluerakennemalli on ainoa, jossa on potentiaalia julkisen liikenteen ja pai-
kallisliikenteen toiminnan kehittämiselle. Mallissa myös matkat lyhenevät niin, että ke-
vyt liikenne on todellinen vaihtoehto. Muissa malleissa oma auto on tärkein kulkuväli-
ne. 

 
6.2.5 Virkistys 
 

• Virkistysalueiden on tarjottava mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden kokemi-
seen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun, kalastukseen ym. matkailua 
palveleviin toimintoihin 

 
Kaikissa malleissa Ounasvaaran merkitys ohjattujen virkistyspalveluiden alueena ko-
rostuu. Hajautuneessa mallissa asukkaiden lähiympäristö on tärkeä omaehtoisessa 
luonnossa virkistäytymisessä. Vyöhykemallissa ja keskittyvässä aluerakennemallissa 
haja-asutusalueiden luonnonympäristö voimistuu, mutta asukkaiden keskittyessä 
keskustaan heidän mahdollisuutensa liikkua luonnossa heikkenevät pitkien etäisyyk-
sien vuoksi. Matkailua palveleva luonnonympäristö säilyy parhaiten juuri kahdessa 
viimeksi mainitussa mallissa, kun taas maisemallisesti arvokkaat alueet sekä kulttuu-
riympäristöt säilyvät parhaiten hajautuneessa mallissa. 
 

• Rovaniemen tavoitteissa odotetaan terveysmatkailun kasvua 
 

Tähän liittyvät sekä luonnonympäristö että tuotetut palvelut. Toimialan kehitykseen 
voi vaikuttaa luonnonympäristön määrä, mikä säilyy parhaiten vyöhyke- ja keskitty-
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vässä mallissa. Näissä malleissa kylien säilymisen yksi edellytys on matkailu, mikä 
voi suuntautua myös terveyspalvelujen tuottamiseen. 

 
• Virkistysalueet säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisina 

 
Hajautuneessa aluerakennemallissa herkimmät luonnonympäristöt voivat olla uuden 
asutuksen myötä uhattuina Samoin rakennetut matkailupalvelut verottavat luon-
nonympäristöjä. Kahdessa muussa mallissa luonnonympäristöt säilyvät, mutta niillä 
on virkistysarvoa vain omaehtoisessa virkistäytymisessä vailla opastettuja reitistöjä 
tms. 

 
• Vapaa-ajan reitistöjen laatutasoa parannetaan 

 
Hajautuneessa aluerakennemallissa asutuksen, virkistyksen ja matkailun yhteensovit-
taminen mahdollistaa reitistöjen kehittämisen laadukkaiksi. Muissa malleissa reitistöt 
voivat jäädä kehittymättömiksi.  
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Liite I. Yhdyskuntataloudelliset kustannukset Rovaniemen alueiden käytön rakennemalleissa. 
 

Vertailun peruste Arvioinnissa huomioitu Mallien kustannuserot 
 
Uudisrakentaminen 
(asunnot, toimitilat) 

 
Kustannukset uusista rakennuksista ja toimiti-
loista kohdistuvat asukkaille 

 
Hajautuneessa mallissa tukeudutaan pää-
asiassa nykyiseen rakennuskantaan, joten 
se on malleista edullisin. 
Vyöhyke- ja keskittyvässä mallissa on tarvet-
ta uudisrakentamiselle, mikä lisää kustan-
nuksia verrattuna hajautuneeseen malliin. 
 

 
Uudisrakentaminen 
(infrastruktuuri) 

 
Kaikissa malleissa keskustan ja lähialueiden 
kasvaminen merkitsee infrastruktuurin raken-
tamisen tarvetta. 
 
Kyläalueilla tukeudutaan pääasiassa olemassa 
oleviin rakenteisiin. 
 
 

 
Hajautuneessa mallissa keskustan alueen 
väetönlisäys on 2 500 henkeä, joten mallissa 
kustannukset ovat edullisimmat. Keskittyväs-
sä mallissa keskustaan odotettaan 3 000 
uutta asukasta ja vyöhykemallissa 4 000 
uutta asukasta. 
 
Hajautunut malli         + 
Keskittyvä malli          - 
Vyöhykemalli              - - 
 

 
Käyttö, korjaus ja 
kunnossapito (asun-
not, toimitilat) 

 
Hajautunut malli tukeutuu nykyiseen raken-
nuskantaan, joten korjaus- ja kunnossapitotar-
vetta tulee. Muissa malleissa suuremmat kus-
tannukset tulevat uudisrakentamisesta. 
 

 
Hajautunut malli         - 
Keskittyvä malli          + 
Vyöhykemalli              + 

 
Käyttö, korjaus ja 
kunnossapito (infra-
struktuuri) 

 
Vuonna 2004 Rovaniemellä oli kunnan kun-
nossapitämiä katuja ja teitä 324 km ja yksityis-
teitä 265 km. 
 
Hajautuneessa mallissa nykyisen kaltainen 
tilanne säilyy. Kunnan toimesta ylläpidettävien 
teiden määrä vähenee vyöhykemallissa jonkin 
verran ja keskittyvässä mallissa huomattavasti. 
 

