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1. JOHDANTO 

1.1 Uusi Rovaniemi 
 

Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen toteutui monien suunnitte-
lu- ja neuvotteluvaiheiden jälkeen. Yhdistymiselle on ladattu suuria odotuksia: uu-
den Rovaniemen odotetaan olevan entistä vahvempi toimija ja neuvotteluosapuoli 
niin elinkeinoelämän kuin valtiovallankin suuntaan. Rovaniemen asemaa Lapin ve-
turina ja pääkaupunkina sekä kansainvälisen osaamisen ja kulttuurin keskuksena 
pyritään vahvistamaan. Uusi Rovaniemi on entistä vahvempi toimija valtakunnalli-
sesti ja kansainvälisesti mm. matkailuosaamisensa kautta. Yhdyskuntarakenteelli-
sesti uusi Rovaniemi on eheä, toimiva, houkutteleva ja viihtyisä. 
 
Neuvottelujen ja selvitysten tuloksena syntyi 1.1.2006 uusi Rovaniemen kaupunki, 
joka on pinta-alaltaan Euroopan Unionin alueella laajin kaupunki. 
 
Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistyminen on tuonut 
uuden kaupungin alueiden käyttöön monia haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdisty-
mistilanteessa on ollut tarpeen laatia kokonaisvaltainen Rovaniemen alueiden käy-
tön strategia, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet erilaisten kehittämis-
hankkeiden ja yleiskaavoituksen pohjaksi. Lähtötietojen kartoituksen ja strategia-
työn tuloksena on tehty strategiaraportti liitekarttoineen, jossa osoitetaan kehittä-
mistavoitteita ja niiden pohjalta syntyneitä, yleispiirteisiä linjauksia alueiden käytön 
eli kaavoituksen pohjaksi. 
 
Työssä on tutkittu erilaisia aluerakennevaihtoehtoja ja määritetty kaupungin kas-
vusuuntia. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet nykyistä eheämpi keskusta, elävät 
kylät palvelualueineen, toimiva liikenne- ja palveluverkko, viihtyisät asuinympäris-
töt, laaja viheralueverkosto sekä kehittyvät matkailuvyöhykkeet. 
 

1.2 Suunnitteluprosessi 
 
Strategiatyö käynnistettiin laatimalla hankkeen vuorovaikutussuunnitelma (VVS). 
Rovaniemen alueiden käytön strategia on ollut avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, 
jossa on alueen asukkaille ja muille sidosryhmille annettu mahdollisuus vaikuttaa 
ja osallistua suunnittelun eri vaiheisiin. Vuorovaikutussuunnitelmasta on tiedotettu 
ja se on liitetty osaksi projektipankkia, hankkeen www-sivuille. 
 
Työn alkuvaiheessa tehtiin laajat, mm. alueen väestöä, työpaikkoja, elinkeinora-
kennetta, ympäristöä, asumista, palvelurakennetta, liikennettä, kulttuuria, kunta- ja 
aluetaloutta sekä kaavatilannetta koskevat perusselvitykset. Selvitys sisälsi katsa-
ukset menneeseen kehitykseen ja analyysit tulevasta tilanteesta. Tapahtunutta ke-
hitystä arvioitiin suhteessa hankkeen ja alueiden käytön yleisiin tavoitteisiin. Nykyi-
sestä, uuden Rovaniemen alue- ja yhdyskuntarakenteesta laadittiin paikkatietoon 
perustuvat perusselvityskartat. 
 
Matkailu on Rovaniemen elinkeinotoiminnan ja kaupungin imagon kannalta kes-
keinen tekijä. Viime aikoina Rovaniemellä ja muualla Lapissa on noussut esille tar-
ve selvittää matkailun ja muun maankäytön yhteensovittamiseen liittyviä asioita. 
Siksi matkailusta laadittiin osana strategiatyötä erillisselvitys.  
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Rovaniemen tulevan aluerakenteen kannalta on tärkeää pohtia vaihtoehtoisia 
maankäytön kehityssuuntia. Aluestrategiatyössä laadittiin kolme vaihtoehtoista ra-
kennemallia. Malleista yksi pohjautui Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan 
yhdistymissopimuksessa kuvattuun hajautuneeseen palvelurakenteeseen. Toinen 
rakennemalli kuvasi nykyistä keskittymiskehitystä ja sen jatkumista. Kolmannessa 
rakennemallissa tukeuduttiin valtatien 4 varrelle ja lentokentän ympärille suuntau-
tuvaan, vyöhykemäiseen kasvuun. 
 
Jokaisen rakennemallin osalta arvioitiin Rovaniemen kaupungin tulevan fyysisen 
rakenteen kehittymistä mm. väestön, asuin- ja työpaikkarakenteen sekä liikenne- 
ja palveluverkkojen näkökulmasta. Työssä laadittiin vaikutusten arviointi, jossa 
kunkin mallin vaikutuksia arvioitiin rakennetun ympäristön, infrastruktuurin hyödyn-
tämismahdollisuuksien, liikenteen, kunta- ja aluetalouden, palvelujen, maaseudun 
elinvoimaisuuden, alueiden välisen tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja paikallisidenti-
teetin sekä virkistäytymismahdollisuuksien suhteen. Malleja tarkasteltiin myös suh-
teessa hankkeelle ja alueiden kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Alueiden käytön strategian pohjana on ollut visio uudesta Rovaniemestä ja sen 
asemasta Lapin maakunnan kehittyvänä ja vetovoimaisena keskuksena. Strategia 
on laadittu työkaluksi ja suuntaviivaksi Rovaniemen alueiden käytön pitkäjäntei-
seen kehittämiseen. Strategian pohjaksi valittiin hajautuneen aluerakenteen ja 
vyöhykemallin yhdistelmä laadittujen vaikutusten arviointien ja vertailujen pohjalta. 
 
Strategiassa on kuvattu keskeisiä kehittämisen painopistealueita, joilla tavoitetilan-
teeseen päästään. Strategialla ohjataan ennen muuta Rovaniemen tuleva kaavoi-
tusta ja maanhankintaa. Strategiassa on otettu kantaa mm. uusien asuntoalueiden 
kaavoittamiseen sekä palvelujen järjestämiseen. Strategiassa on esitetty konkreet-
tisia kehittämiskohteita ja -toimenpiteitä sekä kehittämiseen kohdistuvia riskejä ja 
epävarmuustekijöitä. Keskeinen osa strategiaa on Rovaniemen alueiden strate-
giakartta ja kartan tarkennus keskusta-alueen osalta.  

 
Sivu 1© Nesenta Oy 2006
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Työn loppuvaiheessa laadittiin myös erillisselvitys merkittävien investointien ja ke-
hityshankkeiden vaikutuksista Rovaniemen aluerakenteeseen. Pohjois-Suomessa 
on vireillä ja valmistumassa useita laajoja investointeja, joilla oletetaan olevan hei-
jastusvaikutuksia Rovaniemen seudulle. Kehityshankkeiden vaikutuksista Rova-
niemen seudun työllisyyteen, aluetalouteen ja aluerakenteeseen liikkuu monenlai-
sia arvioita. Tutkittua tietoa on kuitenkin vähän. Siksi erillisselvityksessä tutkittiin 
investointien konkreettisia vaikutuksia Rovaniemen seudulle. 

 

1.3 Suunnitteluorganisaatio 
 

Rovaniemen alueiden käytön strategia on Lapin liiton ja Rovaniemen kaupungin 
rahoittama hanke. 
 
Suunnitteluorganisaatioon kuuluvat hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä. Ohjaus-
ryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: 
 

Martti Anttila, pj Rovaniemen kaupunki 
Voitto Tiensuu Lapin liitto 
Pentti Tolvanen Lapin TE-keskus  
Tarja Outila  Lapin ympäristökeskus 
Jorma Leskinen Tiehallinto  
Eila Linna Rovaseutu kuntayhtymä   
Kaarlo Alaoja Rovaniemen kaupunki  
Matti Ansala Rovaniemen kaupunki 
Jenna Aula  Rovaniemen kaupunki 
Jaakko Huttunen  Rovaniemen kaupunki 
Erkki Kautto  Rovaniemen kaupunki 
Jorma Korva  Rovaniemen kaupunki 
Anneli Kunnari Rovaniemen kaupunki 
Risto Kuoksa  Rovaniemen kaupunki 
Mikko Lindroos  Rovaniemen kaupunki 
Riku Tapio Rovaniemen kaupunki 
Tuula Mäntymäki Rovaniemen kaupunki 
Olli Peuraniemi  Rovaniemen kaupunki 
Jussi Päkkilä  Rovaniemen kaupunki 
Eva Repo  Rovaniemen kaupunki 
Sari Ylipulli Rovaniemen kaupunki 
Maiju Hyry Lapin liitto, hankkeen valvoja 10.4.2006 saakka 
Samu Rötkönen Lapin liitto, hankkeen valvoja 11.4.2006 alkaen 
 

Työryhmään ovat kuuluneet ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohta-
ja Martti Anttila, kehittämispäällikkö Eva Repo, kaavoituspäällikkö Jorma Korva, 
kaavoitusinsinööri Viljo Keskitalo, kaupungingeodeetti Taina Lehtinen, kaupun-
gininsinööri Olli Peuraniemi ja kehittämispäällikkö Erkki Kautto sekä konsultin 
edustajat. 
 
Rovaniemen alueiden käytön strategiatyössä on konsulttina toiminut Nesenta Oy. 
Konsulttityöryhmän ovat muodostaneet Nesenta Oy:n sekä Air-Ix Ympäristö Oy:n 
ja Ympäristötaito Oy:n asiantuntijat. Liikennejärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä 
asiantuntijana on ollut Liidea Oy. Konsultin edustajina ovat työssä olleet projekti-
päällikkö, FM Kimmo Vähäjylkkä, kaavasuunnittelija, arkkitehti Riitta Yrjänheikki, 
kaavasuunnittelija, rakennusinsinööri, KM Anne Leskinen sekä suunnittelija, FM 
Johanna Kaukonen. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueiden käytön määritelmät 
 

Rovaniemen alueiden käytön strategiassa käytetään maankäyttöön, yhdyskunta-
rakenteeseen ja tilastoihin liittyviä käsitteitä, jotka voidaan määritellä seuraavasti: 
 
Taajama: Taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa asuu vähintään 200 
asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä. Alueen ra-
kennusten tiheys, kerrosala ja ryhmittyminen muodostavat taaja-asutusta.1 Rova-
niemellä yhtenäinen taajama-alue ulottuu Kittiläntien suunnassa (kt 79) Ylikylän 
pohjoisosaan saakka, Kemintien (vt 4) suunnassa Alakorkaloon saakka, Ranuan-
tien (kt 78) suunnassa Ojanperän tasolle, Kuusamontien (kt 81) suunnassa Olkka-
koskeen saakka ja Sodankyläntien (vt 4) suunnassa lähes Napapiirille saakka. 
Strategiakartalla on erikseen määritelty taajamatoimintojen alueet. 
 
Täydentyvä taajama: Täydentyvällä taajamalla tarkoitetaan nykyiseen taajamaan 
tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvaa uudisrakentamista. Kyse on lähinnä 
asuntorakentamisesta (kerros- ja pientaloja), mutta alueelle voi sijoittua myös toi-
mitiloja. Rakentamisen seurauksena taajama voi kasvaa ja/tai tiivistyä. Täydentyvä 
taajama on liitettävissä pääosin nykyisiin kunnallisteknisiin verkostoihin. 
 
Haja-asutusalue: Haja-asutusalueella tarkoitetaan kaupunki- tai kuntakeskuksen 
taikka taajamaksi luokitellun alueen ulkopuolista aluetta. Rovaniemellä haja-
asutusaluetta ovat taajamien ulkopuoliset alueet. 
 
Kylä: Virallisesti kylällä tarkoitetaan kuntaa pienempää hallinnollista osa-aluetta, 
mutta käytännön kielenkäytössä kylä nähdään vapaamuotoisemmin lähekkäin si-
jaitsevien talojen alueellisena kokonaisuutena.2 Suurimmissa Rovaniemen kylissä 

osa kyläalueesta on luokiteltu taajamaksi (esim. Sinettä). Ro-
vaniemellä kyliä on kaikkiaan n. 50 kpl. 
 
Keskusta: Tässä työssä Rovaniemen keskusta on määritelty 
taajama-alueeksi, joka ulottuu entisen kaupungin rajojen 
ulkopuolelle esimerkiksi Saarenkylän ja Ylikylän kohdalla. 
Keskustaan lukeutuu itse kaupunkikeskustan lisäksi alueeseen 
saumattomasti liittyvät asuin- ja työpaikka-alueet. Keskusta-
alue ulottuu vajaan 10 km:n säteelle ydinkeskustasta.  
 
Ydinkeskustalla tarkoitetaan keskustatoimintojen aluetta. 
Rovaniemen kaupunkikeskusta muodostuu Alvar Aallon 
suunnitteleman ns. poronsarvikaavan mukaiseksi (ks. kuva), 
jossa ydinkeskustan muodostaa ”poron pää”. Keskusta on 
tärkein työpaikka- ja palvelualue, jonka vaikutusalue on koko 
Rovaniemi ja osittain koko Lappi. Keskustatoiminnot ovat hyvin 
tiiviillä alueella. Vanhassa poronsarvikaavassa tummat alueet 
ovat puistoalueita, ja poron silmän muodostaa urheilukenttä.3 
 
 

                                                 
1 Tilastokeskus, Suomen Ympäristökeskus. 
2 Suomen Ympäristökeskus. 
3 http://www.rovaniemi2011.fi 
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Palvelualue: Alueiden käytön strategiassa on nähty tärkeäksi määritellä laajan 
kaupungin kyläverkosto sekä asukas- ja työpaikkamääriltään suurimmat kylät, jot-
ka tuottavat palveluja ympäröiville alueille. Tätä kyläverkostoa kutsutaan Rovanie-
men tulevaisuuden kylien verkostoksi. Kyläverkoston muodostavat Meltauksen, 
Sinetän, Muurolan, Vikajärven, Vanttauskosken ja Kivitaipaleen keskuskylät palve-
lualueineen. Näiden kylien kehittäminen turvaa kaupungin eri osissa riittävät pe-
ruspalvelut. Keskuskylillä tulisi säilyttää koulu, jokin kaupallinen palvelu, tervey-
denhuollon peruspalvelu ja vanhustenhuollon peruspalvelu sekä kirjasto.  
 
Rovaniemen keskus ja muut suuralueet: 
Rovaniemen keskus on tilastollinen määritelmä. Rovaniemi on tilastotietoja esitet-
täessä jaettu kuuteen suuralueeseen, joista yksi on Rovaniemen keskus. Aluee-
seen kuuluu entinen Rovaniemen kaupunki lähialueineen. Suuralue jakaantuu 
edelleen tilastoalueisiin, joita ovat I-kaupunginosa, Rantaviiri, Ratantaus, Pullin-
puoli, Ounasrinne, Pöykkölä, Lapinrinne, Karinrakka, Ounasmetsä, Koskenkylä, 
Saarenkylä, Ylikylä, Alakorkalo ja Kaukon tilastoalue. 
 
Rovaniemen keskuksen ulkopuolinen alue jakaantuu viiteen suuralueeseen. Suur-
alueiden sisällä ovat seuraavat tilastolliset alueet: 
Sodankyläntien suuralue: Niesi ja Olkkajärvi 
Ounasjoen suuralue: Lohiniva, Meltaus, Sinettä ja Sonka 
Alakemijoen suuralue: Hirvas, Rautiosaari, Muurola ja Jaatila 
Ranuantien suuralue: Ranuantien tilastoalue 
Yläkemijoen suuralue: Autti, Vanttauskoski ja Oikarainen 
 

2.2 Rovaniemen aluerakenteeseen vaikuttavat megatrendit 
 
Yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttavat monet suuret muutostekijät, jotka on otet-
tava huomioon myös alueiden käytössä. Suurista muutosvoimista puhutaan ns. 
megatrendeinä, jotka ovat yhteiskunnan rakenteita syvällisesti muuttavia kehityk-
sen suuria linjoja. Yritykset ja julkisen sektorin toimijat pyrkivät hyödyntämään näi-
tä usein globaaleja ilmiöitä toiminnassaan tai sopeuttamaan toimintaansa, jos me-
gatrendin vaikutus alueelle on negatiivinen. Megatrendejä on käsitelty laajemmin 
tämän strategiaprosessin rakennemalliraportissa4. 
 
Kaikilla megatrendeillä ei ole samanlaisia vaikutuksia aluerakenteeseen. Esimer-
kiksi ikärakenteen tai palvelurakenteen muutoksilla on oletettavasti suurempia vai-
kutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteisiin kuin vaikkapa arvojen ja elämäntapojen 
yhdenmukaistumisella. Vaikutukset esimerkiksi pääkaupunkiseudun metropolialu-
eella poikkeavat myös vaikutuksista Rovaniemellä tai jossakin muussa maakunta-
keskuksessa. 
 
Rovaniemen tulevan aluerakenteen kannalta megatrendien vaikutuksia voidaan 
arvioida niiden merkittävyyden (vaikutus pieni tai suuri) ja vaikutuksen keston (vai-
kutus lyhytkestoinen tai pitkäkestoinen) perusteella seuraavasti: 
 

                                                 
4 Rovaniemen alueiden käytön strategia. Rakennemallit ja niiden vaikutusten arviointi. 
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Sivu 5

Megatrendien vaikutus Rovaniemen aluerakenteeseen

Vaikutus 
pitkäaikainen

Vaikutus 
lyhytaikainen

Vaikutus 
pieni

Vaikutus 
suuri

Osaaminen työn muovaajana

Globaali integraatio

Ympäristötietoisuuden kasvu

Teknologian muutosvoimat

Palveluyhteiskunnan murros

Väestön ikääntyminen

Väestön ja toimintojen keskittyminen

Turvallisuuden heikkeneminen

Energiankulutuksen lisääntyminen

Arvojen ja elämäntavan yhdenmukaistuminen

Vallan uusjako

 
Megatrendit voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Rovaniemen aluerakenteeseen 
voimakkaimmin tällä hetkellä vaikuttavia megatrendejä ovat mm. palveluyhteis-
kunnan murros, väestön ikääntyminen ja keskittymiskehitys. Näiden kaikkien me-
gatrendien vaikutus tullee kuitenkin oleman melko lyhytaikainen. Esimerkiksi siir-
tymät tuotantoyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan ja edelleen tieto- tai elämysyh-
teiskuntaan tapahtuvat melko lyhyiden ajanjaksojen kuluessa. 
 
Energiankulutuksen lisääntyminen, osaamisen merkitys työn sisällön muovaajana 
ja ympäristötietoisuuden kasvu kuuluvat megatrendeihin, joilla on hyvin pitkäkes-
toisia, osittain jopa pysyviä vaikutuksia. Näiden megatrendien merkitys ei Rova-
niemen aluerakenteessa ole kuitenkaan aivan keskeinen ja välitön. 
 
Muutamilla megatrendeillä, kuten esimerkiksi vallan uudenlaisella jakautumiselle 
tai arvojen ja elämäntavan yhdenmukaistumisella (globaalisti) on Rovaniemen 
aluerakenteeseen melko vähäinen merkitys. 
 

2.3 Rovaniemen toimintaympäristö 
 
Lapin läänin pääkaupunki Rovaniemi sijaitsee Napapiirin korkeudella valtatien 4 
sekä Kemijärvelle johtavan rautatien varrella. Rovaniemellä sijaitsee myös maam-
me neljänneksi vilkkain lentoasema matkustajamäärien mukaan laskettuna. Kemi-
Tornion ohella Rovaniemi on Lapin läänissä toinen merkittävä aluekeskus.  

 
Rovaniemi on EU:n laajin kaupunkialue, jonka pinta-ala on n. 8 000 km2. Väestöä 
alueella asui vuonna 2005 yhteensä lähes 58 000, josta miehiä oli 48 % ja naisia 
52 %. Väestön määrä alueella on vähentynyt 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun 
alussa, mutta kääntynyt nousuun vuonna 2003. Väestön ikärakenne on nuorempi 
ja koulutustaso korkeampi kuin Lapissa keskimäärin. Lisäksi alueella asuu opiske-
lijoita, joista noin 5 000 ei kirjaudu Rovaniemen väestölukuun. 
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Työpaikkoja Rovaniemellä oli vuonna 2004 yhteensä n. 23 000, joista suurin osa, 
44 % oli julkisissa (yhteiskunnallisissa) palveluissa. Alueella alkutuotannon määrä 
on pieni, samoin teollisuuden. Palvelujen työpaikkoja sen sijaan on runsaasti.  
 
Yritysten määrä alueella on noin 2 400. Kärkitoimialoista kehitetään ICT-alaa. Toi-
nen tärkeä ja kehitettävä toimiala on matkailu. Kehittämisohjelmien mukaan alueel-
la panostetaan myös kylmä- ja talviteknologiaan, erikoiselintarvikkeisiin, teletervey-
denhuoltoon ja puutuotealaan. Tavoitteita tukevat Lapin elämysteollisuuden osaa-
miskeskus ja Multipolisverkoston Aurora Borealis- teknologiakeskus, jotka sijaitse-
vat Rovaniemellä.  
 
Lapin yliopistossa oli yli 4 000 opiskelijaa vuonna 2004 ja ammattikorkeakoulussa 
yli 3 000. Rovaniemellä asuvista yli 15-vuotiaista tutkinnon suorittaneita oli vuonna 
2004 yhteensä 69 %, keskiasteen 40 % ja korkea-asteen tutkinnon 29 %.  
 
Rovaniemellä pääliikenneverkko muodostuu valtatie 4:stä, joka kulkee etelästä 
Kemijoen vartta keskustaan ja sieltä pohjoiseen kohti Sodankylää. Tärkeitä liiken-
neväyliä ovat myös Kittilään menevä tie Ounasjoen vierellä ja Yläkemijoen alueen 
läpi menevä tie Kuusamoon. Ranuantie keskustasta etelään on myös pääliikenne-
väylä. Rovaniemen kaikki suuremmat kylät sijaitsevat näiden pääliikenneväylien 
varrella. Keskustan alueella asuinalueet yhdistyvät toisiinsa pääkatuverkon avulla. 
Vuodelle 2010 tehdyn tieverkkosuunnitelman mukaisista pääkaduista osa on vielä 
toteuttamatta. 

2.4 Alueiden käytön kohderyhmät 
 
Alueiden käytön strategiaa laadittaessa on hyvä pohtia, kenelle ja mitä varten stra-
tegiaa laaditaan. Strategisessa maankäytön suunnittelussa voidaan tunnistaa 
muutamia keskeisiä kohderyhmiä, joihin kohdistetaan maankäytön kehittämisperi-
aatteita. Ruotsalainen, alueellisen kehittämisen asiantuntija ja toimitusjohtaja 
Christer Asplund on määritellyt maankäytön kannalta tärkeät kohderyhmät seuraa-
vasti5: 
 

 
Rovaniemellä kaikkia yllä mainittuja kohderyhmiä voi pitää alueiden käytön kannal-
ta erittäin tärkeinä. Hyvin toteutetulla maankäytön suunnittelulla tulee varmistaa, 
että tulevaisuuden Rovaniemi on kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä houkutteleva in-
vestointikohde ja että yritystoiminnalle tarjotaan alueita ja toimitiloja hyvien liiken-
neyhteyksien läheisyydessä. Matkailijat tulevat edelleen olemaan keskeinen koh-
deryhmä. Rovaniemelle on kehitettävä matkailualueita sekä ryhmämatkailun että 
omatoimisen matkailun tarpeisiin. 
 

                                                 
5 Christer Asplund (2003). Co-branding, case Stockholm 

Kohderyhmät 

Kotimaiset yritykset 
 
 

INVESTOIJAT 
(liike-elämä) 

 
 

Kansainväliset yritykset 

Matkailijat 
 
 

VIERAILIJAT 
 
 

Yritysvieraat

Potentiaaliset asukkaat 
 
 

ASUKKAAT 
 
 

Nykyiset asukkaat



 11

Rovaniemellä tulee ylläpitää nykyisille ja tuleville asukkaille viihtyisät, turvalliset ja 
laadukkaat asuinympäristöt. Asuinalueiden tarjonnan tulee olla monipuolista ja ikä-
rakenteen muutokset huomioivaa. Tällä hetkellä ikäihmisten osuuden kasvaessa 
kysytään mm. palveluasuntoja ydinkeskustan tuntumasta. Toisaalta nuoret lapsi-
perheet hakeutuvat mielellään ydinkeskustaa ympäröiville omakotialueille. Rova-
niemen tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää saada kaupunkiin uusia asuk-
kaita.  
 

2.5 Asumisen edellytykset 
 
Rovaniemen aluerakenteen kannalta on tärkeää määritellä, minne asumisen ky-
syntä tällä hetkellä kohdistuu ja mikä on tarjonta eri puolilla kaupunkia. Kysyntä ja 
tarjonta kannattaa jakaa tontteihin ja kiinteistöihin kohdistuvaksi, koska esimerkiksi 
jokivarsissa kysytään tällä hetkellä tontteja enemmän myytäviä kiinteistöjä. Kes-
kustassa ja sen lähialueilla vilkkain kysyntä puolestaan on kohdistunut kaavoitet-
tuihin, uusin asuinalueisiin. 
 
Tonttien ja asuntojen kysyntään vaikuttavat monet tekijät. Keskeisiä tekijöitä ovat 
mm. väestönkasvu ja sen alueellinen jakautuminen, tulotason ja työllisyyden kehi-
tys, rahan tarjonta ja sen hinta (korkotaso), ihmisten asumiseen liittyvät mieltymyk-
set sekä julkisen sektorin toiminta, kuten verotus, asumisen tuet ja talouspolitiikka. 
Kuntien maankäyttöpolitiikalla on tonttien kysyntään keskeinen merkitys: jos kaa-
voitettuja tontteja ei ole tarjolla, heijastuu se alentuneena kysyntänä. 
 