 
Kuntatalouden näkökulmasta: 
Hajautunut malli          - 
Keskittyvä malli           + 
Vyöhykemalli              +/- 
 
Asukkaiden näkökulmasta: 
Hajautunut malli          +/- 
Keskittyvä malli            - - 
Vyöhykemalli                - 
 

 
Suuret hankkeet 

 
Siltayhteys Ojanperä-Viirinkangas on tällä 
hetkellä ainoa näköpiirissä oleva suuri hanke.  
 
Mahdolliset tiehankkeet koskevat kaikkia mal-
leja. 

 
Siltahankkeen toteutuminen riippuu mm. 
poliisin tietohallintokeskuksen ja uusien 
asuntoalueiden toteutumisesta Kemijoen 
eteläpuolelle. Siltahankkeen toteutumisen 
todennäköisyys eri malleissa on seuraava: 
 
Hajautunut malli        ei toteudu 
Keskittyvä malli         epävarma 
Vyöhykemalli             toteutuu 
 

 
Liikenne 

 
Työmatkaliikenteestä aiheutuvat kustannukset 
kohdistuvat pääosin asukkaille. Kaikissa mal-
leissa odotetaan, että työmatkaliikenne suun-
tautuu kaupungin keskustaan. 
 
Liikennekustannuksissa mallina on käytetty 
Oulun seudun hajarakentamisselvitystä, jonka 
laskelmissa liikkumiskustannuksissa on seu-
raavat oletukset: perheessä 2 autoa, joista 
toisen kustannukset huomioitu pääomakului-
neen (sisältää sekä ajoneuvokustannuksen 
että aikakustannuksen), työhön kuljetaan kes-
kustaajamaan, jonka lisäksi perheellä on muita 
liikkumistarpeita. 

 
Hajautuneessa mallissa työpaikkoja syntyy 
myös haja-asutusalueille 
 
Keskittyvässä ja vyöhykemallissa osa työ-
matkoista on kevyt- ja julkista liikennettä 
 
Hajautunut malli         - 
Keskittyvä malli          + + 
Vyöhykemalli              + 
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Vanhusten huolto 

 
Vanhusten hoidon kustannusten kannalta on 
keskeistä, hoidetaanko vanhukset kotona vai 
hoitokodeissa, ja viedäänkö palvelut vanhuksil-
le kotiin vai kuljetetaanko vanhukset palvelu-
pisteisiin. 
 
Kaikissa malleissa haja-asutusalueilla tulee 
asumaan palveluja tarvitsevia vanhuksia. 
 

 
Keskittyvässä mallissa väestöä on haja-
asutusalueilla 11 % vähemmän ja vyöhyke-
mallissa 2 % vähemmän kuin hajautuneessa 
mallissa. Näin ollen myös kustannukset ovat 
pienimmät keskittyvässä mallissa. 
 
Hajautunut malli         - 
Keskittyvä malli          + 
Vyöhykemalli             +/- 
 

 
Päivähoito 

 
Lasten päivähoidon järjestämisen kustannuk-
set kohdistuvat kunnalle, mutta liikkumiskus-
tannukset perheille. Vuonna 2004 lasten päi-
vähoidon nettokustannukset olivat Rovanie-
men kaupungissa ja maalaiskunnassa keski-
määrin 4824 €/ 0-6-vuotias. 

 
Väestöennusteiden mukaan vyöhykemallissa 
tulee olemaan lapsia eniten ja keskittyvässä 
mallissa vähiten. Kunnan kannalta kustan-
nukset tulevat olemaan korkeimmat vyöhy-
kemallissa. 
 
Hajautunut malli          +/- 
Keskittyvä malli            + 
Vyöhykemalli                - 
 

 
Koulukuljetukset 

 
Vuonna 2004 Rovaniemellä oli 7-15-vuotiaita 
noin 6 800. 
 
Arvioitu koulukuljetuskustannuksiksi on 1 200 
€/lapsi/vuosi. (Oulun hajarakentamisselvityk-
sen keskimääräinen kustannus.) 

 
Koululaiskuljetuskustannuksia ajatellaan 
muodostuvan vain haja-asutusalueelta. Las-
kelmassa oletetaan, että hajautuneessa 
mallissa kouluja on haja-asutusalueella, ja 
koulukuljetuksia tarvitaan vain vähän. Keskit-
tyneessä mallissa kouluja on eniten keskus-
tan alueella, ja kuljetustarve on suuri haja-
asutusalueelta. Vyöhykemallissa tilanne on 
saman suuntainen kuin keskittyvässä mallis-
sa, mutta asutusta oletetaan olevan enem-
män haja-asutusalueilla, samoin kouluja. 
 
Hajautunut           + 
Keskittyvä            - 
Vyöhykemalli      +/- 
 

 
Taulukossa punaisella kunnalle ja sinisellä asukkaille/yrityksille tulevat kustannukset. Merkinnöistä  
+     tarkoittaa tilanteen parantumista eli kustannusten vähenemistä,  
-      kustannusten kasvua ja  
+/-   ei muutosta tai muutokset joko positiivisia tai negatiivisia. 
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