Maan arvo perustuu pitkälti sen sijaintiin. Sijainti keskustan tuntumassa, lähellä 
palveluja ja työpaikkoja nostaa sen hintaa. Maan hinta määräytyy myös rakennus-
oikeuden määrän, niukkuuden (kaavallinen, yhdyskuntarakenteellinen ja tarjonnan 
niukkuus) sekä erityistekijöiden, kuten rannan läheisyyden perusteella. Tonttitar-
jonta on kytkeytynyt tiiviisti kaavoitukseen ja tonttikysyntä kohdistuu juuri kaavoitet-
tuihin alueisiin.6 

2.5.1 Tonttien kysyntä ja tarjonta 
 
Tonttien kysyntää Rovaniemellä on selvitetty haastattelemalla kaupungin kaavoit-
tajia ja alueella toimivia kiinteistönvälittäjiä. Tarkastelussa on ollut mukana lähinnä 
vakituiseen asumiseen tarkoitettuja tontteja. Tosin ihmisten kiinnostus ns. ”kak-
kosasumista” kohtaan on lisännyt kysyntää sellaisille mökkitonteille, jotka ovat 
kunnallistekniikan piirissä ja joille voidaan rakentaa korkealuokkalainen, talviasut-
tava ja varustukseltaan omakotitaloa vastaava loma-asunto. 
 

                                                 
6 Hakala, Sirkku 2000. Asukasvaikuttamisen realiteetit 
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Rovaniemen kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien 
omakotitonttien tarjonta toukokuussa 2006

keskusta
51 %

Sinettä
19 %

Muurola
10 %

Tapionkylä
1 % Narkaus

1 %

Kivitaipale
2 %

Meltaus
3 %

Sonka
4 %

Vanttauskoski
4 %

Vikajärvi
5 %

 
Lähde: Rovaniemen kaupungin www-sivut. Tontteja kaikkiaan 115, tilanne 17.5.2006. 
 
Rovaniemen kaupungin kunnallistekniikan piirissä oleva tonttivaranto oli keväällä 
2006 n. 100 tonttia ja kunnallistekniikan ulkopuolella oleva tonttivaranto hieman 
vähemmän. Kunnallistekniikan piirissä olevista kaupungin tonteista hieman yli puo-
let sijaitsee keskustassa, viidennes Sinetässä ja 10 % Muurolassa. Muutamia yk-
sittäisiä tontteja on tarjolla kyläalueilla Vikajärvellä, Vanttauskoskella, Songassa ja 
Meltauksessa. Uusilla, kaavoitetuilla alueilla, kuten Ounasrinteellä, Vennivaarassa, 
Saarenkylässä ja Ylikylässä tontit ovat menneet nopeasti kaupaksi. Keskustan ul-
kopuolisilla alueilla kaupungin tontteja on myyty mm. Sinetässä, Paavalniemessä, 
Koskenkylässä ja Imarissa sekä yleensäkin ranta-alueilla. Sen sijaan Muurolan 
suunnassa tonteille ei ole ollut suurta kysyntää. Kyläalueiden tonttien kysyntä ja 
menekki on toistaiseksi ollut heikkoa. 
 
Tonttien koolla ei ole tonttikysyntään kovin suurta merkitystä, vaikkakin ostajat 
odottavat, että keskustan ulkopuolelta myytävät tontit ovat yli 2 000 m2. Rovanie-
men kaupungin myymien, kunnallistekniikan piirissä olevien omakotitonttien keski-
koko on keskustassa ja sen lähialueilla noin puolet pienempi kuin haja-
asutusalueilla. Tontin sijainnilla on erittäin suuri merkitys, kysytyimpiä ovat ranta-
tontit suosituilta alueilta. Palveluista ehdottomasti tärkeimpinä pidetään koulupalve-
luja (peruskoulun läheisyyttä) ja päivähoitopalveluja – ostajat ovat siis enimmäk-
seen nuoria lapsiperheitä. Kaupallisten palvelujen sijainnilla on melko vähäinen 
merkitys.  

 
Rovaniemellä on kaupungin tonttien lisäksi yksityisten markkinoimia omakotitontte-
ja. Ne ovat yli kaksi kertaa suurempia kuin kaupungin myymät tontit. Yksityisillä 
markkinoilla tontteja on kuitenkin vähän tarjolla ja tonttien neliöhinnat ovat selvästi 
korkeampia kuin kaupungin myymien tonttien. Lisäksi yksityisten myymien tonttien 
hintoihin tulevat tässä tapauksessa kunnallistekniikan kustannukset. Kiinteistövälit-
täjien mukaan keskustassa ja sen lähialueilla sijaitsevat tontit menevät nopeasti 
kaupaksi, mutta yli 20 kilometrin päässä keskustasta olevia tontteja kysytään vain 
vähän. Kaupungin myymien omakotitonttien neliöhinta on haja-asutusalueille erit-
täin alhainen. 
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Kaupungin myymät, kunnallis-
tekniikan piirissä olevat tontit Yksityisten myymät tontit  

 
Alue keskikoko m2 keskihinta € / m2 keskikoko m2 keskihinta € / m2 

 
keskusta 1 298 5,8 2 703 7,4 

 
muut alueet 2 131 0,7 4 637 3,2 

 

2.5.2 Kiinteistöjen kysyntä ja tarjonta 
 

Kiinteistöjen tämän hetkistä kysyntää Rovaniemellä on selvitetty haastattelemalla 
neljän suurehkon kiinteistövälitystoimiston edustajaa. Haastatteluissa painotettiin 
erityisesti asuntoja, ei niinkään teollisuus- tai yritysten toimitiloja. Kiinteistönvälittä-
jiä pyydettiin arvioimaan, mille alueille asuntojen tämän hetkinen kysyntä kohdis-
tuu, mikä on asuntojen kysyntä kyläalueilla ja miten he arvioivat asuntojen kysyn-
nän muuttuvan tulevaisuudessa. 
 
Asuntojen kysyntä vaihtelee hyvin paljon ihmisten elämäntilanteen mukaan. Nuoret 
pyrkivät asumaan keskustassa ja taajamissa, lähellä opiskelupaikkoja, palveluja ja 
harrastusmahdollisuuksia. Perheen perustaneet nuoret ja lapsiperheet hakeutuvat 
mielellään ydinkeskustaa väljemmille alueille: keskustan lähialueille, jokivarsiin ja 
sellaisiin kyliin, joissa on toimiva kyläkoulu ja päivähoitopalvelut. Perheet muutta-
vat kuitenkin harvoin yli 30 km:n etäisyydelle keskustasta. Kaupallisten palveluiden 
sijainnilla ei ole kovin suurta merkitystä, koska ne haetaan useimmassa tapauk-
sessa kuitenkin keskustasta tai market-alueelta. Eläkkeelle jäävät ja ikääntyneet 
hakeutuvat asumaan keskustan korkealuokkaisiin asuntoihin ja myöhemmin palve-
luasuntoihin.  

 
Rovaniemellä suurin osa asuntokaupoista tehdään keskustassa ja sen lähialueilla. 
Keskustan ulkopuolella kysyntä kohdistuu voimakkaimmin Koskenkylään ja viime 
aikoina erityisesti Alakorkalon, Niskanperän ja Imarin suuntaan. Kyläalueille koh-
distuva kysyntä on kiinteistönvälittäjien mukaan lukumääräisesti melko vähäistä, 
eniten kysyntää on ollut Muurola-Hirvas -alueelle, Sinettä-Lehtojärvi -suunnalle se-
kä Vanttauskoskelle. Rovaniemen keskustasta 30 kilometrin säteellä sijaitsevat 
loma-asunnot ja ns. ”mummonmökit” menevät välittäjien mukaan nopeasti kaupak-
si. Etäämpänä oleviin kyliin ei ole paljoa kysyntää. 
 
Myytävien asuntojen neliöhintoja (pyyntihintoja) on seurattu Etuovi.com -
palvelusta, jonne on koottu kaikkien suurimpien kiinteistönvälittäjien tarjonta. Hin-
tavertailu on viitteellinen, sillä keskustaa, johon kuuluvat myös vilkkaan asunto-
kaupan alueet Saarenkylä ja Korkalovaara, lukuun ottamatta muilta alueilta asun-
toja oli kaupan vain muutamia yksittäisiä. Alla olevaan taulukkoon on valittu vain 
vanhoja asuntoja. Vertailussa näkyy selvästi se, että asuntokysyntä kohdistuu 
ydinkeskustan ja sen läheisten lähiöiden ohella tällä hetkellä selvästi Saarenkylän 
ja Nivavaaran alueelle. Näillä alueilla on tarjolla uudehkoja rivi-, pari- ja omakotita-
loasuntoja, joiden keskineliöhinnat ovat kalliimpia kuin ydinkeskustan liepeillä si-
jaitsevien vanhempien asuntojen neliöhinnat.  
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Vanhojen asuntojen keskineliöhinta alueittain Rovaniemellä toukokuussa 2006
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* Keskusta: ydinkeskusta, Katajaranta, III –kaupunginosa, Rantavitikka, Ratantaus ym. (Lähde: 
www.etuovi.com) 

2.5.3. Asumisen tulevaisuus 
 

Asunto- ja tonttikauppa keskittyy kiinteistövälittäjiltä ja tilastoista saatujen tietojen 
perusteella Rovaniemen keskustaan ja sen lähialueille. Tontteja on myyty nopeasti 
uusilla, kaavoitetuilla alueilla (Ounasrinne, Vennivaara, Saarenkylä, Ylikylä). Uusil-
la asuntoalueilla myös asunnot menevät kaupaksi. Rovaniemen keskustan ulko-
puolisiin alueisiin ja kyliin on melko vähän kysyntää, asuntokauppoja on tehty lä-
hinnä Muurolassa ja jokivarren kylissä Oikaraisessa, Vanttauskoskella ja Sinetäs-
sä, jossa on myyty myös kaupungin tontteja. Tonttikauppoja on tehty lisäksi Paa-
valniemessä, Koskenkylässä ja Imarissa sekä yleensäkin ranta-alueilla. Sen sijaan 
Muurolan suunnassa tonteille ei ole ollut suurta kysyntää. Kyläalueiden tonttien ky-
syntä ja menekki on toistaiseksi ollut heikkoa. Tulevaisuudessa asuminen keskittyy 
edelleen keskustaan ja sen lähialueille. Myös palvelualueiden keskuskylät kiinnos-
tavat osaa väestöstä, mutta kauempana olevat kylät tulevat menettämään väestö-
ään. 

2.6 Yritystoiminnan edellytykset 
 

Yritysten näkökulmasta Rovaniemi on jo tällä hetkellä kiinnostava investointialue. 
Toimitilojen kysyntä kohdistuu keskustaan, valtatien 4 varrelle (keskustan läheisyy-
teen) ja Napapiirin tuntumaan. Ongelmana on yrittäjien ikärakenne, minkä vuoksi 
2000-luvulla lopettaneita yrityksiä on ollut enemmän kuin aloittavia. Rovaniemelle 
tulisikin saada nykyistä enemmän alueen ulkopuolelta tulevia ja kansainvälisiä in-
vestoijia. 
 
Keskuskauppakamari on selvittänyt alueiden kilpailukykyä yritysten näkökulmasta 
vuosina 2000, 2003 ja 20057. Haastattelututkimuksessa on selvitetty mm. sitä, 
minne yritykset ovat investoineet tai aikovat investoida lähitulevaisuudessa. Yrityk-
sen sijaintipäätökseen vaikuttavat tutkimuksen mukaan keskeisimmin seuraavat 

                                                 
7 Keskuskauppakamari. Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta 2005. 
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tekijät: 1) markkinoiden läheisyys, 2) yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, 3) 
hyvät liikenneyhteydet ja 4) alue on kasvukeskus.  
 
Rovaniemellä yritysten toimintaedellytyksiä voidaan tarkastella edellä kuvattujen, 
sijaintiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta alueellisesti seuraavasti: 
 

SIJAINTIIN VAIKUTTAVA TEKIJÄ 

ALUE 
 

Markkinoiden 
läheisyys 

 

 
Työvoiman 
saatavuus 

 

 
Hyvät liiken-
neyhteydet 

 

 
Alue on kas-

vukeskus 
 

 
Rovaniemen kes-
kusta 
 

 
Toteutuu melko 
hyvin 

 
Toteutuu melko 
hyvin (riippuu 
toimialasta) 
 

 
Toteutuu hyvin 

 
Toteutuu hyvin 

 
Valtatien 4 varsi 

 
Toteutuu kohta-
laisesti 

 
Toteutuu melko 
hyvin 

 
Toteutuu erit-
täin hyvin 

 
Toteutuu kohta-
laisesti 

 
Muut alueet 

 
Toteutuu hei-
kosti 

 
Toteutuu hei-
kosti 

 
Toteutuu melko 
heikosti 

 
Toteutuu hei-
kosti 

 
Rovaniemellä yritystoiminnan edellytykset ovat toimialasta ja toiminnan luonteesta 
riippuen parhaat keskustan alueella tai valtatien 4 varrella, lähellä keskustaa, ra-
tayhteyttä ja lentokenttää. Useimmille palveluyrityksille optimaalinen sijoituspaikka 
on ydinkeskusta tai Napapiiri, etenkin jos toiminta liittyy matkailuun. Teollisuus- ja 
kuljetusyritysten optimaalisimpia sijoittumispaikkoja ovat teollisuus- ja yritystoimin-
nan alueet, kuten esimerkiksi Teollisuuskylän alue ja Syväsenvaara. Lentokentän 
risteyksen alueella on kehittymismahdollisuuksia ICT-alan yrityksille. 
 
Rovaniemen kyliin voi sijoittua lähinnä matkailuun, luonnontuotteiden jatkojalos-
tukseen ja erikoiskasvien viljelyyn liittyvää yritystoimintaa. Myös uusille, paikasta 
riippumattomille työmuodoille, kuten esimerkiksi elektroniikan kokoojatyölle tai 
asiakaspalvelukeskuksille on toimintaedellytyksiä myös kylissä. 
 
 

2.7 Matkailutoiminnan edellytykset 
 
Rovaniemen alueiden käytön strategiatyössä on laadittu erillisselvitys, jossa on 
mm. pohdittu matkailun ja muun alueiden käytön suhdetta Rovaniemellä sekä 
matkailun alueiden käytön erityiskysymyksiä.8 
 
Matkailun merkitys Rovaniemellä on suuri, sillä Rovaniemen markkinaosuus Lapin 
matkailusta on noin 20 %. Rovaniemellä on vahva matkailuyritysten keskittymä, jo-
ka on verkottunut toimimaan laajalla alueella muualla Lapissa. Matkailun välittömät 
ja välilliset työllisyysvaikutukset Rovaniemen seudulla ovat noin 1 500 henkilötyö-
vuotta. Yöpymisvuorokausia Rovaniemellä oli vuonna 2005 yli 400 000 ja määrä 
on kasvanut 27 % viimeisimmän 10 vuoden aikana. Kasvu on tapahtunut lähinnä 
kansainvälisessä talvi- ja joulumatkailussa. Ulkomaalaisten osuus rekisteröidyistä 
yöpymisistä onkin yli puolet. 

 
                                                 
8 Rovaniemen alueiden käytön strategia. Matkailun erillisselvitys. 
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Strategian erillisselvitysvaiheessa on luotu alueellinen tarkastelu, jossa on pohdittu 
matkailun toimintaedellytyksiä eri puolilla aluetta: 

Matkailun ydinvyöhyke  (mm. 
safariyritysten asiakkaat)

Kylä- ja jokivarsimatkailuvyöhyke  
(Yläkemijokivarsi, Ounasjokivarsi)

Alueet, joissa matkailua ei kehitetä
(mm. Puolustusvoimien alueet)

Ulkomaisiin asiakkaisiin ja ryhmämatkailuun suuntautuneiden matkailuyritysten 
toimintaedellytykset ovat parhaimmat Rovaniemen ydinkeskustassa ja ”Elämys-
kolmion” alueella. Elämyskolmion kärkinä ovat ydinkeskusta ja Arktikum, Ounas-
vaara sekä ”Joulukolmio”, joka on puolestaan Napapiirin, lentoaseman ja Santa-
parkin muodostama kokonaisuus. Matkailun toimintaedellytykset ovat hyvät myös 
Ounasjokivarressa; Nivankylässä, Sinetässä ja Pohtimolammen suunnassa sekä 
Sierijärven alueella. Ryhmämatkoihin ja kansainväliseen matkailuun panostavien 
yritysten toiminnan edellytyksiä ovat muun muassa: 

• Sujuvat kulkuyhteydet lentoasemalle 
• Mahdollisuus siirtyä majoitustiloista suoraan ohjelmapalveluihin 
• Keskustan palvelut ja aktiviteetit alle 15 kilometrin etäisyydellä 

 
Kotimaisiin ja omatoimimatkailijoihin panostavalle yritystoiminnalle parhaat edelly-
tykset ovat Ounasjokivarressa, Yläkemijokivarressa sekä Olkkajärvi-Vikajärvi -
alueella, jossa sijaitsevat erittäin hyvät retkeilymaastot. Alueiden kiinnostavuus pe-
rustuu ainutlaatuisiin ympäristö-, maisema- ja kulttuuriarvoihin sekä hyvin toimiviin 
retkeilyreitteihin ja -palveluihin. 
 

2.8 Palvelut 
 

Rovaniemen tulevaan palvelurakenteeseen vaikuttavat ennen muuta odotettavissa 
olevat väestö- ja ikärakenteen muutokset. Väestömäärän muutokset ovat ennus-
teiden mukaan suuralueittain seuraavat:  
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Väestömäärän muutos % suuralueittain vuoteen 2015 mennessä 

Ikäryhmä 

Koko  
Rovaniemi  

v. 2004 
Rovaniemen 

keskus Alakemijoki Ounasjoki Yläkemijoki Sodankyläntie Ranuantie

 
0–6 4422 1 % -17 % -3 % -23 % -1 % -45 %
7–15 6804 -16 % -26 % -14 % -27 % -33 % -7 %
16–19 3214 -11 % -11 % -9 % -7 % -47 % 0 %
20–29 8358 3 % -20 % -25 % -34 % -40 % -65 %
30–64 26655 3 % -15 % -11 % -27 % -18 % -14 %
65–74 4715 35 % 16 % 16 % 5 % 17 % 17 %
75–84 2729 23 % 36 % 26 % 35 % 27 % 12 %
85- 603 80 % 94 % 58 % 90 % 15 % -18 %
Yht. 57500 4 % -8 % -5 % -14 % -12 % -13 %

Taulukossa on esitetty Rovaniemen väestömäärä ikäluokittain sekä määrän muutokset prosentteina suuralueit-
tain. Lähde: Rovaniemen kaupunki, väestöennusteet. 

 
Palvelujen tuotannossa ikärakenteen voimakas muutos merkitsee kasvavaa van-
huspalvelujen (terveydenhuolto, sosiaali- ja kotipalvelut) ja vähentyvää koulutus-
palvelujen määrää. Päivähoitopalvelujen tarve vähenee vain hieman. Juuri eläk-
keelle jääneet ovat hyväkuntoinen ja hyvätuloinen väestöryhmä, jonka odotetaan 
käyttävän runsaasti erilaisia, myös yritysten tuottamia vapaa-aika- ja hyvinvointi-
palveluja. Terveyspalveluja oletetaan tarvittavan runsaimmin yli 85-vuotiaiden kes-
kuudessa. Vanhuspalvelujen menojen reaalikasvun odotetaan olevan 1,5 prosent-
tia vuosittain vuoteen 2010 saakka. Varsinainen kysynnän voimakas lisääntyminen 
tapahtuu vuosina 2010–2020. 
 
Rovaniemen kaupungin talousarvion 2006–2010 mukaan esimerkiksi perusope-
tuspalveluiden kysynnän väheneminen tarkoittaa laskennallisesti noin 50–60 hen-
kilötyövuoden vähenemistä vuoteen 2010 mennessä. Kaupungin talousarviossa 
tuodaan esille, että palvelut tuotetaan tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti pie-
nemmillä resursseilla. Tämä ei saisi kuitenkaan vaikuttaa laatuun. Rovaniemellä 
pyritään kehittämään monipalvelupisteitä, joissa tuotetaan yhdestä paikasta erilai-
sia palveluja, kuten terveydenhuolto-, sosiaali-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Moni-
palvelupisteissä voi olla myös yksityisiä kaupallisia palveluja. 
 
Palvelujen alueelliseen kysyntään vaikuttavat vakituisten asukkaiden lisäksi loma-
asukkaat. Heidän määränsä on kaupungissa suuri, sillä kaupungissa oli noin 3 800 
kesämökkiä vuonna 2004. Kesäasukkaat käyttävät kylien palveluista eniten kau-
pallisia palveluja, mutta tulevaisuudessa entistä enemmän myös kulttuuri- ja terve-
yspalveluja. Loma-asukkaat ovat yksi kohdejoukko mm. monipalvelupisteitä kehi-
tettäessä. Raportin liitteessä (liite 1 ”palvelualueet”) on käsitelty palvelutarpeen 
muutoksia suuralueittain. 
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3 TAVOITTEET, VISIO JA ROVANIEMEN ALUERAKENNE 2020 

3.1 Alueiden käytön suunnitteluperiaatteet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
ovat: 
- Toimiva aluerakenne 
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

 
Rovaniemen maakuntakaavassa yleisinä suunnitteluperiaatteina on viitattu valta-
kunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Maakuntakaavan selostusosassa on otettu 
kantaa myös mitoitukseen. Trendiennusteen, joka huomioi syntyvyyden, kuollei-
suuden ja muuttoliikkeen menneen kehityksen pohjalta, mukaan Rovaniemen väki-
luku on vuonna 2020 n. 62 000. Tässä strategiatyössä mitoituksen haarukka on 
rakennemallista riippuen hieman alle 59 000:sta 60 500:aan eli jonkin verran pie-
nempi kuin maakuntakaavassa. 
 
Rovaniemen kaupungin alueiden ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan seu-
raavia arvoja: oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja luovuus. 
 
Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymissopimuksessa alueiden 
käyttöön ei ole suoraan otettu kantaa, mutta alueiden käyttöön vaikuttavia tavoittei-
ta on esitetty erityisesti palvelujen kehittämistavoitteiden kautta. Yhdistyneen Ro-
vaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on mm. tarjota sosiaali- ja terveyspalve-
lut ja koulupalvelut tasapuolisesti eri alueilla. Kylien elinkelpoisuutta, yksityistiever-
koston liikennepalvelukykyä ja joukkoliikennepalveluja pyritään kehittämään. Ro-
vaniemen kaupungin visiossa Rovaniemen määritellään olevan Lapin pääkaupun-
ki, kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus. Strategisia päämääriä ovat: 
- Asukkaiden Rovaniemi (kaupunki järjestää asukkailleen laadukkaat perus- ja 

muut hyvinvointipalvelut sekä tarjoaa asukkailleen hyvät osallistumisen ja vai-
kuttamisen mahdollisuudet kaupungin kehittämiseksi) 

- Yritysten Rovaniemi (kaupunki tarjoaa elinkeino- ja yritystoiminnalle hyvät me-
nestymisen ja työllistämisen edellytykset) 

- Maakunnan Rovaniemi (kehittyvä ja yhteistyöhaluinen sekä eurooppalaistuva 
ja kansainvälinen, omaleimainen maakuntakeskus) 

- Kylien Rovaniemi (Rovaniemen keskus ja luonnonläheinen maaseutu kehitty-
vät elinvoimaisena ja vireänä kylien Rovaniemenä). 

 
Rovaniemen alueiden käytön kannalta läpileikkaavina kriteereinä ovat kestävä ke-
hitys ja laadukas ympäristö. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan aluerakennetta, 
joka on ympäristöä säästävä, eheä ja taloudellinen sekä liikkumista ja ympäristö-
kuormitusta vähentävä. Laadukas ympäristö pitää sisällään mm. viheralueverkos-
ton keskustan alueella, laadukkaat lähivirkistyspalvelut ja arvokkaiden luonnonym-
päristöjen suojelun. Seuraavat suunnitteluperiaatteet ja tavoitteet ovat Rovanie-
men alueiden käytön strategiassa keskeisiä: 

 
a. Rovaniemellä varataan riittävästi alueita elinkeinotoiminnan kehittymiselle 

 
Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, tonttipolitiikan ja päätöksenteon sekä 
elinkeinojen kehittämisen tiivis yhteistyö edesauttaa yritystoiminnan myönteistä 
kehittymistä Rovaniemellä.  
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Elinkeinotoiminnan kannalta on tärkeää sijoittua lähelle keskustan palveluja, logis-
tisesti hyvin toimiville alueille. Yritysten kysyntä kohdistuu tällä hetkellä pääasias-
sa valtatien 4 varrelle, ydinkeskustan länsipuolelle sekä lentokentän läheisyyteen. 
Korkean teknologian yritykset sijoittuvat mielellään tutkimuslaitosten, yliopiston ja 
muiden korkea-asteen oppilaitosten läheisyyteen. Teollisuuskylän, Campus Bo-
realiksen ja Santa´s Technology Parkin alueilla tulee varautua nykyisten ja tulevi-
en yritysten tilantarpeisiin. 
 
Kaupallisten palvelujen pääkeskittymät ovat tällä hetkellä ydinkeskusta (erikois-
kauppa), eteläinen market-alue (tilaa vievä ja hypermarket-kauppa), Saarenkylä 
(hypermarket-alue) sekä Napapiiri (matkailupainotteinen erikoiskauppa). Nämä 
kaikki sijaitsevat vt 4:n varrella ja alueille tulee varata tiivistymis- ja laajenemis-
mahdollisuudet. Keskusta-alueella tulee kehittää lisäksi kaupunginosakeskuksia, 
joita ovat ydinkeskustan lisäksi Saarenkylä sekä uusina alueina Kairakeskus luo-
teisosassa (korvaa nykyisen Korkalovaaran) sekä Ounasvaara9.  
 
Napapiirillä ja Ounasvaaralla tulee varata alueita matkailutoiminnan laajentumisel-
le. Napapiirillä on matkailutoimintojen laajentumismahdollisuuksia lentokentän 
suuntaan ja Syväsenvaaran asuntoalueiden suuntaan valtatie 4:n eteläpuolella. 
Ounasvaaralla matkailun kehittymisen tulisi tukeutua pääosin Ounasvaara 2-
suunnitelmaan10. Elinkeinotoiminnan keskittyminen tukee yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä. Alueiden luonnonympäristö tulisi kuitenkin huomioida. 
 

b. Asuntokysynnän mukaan kaavoitetaan viihtyisiä asuinalueita 
 
Asuntokysyntä on vilkasta ydinkeskustassa ja siitä 6-7 kilometrin säteellä, erityi-
sesti jokien varsilla. Asuntokysyntä kohdistuu alueille, joissa on hyvät peruspalve-
lut ja viihtyisä lähiympäristö. Ikääntyneet hakeutuvat asumaan ydinkeskustan his-
sitaloihin palvelujen äärelle ja lapsiperheet väljemmille omakotialueille keskustan 
lähialueille lähelle peruskouluja ja päivähoitopalveluja. 
 
Rovaniemellä tulee varautua uusien asuntoalueiden kaavoittamiseen lähivuosina. 
Maisemallisesti ja rakennettavuudeltaan erityisen hyviä rakennuspaikkoja on mm. 
Paavalniemessä, Pöyliövaaran ja Pöykkölän alueella sekä Printtivaarassa. Kysyn-
tää näille alueille on olemassa, sillä esimerkiksi Ounasrinteen tontit menivät nope-
asti kaupaksi. Tonttitarjontaa voidaan lisätä myös Vennivaarassa, Ylikylässä ja 
Koskenkylässä sekä palvelukylien alueilla. Täydentävää kaavoitusta ja rakenta-
mista tulisi edistää mm. Saarenkylässä ja Ylikylässä, joissa on jo tällä hetkellä hy-
vät peruspalvelut. Kaavoituksissa tulee huomioida asuinalueiden viihtyisyys ja so-
siaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet yhdessä yhdyskuntarakenteen eheyty-
misen ja ympäristön tilan kanssa. 
 

c. Matkailutoiminnan kehittymiselle luodaan hyvät edellytykset matkailu-
vyöhykkeillä 
 
Rovaniemen matkailullinen mahdollisuus ja vetovoiman perusta ovat elinvoimai-
nen keskusta majoituspalveluineen ja lähiluonto, keskustan läheisyydessä sijait-
sevat käyntikohteet sekä jokivarret. Matkailun ydinvyöhyke tulee laajenemaan 
jonkin verran nykyisestä alueesta Ounasjokivartta pitkin Pohtimolammelle ja 
kaakkoon Sierijärvelle. ”Elämyskolmion” merkitys matkailullisena vetovoimatekijä-

                                                 
9 Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen maalaiskunta. Rovaniemen alueen kaupan palveluverkkoselvitys 
2004. 
10 Suunnittelukeskus Oy. Ounasvaara 2 kehittämissuunnitelma 24.1.2006. 
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nä vahvistuu ja Ounasvaaran vetovoimaisuus lisääntyy kun sinne suunnitellut 
matkailuinvestoinnit saadaan toteutettua. 

 
Matkailuyrityksille tulee varata mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa yritysten 
lähiympäristössä. Erityisesti Napapiirin ja Ounasvaaran vetovoimaisuus tulee tur-
vata. Matkailukohteiden: Arktikumin, Napapiirin, Ounasvaaran ja ydinkeskustan 
välisiä yhteyksiä ja saavutettavuutta tulee parantaa ja kehittää. 
 
Kylämatkailua ja retkeilymahdollisuuksia tulee kehittää varaamalla kaavoissa 
mahdollisuuksia rakentaa matkailua palvelevia toimintoja kuten majoitustiloja. 
Matkailukeskusten välisiä retkeilyreittejä tulee kehittää niin, että runkoreitit ovat 
kunnossa ainakin Yläkemijokivarressa, Ounasjokivarressa ja Napapiirin retkeily-
alueen suuntaan. Myös Ranuan eläinpuisto tulisi yhdistää Rovaniemen reitistöihin 
mm. moottorikelkkareittinä. Matkailun kehityksessä tulee muistaa keskitetyt järjes-
telmät, jotta luonnonympäristöä jää tarpeeksi eivätkä kestävän kehityksen mukai-
set tavoitteet vaarannu. 

 
d. Kylät pidetään elävinä 
 

Rovaniemen alueiden käytön tavoitteena on poismuutosta ja keskittymiskehityk-
sestä huolimatta pitää ympäröivä maaseutu ja Rovaniemen kylät elävinä. Palvelu-
tuotanto tulisi järjestää niin, että eri puolilla Rovaniemeä on aktiivisesti toimivia ky-
liä, joita ympäröivät palvelualueet. Kylien alueella tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta luonnonympäristön säilymiseen. 
 
Ainakin suurimpiin kyliin tulisi pyrkiä luomaan uusia työpaikkoja ja saada uusia 
asukkaita, jotta palveluiden säilyminen turvattaisiin. Uusia asuntoalueita tulisi kaa-
voittaa kylien palvelujen läheisyyteen esimerkiksi Sinetässä ja Vanttauskoskella. 
Vaikka asuntokysyntä Rovaniemen kyliin ei tällä hetkellä ole erityisen vilkasta, on 
sellaisia perheitä, jotka etsivät luonnonläheistä ja rauhallista asuinympäristöä ky-
listä, joissa on hyvät peruspalvelut. Tonttien koko tulisi olla selvästi suurempi kuin 
Rovaniemen keskustan alueella. 
 
Kylien elinvoimaisuutta tukee alueen palveluja käyttävä loma-asutus. Tämänhetki-
set loma-asuntoalueet sijaitsevat järvien rannoilla pääasiassa Sinetän ja Meltauk-
sen sekä Vikajärven ja Vanttauskosken palvelualueilla. Tulevaisuudessa nämä 
alueet tiivistyvät ja muodostavat kyliin ja jokivarsille tulevan rakentamisen kanssa 
yhtenäisiä kyläasumisen alueita. Etätyön tekeminen loma-asunnoilla tulee ole-
maan melko vähäistä. Loma-asuntoja muutetaan vakituiseen käyttöön lähinnä 
asuinympäristön viihtyisyyden ja harrastusmahdollisuuksien vuoksi. 
 

e. Rovaniemen keskustasta luodaan eheä, viihtyisä ja vetovoimainen 
 
Rovaniemen yksi vetovoimatekijä on viihtyisä, eheä ja toimiva keskusta. Kiinnos-
tus keskusta-asumista kohtaan on lisääntynyt ja sinne hakeutuvat mielellään eri-
tyisesti ikääntyneet ja nuoret (koko Lapin läänin alueelta). Keskustaa tulisi kehittää 
niin, että sinne rakennetaan asuntoja monipuolisesti kaikille kohderyhmille, ei kui-
tenkaan omakotiasuntoja ydinkeskustaan. 
 
Ydinkeskustaa tulee kehittää nykyistä elävämmäksi ja niin, että Rovaniemi profiloi-
tuu matkailukaupungiksi, jossa viihtyvät niin paikalliset asukkaat kuin matkailijat. 
Market-alueiden vastapainoksi Rovaniemen keskustaan tulee sallia liiketilaraken-
tamista. Keskustasta tulee rakentaa hyvät yhteydet Ounasvaaralle ja muille lähi-
virkistysalueille.  
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Kevyen liikenteen reittejä ja joukkoliikennettä tulee kehittää nykyistä toimivam-
maksi. Kevyen liikenteen verkon tulee olla kattava ja helposti saavutettavissa. 
Myös matkailuliikenteessä kevyen ja joukkoliikenteen yhteyksiä tulisi parantaa 
mm. Napapiirin suuntaan ja Ounasvaaralle. Viheryhteydet tulee säilyttää. 

 
f. Rovaniemelle luodaan laaja viher- ja virkistysalueverkosto 

 
Virkistysalueista tulee suunnitella yhtenäinen, hierarkkinen verkosto, jossa asukas 
pääsee asuinalueensa lähivirkistysalueelta suoraan laajemmalle ulkoilu- ja retkei-
lyalueelle, joka jatkuu aina kaupunkia ympäröiviin kyliin ja niiden takaisiin erämaa-
alueisiin asti.  
 
Erämaa- ja retkeilyvyöhykkeet liittävät kylät toisiinsa ja kaupunkikeskustaan. Nä-
mä vyöhykkeet suunnitellaan siten, että ne sivuavat mahdollisimman monia luon-
tokohteita ja sijoittuvat maisemiltaan vaihteleville alueille. Pääosa erilaisista vael-
lus- ja retkeilyreiteistä tulee sijoittaa näille alueille. 
 
Ulkoilualueet sijoittuvat kaupungin lähituntumaan ja niillä on runsaasti erilaisia ul-
koilureittejä: kuntorata/valaistu hiihtolatu, laskettelurinne, kelkkailurata, sauvakä-
velypolkuja, kiipeilyrinne jne. Uusi, isompi ulkoilualue kehitetään Pöyliövaaran alu-
eelle. 
 
Lähivirkistysalueet leikkikenttineen ja palloilunurmineen sijaitsevat keskustan 
asuntoalueiden väleissä. Asutuksen laajenemisalueiden väliin voidaan kehittää 
erilaisia teemapuistoja ja hyödyntää niissä alueen monimuotoista luontoa. 
 
Urheilualueita; kenttiä, valaistuja ratoja, laskettelurinteitä, ampumaratoja yms., on 
kylillä koulujen yhteydessä ja kaupungin asemakaava-alueen reunoilla. Kaupun-
gissa onkin jo nykyään erityisen monipuolinen urheilupaikkatarjonta. Ounasvaaral-
la näitä toimintoja kehitetään edelleen. 
 
Puistoja, jotka ovat ihmisen rakentamia viherympäristöjä, on vain kaupungin ase-
makaava-alueilla. Kehitettävä, uudenlainen puistoalue on Ounasjokisuiston tul-
vaniittysaaret, Natura- ja perinnemaisemakohde, jota tulisi hoitaa laiduntamalla ja 
niittämällä. Alueelle voidaan rakentaa polkuverkosto/ luontopolku ulkoilijoille, lintu-
harrastajille ja kalastajille, venevalkamia sekä ”eläinpuisto” laiduntaville eläimille. 
Jokisuistosta voi tulla Rovaniemen kesämatkailun kärkikohde.  Muitakin keskustan 
puistoalueita tulee jatkuvasti kehittää ja lisätä keskustan viherrakentamista kohen-
tamaan matkailu- ja joulukaupungin imagoa. 
 

g. Erityisalueet (Ounasjoen suisto, lentomelualue) 
 
Ounasjoen suistoalue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympä-
ristö, joka on suojeltu myös Natura 2000-ohjelmassa ja erityissuojelulailla. Virkis-
tyspalveluja voidaan rakentaa kulutusta kestäville alueille. 
 
Vakinainen ja loma-asutus ohjataan lentomelualueen (55 dB) ulkopuolelle. Len-
tomelualueelle voidaan rakentaa teollisuusalueita sekä esimerkiksi logistiikkaa 
palvelevia alueita. Matkailutoiminnot pyritään ohjaamaan lentomelualueen ulko-
puolelle. Melua tuottavia toimintoja Rovaniemellä ovat lentomelun lisäksi vt4, tule-
va logistiikkakeskus sekä moottorikelkkailun lähtöalue. Näistä viimeisintä lukuun 
ottamatta muut toiminnot on huomioitu siten, ettei asumisen alueita ja tärkeitä vir-
kistystoimintoja ole sijoitettu melualueille. Yksi moottorikelkkailun lähtöalue on 
ydinkeskustassa. 
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3.2 Alueiden käytön visio: Rovaniemi 2020 
 

Rovaniemen alueiden käytön visioon vaikuttavat olennaisesti yhdistymisen myötä 
määritellyt tavoitteet. Rovaniemen halutaan olevan nykyistä elinvoimaisempi, kil-
pailukykyisempi ja kansainvälisempi. Kehittämisessä painotetaan laadukasta 
elinympäristöä, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Matkailun kehittyminen ja 
monipuolinen osaaminen ovat tärkeitä asioita. Kaupungin visiona on toimia kan-
sainvälisenä ja luonnonläheisenä sivistyksen, korkean osaamisen sekä elämysten 
keskuksena.  Strategisina painopisteinä ja tavoitteina ovat muun muassa henkinen 
hyvinvointi ja laadukas elinympäristö, monipuolisen ja kilpailukykyisen elinkeinora-
kenteen luominen ja vahvistaminen sekä strategisen ohjauksen vaikuttavuutta ke-
hittäminen. 
 
Alueiden käytön visio on muodostettu strategiaprosessin kuluessa keskustelujen ja 
erilaisten näkemysten tuloksena. Vision muodostamiseen ovat vaikuttaneet kes-
keisesti saatu yleisöpalaute ja eri sidosryhmien näkemykset. Hankkeen työryhmä 
ja ohjausryhmä ovat osaltaan olleet muokkaamassa vision sisältöä. 
 
Rovaniemen alueiden käytön visio on: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visiossa yrityksiä houkuttelevina pääliikenneväylinä tarkoitetaan erityisesti valta-
tietä 4 ja lentokentän ympäristöä, joka jo tällä hetkellä kiinnostaa yrityksiä inves-
toimaan. Tulevaisuuden mahdollisuuksia ovat mm. Kittilään (kt 79) ja Kuusamoon 
(kt 81) johtavat matkailutiet. Rovaniemellä yritysten toimintaympäristöjä ovat teolli-
suuskylät etelä ja pohjoinen, Aurora Borealis Teknologiakeskuksen osat: Campus 
Borealis I, II ja III sekä Santa´s Technology Park. 
 
Elinvoimaisilla kylillä tarkoitetaan uuden Rovaniemen maaseutukyliä, jotka houkut-
televat muuttajia ja joiden ikärakenne tarjoaa mahdollisuuden kehittää palveluja. 
Keskusta-alueen ulkopuolella palveluja tulisi olla tarjolla ainakin keskuskylillä. Nä-
mä palvelualueiden keskuskylät tarjoavat palveluja laajalle alueelle. Tällaisia kyliä 
ovat Meltaus, Sinettä, Vikajärvi, Muurola, Kivitaipale ja Vanttauskoski. 
 
Eheä keskusta tarkoittaa nykyistä tiiviimpää yhdyskuntarakennetta, jossa turhat 
välimatkat pyritään minimoimaan mm. täydennysrakentamisella. Eheässä keskus-
tassa joukkoliikenne ja kevyt liikenne toimivat tehokkaasti. Viihtyisyyttä voidaan li-
sätä mm. laajentamalla kävelykeskustaa, viher- ja maisemarakentamisella sekä li-
säämällä asumista, palvelutarjontaa ja tapahtumia. 
 
Matkailun ydinvyöhyke käsittää Rovaniemen keskustan (mm. Arktikum), Ounas-
vaaran ja Napapiirin ”Joulukolmion” muodostaman ”elämyskolmion”, Napapiirin 
retkeilyalueen sekä Ounasjokivarren Pohtimolammelle saakka. Tällä alueella ope-
roivat pääasiassa suuria matkailijaryhmiä kuljettavat safariyritykset. Kylämatkailu-
vyöhykkeet on suunnattu lähinnä omatoimimatkailijoille, jotka liikkuvat pienemmis-
sä ryhmissä ja käyttävät kylissä sijaitsevia majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluja. 
Kylämatkailuvyöhykkeitä on mm. Yläkemijoki- ja Ounasjokivarressa. 

 
Rovaniemen aluerakenne 2020 muodostuu yrityksiä houkuttele-
vista pääliikenneväylistä, elinvoimaisista kylistä palvelualueineen, 
eheästä ja viihtyisästä keskustasta ja asuinalueista sekä matkai-
lun ydinvyöhykkeestä ja kylämatkailuvyöhykkeistä 
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3.3 Valittu rakennemalli 
 
Alueiden käytön strategiassa oli vertailtavana kolme, erilaiseen väestö-, työpaikka- 
ja taloudelliseen kehitykseen pohjautuvaa rakennemallia: 
 
1. Hajautunut aluerakenne, jonka pohjana on Rovaniemen kaupungin ja maalais-

kunnan yhdistämisprosessissa valittu hajautuneen palvelu- ja aluerakenteen 
malli. Mallissa korostuu ”kylien Rovaniemi” ja malli noudattelee pitkälti Rova-
niemen maakuntakaavan mukaista aluerakennetta. Mallissa väkiluku kasvaa 
nykyisestä vuoteen 2020 mennessä n. 1 300 asukkaalla. 

2. Vyöhykemalli, jossa toiminnot keskittyvät vyöhykemäisesti valtatien 4 varrelle 
ja lentokentän läheisyyteen. Mallissa alueen väestö kasvaa uusien investoin-
tien ja työpaikkojen myötä merkittävästi, vuoteen 2020 mennessä kaikkiaan lä-
hes 3 000 asukkaalla nykyisestä. 

3. Keskittyvä aluerakenne, jossa toimintojen keskittyminen edelleen jatkuu hyvin 
voimakkaana. Väkiluku kasvaa nykyisestä vuoteen 2020 mennessä vajaalla 
1 000 asukkaalla. Keskustassa ja lähialueilla väkiluku kasvaa melko voimak-
kaasti, mutta kyläalueet tyhjenevät. Keskittymiseen liittyy nuorten ja aktiivises-
sa työiässä olevien poismuuttoa. 

 
Rakennemallien vertailuissa löytyi melko selkeitä eroja. Hajautunut aluerakenne on 
yhdyskunta- ja aluetalouden näkökulmasta epäedullisin, mutta toisaalta kulttuurin, 
paikallisidentiteetin ja alueiden välisen tasa-arvon toteutumisen kannalta suotuisin. 
Hajautunut aluerakenne tukee myös maaseudun elinvoimaisuutta ja kylien kehit-
tymistä. Vyöhykemallissa elinkeinotoiminnan edellytykset ovat parhaimmat ja vah-
va taloudellinen kasvu parantaa myös kunta- ja aluetaloutta. Mallissa heikkoutena 
on paikallisidentiteetin ja ympäristön heikkeneminen kasvuvyöhykkeellä. Keskitty-
nyt aluerakenne on kuntataloudellisesti edullisin sekä infrastruktuurin ylläpitämisen 
ja liikenteen kannalta paras vaihtoehto. Mallissa kuitenkin kulttuuri ja sosiaalinen 
ympäristö voivat heikentyä, eikä keskittyvä malli tue maaseudun elinvoimaisuutta. 
 
Mallien sisällöistä, niiden eduista ja haitoista on käyty strategiaprosessin aikana 
aktiivista keskustelua. Kantaa malleihin ovat ottaneet mm. hankkeen ohjausryhmä, 
työryhmä, yksittäiset viranomaiset, palvelurakennetyöryhmä, Rovaniemen kau-
punginhallitus ja kaupungin johtoryhmä. Eri puolilla uutta kaupunkia järjestetyillä in-
fo- ja kuulemistilaisuuksilla on ollut suuri merkitys. 
 
Malleista eniten kannatusta ovat saaneet hajautunut aluerakenne ja taloudelliseen 
kasvuun perustuva vyöhykemalli. Erityisesti kyläalueilla ollaan oltu hajautuneen 
aluerakenteen kannalla. Myös vyöhykemallissa esiintyvään taloudelliseen kasvuun 
halutaan uskoa. Keskittyvä aluerakenne tunnustetaan realiteettina, mutta sitä vas-
taan halutaan toimia maankäytöllisin keinoin. Mallista riippumatta keskustassa jou-
dutaan varautumaan väkiluvun kasvuun ja uusien asuntoalueiden kaavoittami-
seen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovaniemen aluerakennemalli 2020 on kuvattu raportin liitekartassa. 

 
Rovaniemen aluerakennemalliksi on valittu hajautuneen aluera-
kenteen ja vyöhykemallin yhdistelmä. Rovaniemellä varaudutaan 
kuitenkin väkiluvun kasvuun keskustassa ja uusien asuntoaluei-
den kaavoittamiseen. 
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4 ROVANIEMEN ALUEIDEN KÄYTÖN STRATEGIA 
 
Alueiden käytön strategiassa kuvataan miten ja millä keinoin päästään yhdessä 
valittuun tavoitetilanteeseen. Strategia on päämäärään johtava tietynlainen polku, 
johon kuuluu epävarmuustekijöitä ja riskejä, jotka pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan ottamaan huomioon. 
 
Rovaniemen alueiden käytön strategiassa kuvataan etenemistä ja keinoja erityi-
sesti asumisen, elinkeinojen kehittämisen, palveluiden, liikenteen, virkistyspalvelu-
jen, hyvinvoinnin ja paikallisidentiteetin sekä alue- ja kuntatalouden näkökulmista. 
Tarkastelutapa on aluerakenteellinen ja maankäytöllinen, eikä työssä oteta kantaa 
esimerkiksi palvelujen organisointiin. 
 

4.1 Asumisen strategia 
 

Tavoite: Tuottaa viihtyisiä asuinalueita alueille, joihin asuntokysyntä kohdis-
tuu. Asuntotuotanto on monipuolista ja tarjoaa sekä laadukasta kaupun-
kiasumista että omatoimista kyläasumista maaseudun rauhassa. 
 
Rovaniemen yleiskaavassa on varattu asumisen laajenemisalueita vuoteen 2015. 
Koko kaupungin väestönkasvuksi on arvioitu 3 000 henkeä (kasvun lisäksi tapah-
tuu väestön siirtymää haja-asutusalueilta keskustaan). Asuntojen tuotantotavoite 
tuolle ajanjaksolle on 4950 asuntoa, joista erillispientaloja 1350, rivitaloasuntoja 
1500 ja kerrostaloasuntoja 2100 kpl.  
 
Yhdistyneen Rovaniemen alueella pientaloja rakennetaan vuosittain n. 200, rivita-
loasuntoja n. 160 ja kerrostaloasuntoja n. 230 kpl sekä loma-asuntoja n. 50 kpl. 
Vaikka valittu rakennemalli on hajautuneen ja vyöhykemallin yhdistelmä, tarvitaan 
keskustan tuntumassa asutuksen laajenemisalueita lisää.  
 

Kaavan nimi uusia asuin-
tontteja 

uusia loma-
asuntotontteja 

   
  Ojanperä-Paavalniemen osayleiskaava 1987 
  Rautiosaaren osayleiskaava 2004 
  Alakorkalon osayleiskaava 
  Niskanperän osayleiskaava 2006 
  Imarin osayleiskaava 1998 
  Hirvaan osayleiskaava 
 Vaaralan yleiskaava 2007 
 Tapionkylän yleiskaava 2007 
 Vikajärven osayleiskaava 2006 
 Ylikylän Lehtikankaan asemakaava 2006 
  Muurolan asemakaava 
  Nivankylän osayleiskaava 2006 
  Sinettäjärven osayleiskaava 2005 
  Sinetän osayleiskaava 
  Norvajärven osayleiskaava 
  Koskenkylän osayleiskaava 2006 
  Lehtojärven osayleiskaava 2000 
  Songan osayleiskaava 2004 
  Narkauksen osayleiskaava 2004 
 
   
  Yhteensä 
   joista oikeusvaikutteisissa kaavoissa 

 
42 
123 
16 
37 
55 
96 
44 
55 
65 
40 
60 
76 
16 
212 
108 
179 
63 
55 
62 
 
 

1 404 
868 

 
 
 

3 
 
 

5 
 

7 
42 
 
 

3 
71 
 

28 
 

37 
36 
33 
 
 

265 
153 



 25

Entinen maalaiskunta on laatinut runsaasti yleiskaavoja jokivarsien kyliin. Ohei-
sessa taulukossa on luettelo laadituista kaavoista ja niiden uusista tonteista. Alle-
viivatut kaavat ovat oikeusvaikutteisia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Loma-asuntoja on rakennettu viimeisen kymme-
nen vuoden aikana keskimäärin 50 kpl vuodes-
sa. Yleiskaavoissa osoitetut tontit vastaavat noin 
4 vuoden kysyntään. 
 
Vanhat, jokivarsien nk. 25 km kaavat, ovat van-
hentuneita ja niitä ei voi enää käyttää rakentami-
sen ohjaukseen. 
 
 

Kaavoista useimmat ovat 2000-luvulla tehtyjä, oikeusvaikutteisia yleiskaavoja, joi-
den perusteella kunta voi myöntää suoraan rakennuslupia kaavassa asumiseen 
osoitetuille alueille.  Kaavoitettuja asuintontteja on noin 1400, joista 868 oikeusvai-
kutteisilla kaava-alueilla. Tämä tonttimäärä vastaa kaupungin 4 vuoden omakoti-
tonttikysyntää. Tonteista vain vähän on rakennettu, joten käytettävissä oleva tont-
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timäärä on likimain luettelon mukainen. Suuri osa tonteista on kuitenkin yksityisten 
mailla, joten niiden saaminen rakennettavaksi on epävarmaa.  
 
Yksityisten omistuksessa olevia, asemakaava-alueella sijaitsevia rakentamattomia 
tontteja on Ylikylän alueella noin 80 kpl, Saarenkylällä noin 270 kpl ja vanhan kau-
pungin alueella noin 50 kpl, yhteensä noin 400 kpl. Rakentamiskehoituksilla näiltä 
alueilta on saatavissa käyttöön kahden vuoden tonttivaranto. Lisäksi on kaupungin 
omistuksessa olevia rakentamattomia tontteja myyntilistalla 25 kpl ja ilman kunnal-
listekniikkaa olevia tontteja noin 215 kpl, joista Vennivaarassa 150, Korkalovaaras-
sa 25, Riihitiellä 10, Kisapuistossa 15 ja Soidinmaantien alueella 15 kpl. Nämä riit-
tävät  noin vuoden rakennustarpeeseen. 
 
Vuonna 2007 jaettavia omakotitontteja Rovaniemen kaupungilla on 187 kappaletta 
Kisapuistossa, Riihitiellä, Vennivaarassa ja Soidinmaantiellä. Vuonna 2008 tontteja 
tulisi olemaan hieman alle 200, tontit sijaitsevat kaupungin keskustassa ja lähialu-
eilla Marjamatkassa, Pounikkotiellä, Länsikankaalla ja Nurmenkummun alueella 
sekä Ylikylässä ja Imarintien varressa. Vuoden 2009 tonttitarjontaa varten omakoti-
tontteja kaavoitetaan Pöykkölään, Vennivaaraan, Napapiirin ympäristöön, Saaren-
kylän itäosaan, Nivankylään, Paavalniemeen ja Kuusamontien suuntaan. Osa 
kaavoitettavista alueista edellyttää maanhankintaa. 
 
Kaavoitustarpeita ovat mm. yleiskaavan tarkistus ja laajennus Hirvaalle, Sinetän ja 
keskeisten alueiden yleiskaavan tarkistaminen. Rovaniemellä tarvitaan lisäksi lu-
kuisia pienempiä tarkistuksia oleviin kaavoihin tulevina vuosina.  

 
Olevan kaavoitustilanteen tarkastelu osoittaa, että asumiseen tarkoitetuista alueis-
ta on ylitarjontaa kylillä, joissa tontit ovat kuitenkin yksityisten mailla ja toteutumi-
nen epävarmaa. Keskustassa tontteja ei sen sijaan ole riittävästi. Kylien runsaalla 
tonttikapasiteetilla on vaaransa, sillä alueet saattavat toteutua vain osittain, jolloin 
asuinympäristöstä syntyy hajanainen ja sattumanvarainen ja kunnallistekniikan 
hyötysuhde jää heikoksi. Maaseutuasumisella ja kaupunkiasumisella pitää kuiten-
kin olla selvä ero. Kylien tonttien tulisi olla suurempia verrattuna keskustan tiiviim-
pään rakentamiseen. 

 
Painopisteet: Vetovoimaisimpien asuinalueiden kaavoittaminen, alueiden tii-
vistäminen, monimuotoisten asuinympäristöjen / elinympäristöjen kehittä-
minen 
 
Kaupungin tulisi laatia uudet asuntotavoitteet, joissa rakentamisalueita priorisoi-
daan asetettujen tavoitteiden mukaan. Mitoituksesta tehdään realistinen ja aluei-
den toteuttaminen aikataulutetaan. Kaupungilla on varaa valita vain parhaat ja ve-
tovoimaisimmat alueet. Tällaisina voidaan pitää lähelle vesistöä, olevia palveluja ja 
päätieverkon tuntumaan sijoittuvia alueita. Tiivistettäviä alueita ovat Saarenkylä, 
Sinettä, Nivankylä, Koskenkylä, Oikarainen, Pöyliöjärvi-Pöyliövaara, Paavalniemi, 
Alakorkalo-Niskanperä ja Muurola. 
 
Alueet on esitetty kartalla ”Alueiden käytön strategia, keskeisten alueiden kehittä-
minen” 
 
Myös asuntotyyppien jakaumaa tulee harkita uudelleen. Tutkimusten mukaan 
useimmat ihmiset haluavat asua pientaloissa. Yhtiömuotoinen, tiivis pientaloasu-
minen voisikin olla suositeltavampaa kuin kerrostalorakentaminen: varsinkin tällai-
sella alueella missä maasta ja vetovoimaisista alueista vesistönäkymineen ei ole 
puutetta. 
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Tarjonnan jakaumaa ja sijaintia tulee jatkossa selvittää, sillä suurista ikäluokista 
melko suuri osa haaveilee palaavansa synnyinseudulleen maalle, ainakin osa-
aikaisesti asumaan. Toisaalta arvioidaan, että eläkeläiset hakeutuvat omakotialuei-
ta ja maaseudulta keskustan kerrostaloihin. Tämä johtaisi siihen, että kasvavalla 
osalla väestöstä on kaksi korkeatasoista asuntoa (talvisin käytettävä asunto kes-
kustassa ja kesäasunto maalla), joita kumpaakin käytetään osa-aikaisesti. Todelli-
suudessa tällaiseen asumiseen ei liene monellakaan ole varaa. 

 
Keinot: 
- Asuntotavoitteet ja maankäyttöpoliittinen ohjelma 
- Asuinalueiden priorisointi 
- Rakentamiskehoitukset yksityisten rakentamattomille kaavatonteille 
- Yleiskaavoitettavien ja asemakaavoitettavien alueiden määrittely, kaavoi-

tusohjelma ja aikataulu 
- Pysyvän asumisen ja loma-asumisen alueiden määrittely 
- Taajamien ja kyläalueiden kaavoitus erityyppisiksi asuinympäristöiksi, 

kehittäminen omiin erityisominaisuuksiin perustuen 
- Asuinympäristöjen laadullinen kehittäminen: arkkitehtuurikilpailut, raken-

tamistavan ja ympäristörakentamisen kehittämishankkeet 
- Olevien, arvokkaiden miljöiden suojelu kaavoituksella 
- Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 

 

4.2 Elinkeinojen kehittämisen strategia 
 

Tavoite: Elinkeinotoiminnan kehittymistä edistetään luomalla yritystoimin-
nalle hyvät puitteet ja varaamalla riittävästi alueita logistisesti ja toiminnalli-
sesti edullisille paikoille 

 
Rovaniemen kaupungin tavoitteena on nostaa työllisyysastetta 3 % vuoteen 2010 
mennessä. Vuosille 2006–2010 tavoitellaan 1 000 nettotyöpaikan lisäystä. Työ-
paikkoja olisi 25 200 vuonna 2010 nykyisen 23 700 sijaan. Kaupungin tavoitteena 
on parantaa tuottavuutta, joten palvelut tullaan tuottamaan nykyistä merkittävästi 
pienemmillä resursseilla. Julkisten palvelujen rakennemuutos merkitsee kaupungin 
oman henkilöstön vähenemistä, ja vastaavasti yritystyöpaikkojen määrän kasvua.  
 
Rovaniemellä tullaan panostamaan alueen kärkitoimialoihin: matkailuun, turvaklus-
teriin, elämysteollisuuteen sekä kylmä- ja talviteknologiaan. Elinkeinoelämän kehi-
tyshankkeita toteutetaan valituilla painopistealoilla ja Rovaniemen kansainvälistä 
tunnettuutta parannetaan. Alueen merkittävimpiä investointeja ovat poliisin tieto-
hallintokeskuksen rakentaminen ja Campus Borealis -alueen laajentaminen. Tule-
vaisuudessa investointien kärkitoimialoihin tulisi jatkua, ja alueelle tulisi aktiivisesti 
houkutella uusia toimijoita. Kaupunki voi tukea elinkeinohankkeiden lisäksi yritys-
ten kasvua ottamalla niiden tarpeet huomioon tontti- ja kaavoituspolitiikassa sekä 
liikennepolitiikassa.   
 
Painopisteet: Kansainvälinen matkailu, turvaklusteri, ICT, kylmä- ja talvitek-
nologia, elämysteollisuus 
 
Yritysten tarvitsemaa tuotannollista ja toimistotilaa ei ole Rovaniemellä tällä hetkel-
lä tarjolla riittävästi. Kaupallisille tiloille on kysyntää, erityisesti Prisman läheisyy-
dessä. Kaupallisissa palveluissa onkin odotettavissa jonkin verran kasvua nykyi-
sestä, sen sijaan tuotannollinen toiminta säilynee nykytasollaan. Kuljetukset tulevat 
tehostumaan ja Rovaniemelle tarvitaan logistiikkakeskus. 
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Tuotannollista teollisuustoimintaa ei kannata levittää kahden olemassa olevan 
(Teollisuuskylä ja Norvajärven tien varsi) alueen ulko-puolelle. Näillä alueilla on 
jonkin verran vapaita teollisuustontteja ja esim. Teollisuuskylän aluetta voitaneen 
laajentaa Alakorkalon ja Isoaavantien-Jääskeläisen suuntaan. ICT- ja sisällöntuo-
tantopalveluja voidaan tulevaisuudessa tuottaa Lentokentäntien alueella (Santa´s 
Technology Park) ja Campus Borealiksen alueella Pöyliövaarassa. 
 
Rovaniemen kyliin kohdistuva yritysten investointihalukkuus on niin vähäistä, ettei 
niihin ole tarvetta osoittaa erillisiä työpaikka-alueita. Nykyisen yritystoiminnan säi-
lyttämisen lisäksi kylissä kannattaa kuitenkin edistää pienimuotoisten, paikasta 
riippumattomien yritystoimintojen syntymistä. Kyliin voi syntyä esimerkiksi erillisiä 
etätyökeskuksia, Call Center -palveluja, IT -työpaikkoja tai matkailun tukipalveluja. 
Loma-asukkaat voivat olla paikallisesti merkittäviä palvelujen käyttäjiä ja vaikutta-
vat näin yritysten toimintaedellytyksiin kylissä. 
 
Yritysten sijoittumisten kannalta erittäin tärkeitä asioita ovat hyvät liikenneyhteydet 
ja hyvin toimiva logistiikka sekä palvelujen läheisyys. Rovaniemellä on tarve kehit-
tää julkisia liikenneyhteyksiä välillä Ounasvaara - Santa´s Technology Park – Na-
papiiri. Matkailuliikenteen ohella tämä palvelisi työmatkaliikennettä. Ydinkeskus-
tassa matkailu- ja muiden yritysten kannalta viihtyisän ja vetovoimaisen keskustan 
luominen ympäristörakentamisen keinoin on merkittävä asia. 

 
Keinot:  
- Elinkeinoelämän kehityshankkeet 
- Toimitilarakentaminen 
- Yrityksiä palveleva logistiikka huomioiden luonnon säilymisen 
- Keskustan vetovoimaisuuden kehittäminen 

4.2.2 Osaamiskeskittymät 
 

Tavoite: Koulupalvelujen tehostaminen koko kunnan alueella, koulutuksen 
alueellisen vaikuttavuuden huomiointi 
 
Osaamiskeskittymillä ymmärretään yritystoimintaa tukevia innovaatioympäristöjä. 
Niissä yhdistyvät yritystoiminta, tutkimus ja tuotekehitys. Rovaniemellä osaamis-
keskittymiä on matkailun, ICT:n, kylmä- ja talviteknologian alalla. Tulevaisuudessa 
kehittämistyötä tehdään myös muilla toimialoilla kuten hyvinvointi- ja elintarvi-
kesektoreilla. Osaamisen ja koulutuksen merkitys kehittämistavoitteiden saavutta-
miseksi on suuri. Pohjoisessa toimintaympäristössä tarvitaan erityisosaamista, 
omatoimisuutta sekä kansainvälistymistä. Myös yrittäjyyteen tulee kouluttaa ja yri-
tystoiminnan kehittämisen tarpeiden tulee olla koulutuksen ja tutkimuksen lähtö-
kohtina. Rovaniemen tulevaisuuden kannalta merkittävää on innovaatiotoiminnan 
edistäminen, tietoyhteiskuntakehityksen toteuttaminen, osaamisen turvaaminen ja 
ennakoiva koulutus.  

 
Tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on vähintään toisen asteen ammatillinen tut-
kinto vuoteen 2010 mennessä. Perusopetus tulee saada omassa kunnassa, ja toi-
sen asteen opetus omassa maakunnassa. Maakunnan opetustarjontaa voidaan 
parantaa etä- ja virtuaaliopetuksen avulla korkea-asteen koulutuksessa. 
 
Painopisteet: Perusasteen koulujen verkoston säilyttäminen koko kaupungin 
alueella, koulutuksen kohdentaminen 
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Perusasteen oppilaitosverkosto koko kaupungissa tulee säilyttää mahdollisuuksien 
mukaan. Keskustassa uudet asuntoalueet Pöyliövaaran ja Printtivaaran alueilla li-
säävät perusopetuksen kysyntää nykyisestä. Toisaalta ydinkeskustassa oppilas-
määrät voivat laskea. Keskustan ulkopuolisilla alueilla peruskoulu tulee säilyttää 
ainakin keskuskylillä. Sinetässä, Muurolassa ja Vanttauskoskella tulee säilyttää pe-
rusasteen 1-9 luokkien opetus ja Meltauksessa, Kivitaipaleessa ja Vikajärvellä 1-6 
luokkien opetus, ellei oppilasmäärissä tapahdu odotettua suurempaa vähenemistä. 
Lukiotasoinen opetus tulee säilyttää korkealaatuisena ja lukioiden tulisi erikoistua 
nykyistä enemmän tiettyihin oppiaineisiin. Esiopetus tulee järjestää joko kouluilla 
tai päiväkodeissa, lähellä palveluja tarvitsevia. 
 
Toisen asteen perusopetusta sekä korkeakouluopetusta tulee tarjota aloilla, joissa 
elinkeinoelämä tarvitsee osaajia. Rovaniemen koulutustarjonnan tulee vastata 
osaltaan koko maakunnan tarpeisiin, joten esimerkiksi uusien kaivoshankkeiden 
myötä alan koulutusta tulee tarjota joko Rovaniemellä tai muualla Lapissa. Rova-
niemellä kärkitoimialojen ohella nousevia aloja ovat erikoiselintarvike-, teletervey-
denhuolto- ja puutuoteala. Näiden alojen työvoiman saannista tulee huolehtia. 
 
Rovaniemen aluerakenteessa vuonna 2020 osaaminen keskittyy akselille Lapin 
yliopisto – Rantavitikan oppilaitoskeskittymä – Campus Borealiksen alue. Lisäksi 
koulutus- ja tutkimustoimintaa on mm. Arktikumin, Teollisuuskylän, lentokentälle 
johtavan tien ja Napapiirin alueilla. Keskuskylien tärkein palvelu on elinvoimainen 
kyläkoulu. 
 
Keinot:    
- Perusopetuksen säilyttäminen elinvoimaisissa kylissä 
- Lukioiden erikoistuminen 
- Rovaniemen aseman kehittäminen koulutuskaupunkina 
- Ammatillista koulutusta kehittyvien elinkeinojen aloille ja maakunnalli-

sesti merkittäville aloille, esimerkiksi matkailutoimintoihin 
- Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun aseman säilyttäminen sekä näi-

den yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen 
- Verkko- ja etäopetuksen kehittäminen palvelemaan haja-asutusalueita 
- Koulutusta tukevan innovaatiotoiminnan edistäminen 
- Rovaniemen koulutoimen, korkea-asteen oppilaitosten ja elinkeinoelä-

män yhteistyön tiivistäminen 

4.2.3 Matkailukeskittymät ja matkailupalvelujen alueet 
 

Tavoite: Luoda matkailulle hyvät toimintaedellytykset matkailuvyöhykkeillä 
ja turvata matkailutoiminnan kehittyminen koko kaupungissa 
 
Alueiden käytön strategiaa on toteutettu rinnakkain matkailustrategian kanssa. 
Matkailustrategian toimijoita on haastateltu ja heitä on pyydetty myös arvioimaan 
matkailun tuleva kehittymistä ja sen vaatimaa maankäyttöä. Rovaniemeläisille tär-
keä viher- ja virkistysalue on Ounasvaara, johon on tehty erillinen kehittämissuun-
nitelma (Ounasvaara 2). Ounasvaara on strategiassa käsitelty laajana alueena 
ulottuen hiihtostadionin lisäksi ympäröiviin asuinalueisiin kuten Karvonrantaan. 
 
Painopisteet: majoitusrakentaminen, retkeilyn ja matkailun yhdistäminen, ky-
lien matkailupalvelut, matkailun logistiikka 
 
Nykyisellä majoituskapasiteetillä matkailuvolyymia ei voi merkittävästi kasvattaa 
talvisesonkina. Toisaalta kapasiteetti ei ole tehokkaassa käytössä kesäisin, koska 
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Rovaniemen kesän matkailutuotteet eivät vielä ole tarpeeksi vetovoimaisia.  Ny-
kyinen majoituskapasiteetti ei vastaa kaikkien potentiaalisten asiakasryhmien ky-
syntää, vaan Rovaniemi tarvitsee hotelleille vaihtoehtoisia majoitusratkaisuja. 
 
Majoitusrakentamista tarvitaan lähivuosina seuraavasti: 
- 50 huoneistoa/mökkiä vuodessa = 250 huoneistoa/mökkiä viidessä vuodessa 
- Mökki- ja huoneistohotellirakentamisen parhaimmat paikat ovat Pohtimolampi, 

Ounasvaara ja Golf-kentän ympäristö sekä Napapiirin (laajeneva) alue 
- Kysynnän kasvaessa osa nykyisistä hotelleista voi laajentua 
- Ns. ”Valion tontille” olisi mahdollisuus rakentaa matkailua palveleva hyvinvointi- 

ja hemmottelukeskus, jossa voi olla myös majoitustilaa 
 
Matkailuun liittyvät, myös paikallisia asukkaita palvelevat virkistysalueet ja -reitit on 
kuvattu ”virkistyspalvelujen strategia-osiossa” 
 
Keinot: 
- Majoitusrakentaminen Pohtimolammella, Napapiirin ympäristössä ja kes-

kustassa 
- Ounasvaaran investointien toteuttaminen pääosin Ounasvaara -2 kehit-

tämissuunnitelman mukaisesti 
- Alueiden luonnonympäristöstä huolehtiminen 
- Ohjelmapalvelujen kehittäminen, monipuolistaminen ja ympärivuotinen 

toteutus 
- Hyvinvointi- ja terveysmatkailupalvelujen rakentaminen: korkeatasoisen 

hemmottelukeskuksen toteuttaminen keskustaan 
- Napapiirin joulumaailma -kokonaisuuden kehittäminen 
- Kulttuurimatkailun kehittäminen keskustan arkkitehtuurialueella 
- Ympäristösuunnittelun lisääminen kaikilla matkailualueilla 

 

4.3 Palveluiden kehittämisen strategia 
 
Tavoite: Laadukkaiden peruspalvelujen tuottaminen tasapuolisesti asukkail-
le ja julkisten peruspalvelujen säilyttäminen keskuskylillä (vanhustenhuollon 
osalta erityistavoite, että 90 % yli 75-vuotiaista asuu kotona tai tavallisessa palve-
luasumisessa) 

 
Perustuslain mukaan kunnan perustehtäviin kuuluu koulu-, terveys- ja sosiaalipal-
velujen hoitaminen kaikille kuntalaisille, joten tavoitteena on lasten, työikäisten ja 
vanhusten palvelujen laadun ja saatavuuden turvaaminen, muiden palvelujen säi-
lyttäminen ja kehittäminen (terveys- ja sosiaalihuolto, nuorisopalvelut, kulttuuripal-
velut, erityisryhmien tarpeet). Lisäksi Rovaniemellä on maakuntakeskuksena vas-
tuu tuottaa mm. kulttuuripalveluja.  
 
Ikärakenteen muutoksen myötä koulutuspalvelujen määrä jonkin verran vähenee, 
kun taas vanhustenhuollon palvelujen (kotihoitopalvelut, kuntoutus, palveluasumi-
nen) tarve kasvaa. Erityisen voimakkaasti vanhusten palvelujen tarve kasvaa ha-
ja-asutusalueilla, keskustassa myös nuorisopalvelujen tarve on kasvamassa. Päi-
vähoitopalveluja tulee tarjota vähintään palvelualueiden keskuskylillä, minkä lisäk-
si keskustan päivähoitoverkoston tulee vastata kysyntään. Nykyisistä päivähoito-
palveluista vaarassa ovat Vanttauskosken alueen palvelut (Viirinkylässä ja Auttis-
sa), joissa voi olla tarvetta palvelujen yhdistämiseen. 
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Palveluiden tuotannossa on tapahduttava tehostumista, tai sekä rahat että tekijät 
loppuvat kesken. Rovaniemellä tavoitteena on edistää yhteistyökäytäntöjä mm. 
lasten- ja perhepalveluissa (neuvola, perhetyö, sosiaalityö, päivähoito), mielenter-
veys- ja päihdetyössä sekä yhdistämällä kuntoutuspalveluja. Vanhusten omaeh-
toista selviytymistä kotona pyritään tukemaan mm. kotihoidon avulla. Teletervey-
denhuollolla pyritään tuottamaan etäpalveluja.  

 
Painopisteet: päivähoidon, terveydenhuollon ja vanhustenhuollon lähipalve-
lut, maakuntatasoiset erityispalvelut keskustassa 
 
Yksi mahdollisuus turvata palvelut haja-asutusalueilla on perustaa monipalvelupis-
teitä. Mikäli palvelut eivät ole elinvoimaisia yksittäin niitä tulee yhdistää ja tarjota 
samasta paikasta. Monipalvelupisteiden verkostoon voidaan yhdistää sähköisiä 
palveluita. Monipalvelupisteissä voi olla esimerkiksi kirjasto, neuvola, postipalvelu 
ja jokin kaupallinen palvelu. 
 
Rovaniemen alueella on seitsemän palvelualuetta, joiden alueilla vähintään kes-
kuskylissä tulee säilyttää perustasoiset palvelut: koulu, kaupallinen palvelu sekä 
terveydenhuollon ja vanhustenhuollon peruspalvelu. Myös päivähoito ja esiopetus 
tulee tarjota jokaisella palvelualueella. Palvelu voidaan tarjota paikan päällä tai 
tuoda keskustasta.  
 
Keskusta ja sen lähialueet muodostavat yhden palvelualueen. Tällä alueella väes-
tön määrä lisääntyy. Erityisesti keskustassa korostuu kaavoituksen rooli. Sillä voi-
daan ohjata esimerkiksi lapsiperheiden sijoittumista niin, että nykyiset palvelura-
kenteet (koulut, esikoulut ja päiväkodit) ovat suunnitellun mukaisessa käytössä. 
Kaupallisten palvelujen verkosta on olemassa selvitys, jota suunnitellaan päivitet-
täväksi. Keskusta-alueen kartalle on merkitty tämän hetkisen selvityksen mukaiset 
kehitettävät kaupan ja palvelujen alueet. Muurolassa ja Vanttauskoskella palvelut 
säilynevät ainakin jossain määrin erillisinä. Sen sijaan Sinetässä, Meltauksessa, 
Vikajärvellä ja Kivitaipaleella palveluja voitaisiin kehittää yhdistämällä palveluja ja 
perustamalla monipalvelupisteitä. Tarjottavien palvelujen lisäksi pisteillä olisi suur-
ta merkitystä tapaamis- ja kokoontumispaikkana – kylän sosiaalisen toiminnan 
keskuksena.  
 
Palveluvarustus säilyminen on todennäköisintä vilkkaimpien matkailureittien var-
rella sijaitsevilla kyläalueilla. Koko Lappia koskevista matkailu- ja kaivosinvestoin-
neista voivat konkreettisimmin hyötyä Ounasjokivarren kylät, jossa on mahdollista 
jopa kehittää uusia matkailupalveluja reitin varteen. Meltauksessa ja Lohinivassa 
voi olla perusteltua myös tarjota jokivarsitontteja uusille asukkaille, joiden tuleva 
työpaikka on Kittilässä Suurikuusikon kaivoksella tai Levillä. 
 
Keinot:  
- Teleterveydenhuollon edistäminen 
- Monipalvelupisteiden rakentaminen kyliin 
- Kotipalvelujen tehostaminen 
- Etä- ja verkkopalvelujen edistäminen (mm. sähköinen kauppa) ja niihin 

liittyvien kuljetusten kehittäminen 
- Uusien yhteistyökäytäntöjen lisääminen 

 

4.4 Liikenteen strategia 
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Tavoite: Muodostaa valitun rakennemallin toiminnallisuutta tukeva liikenne-
järjestelmä, jossa otetaan huomioon kestävän kehityksen ja tasa-arvoisen 
liikkumisen asettamat reunaehdot 

 
Elinkeinoelämän edellytyksiä tuetaan valtatien 4 suuntaisella vyöhykkeellä, jossa 
liikennejärjestelmään kohdistuu eniten kehittämispaineita. Tällä vyöhykkeellä va-
raudutaan Barentsin alueen yhteystarpeiden kehittämiseen. Asumisen painopiste 
on toisaalta Rovaniemen keskustaajaman yhteydessä olevilla tiivistämis- ja täy-
dennysalueilla, joita nykyinen liikennejärjestelmä tukee parhaiten. Yhdyskuntara-
kenteen tiivistyminen keskusta-alueella mahdollistaa edelleen joukko- ja kevytlii-
kenteen edistämiseen perustuvan liikennejärjestelmän kehittymisen. Toisaalta 
asuminen ja matkailuun liittyvä elinkeinotoiminta säilyvät ja joillakin alueilla laaje-
nevat nykyisestä jokivarsilla, mikä lisää henkilöautoilua. 
 
Painopisteet: Elinkeinoelämää tukeva liikennejärjestelmä, joukkoliikenne, 
haja-asutusalueiden tieverkko, matkailuliikenne 
 
Valtatien 4 rooli korostuu Lapin tärkeimpänä liikenneväylänä. Rovaniemen yhte-
näisellä taajama-alueella tapahtuva kehitys tukeutuu siihen tuottaen väylälle lisää 
paikallista liikennettä. Myös pitempimatkainen liikenne kasvaa nelostien suunnas-
sa, mikä lisää valtatien merkitystä. Valtakunnallinen runkotiepäätös on tulossa, ja 
tämä merkitsee vt 4:n kehittämistä lentokentälle saakka. Pitemmällä tähtäimellä voi 
myös raideliikenteen kehittämistarve nousta esille erityisesti kuljetusten näkökul-
masta. Koko Pohjois-Suomen alueellisen kehittämisen kannalta tavoitteena on 
sähköistää rata Kemijärvelle saakka sekä rakentaa terminaali- ja logistiikkakeskus. 
Rovaniemen sisäisessä liikenteessä rautatietä ei kuitenkaan käytännössä voi jat-
kossakaan hyödyntää. Jokivarsien liikenneväyliin tukeutuva haja-asutus ja matkai-
lu eivät aiheuta sellaista liikenteen volyymikasvua, johon perustuen liikenneverk-
koa tarvitsisi olennaisesti kehittää. 
 
Strategiassa vt 4:n ja rautatien varrelle sekä lentokentän läheisyyteen on suunni-
teltu uusia palvelu-, matkailu- ja teollisuusalueita. Asuntoalueiden laajennukset on 
pyritty sijoittamaan keskustarakenteen sisälle, pääliikenneverkkojen ulkopuolelle. 
Saarenkylässä asutusta voi vielä levittää lähemmäs rautatietä. 
 
Keskustaajaman alueella liikkuminen perustuu jatkossakin nykyisenkaltaiseen lii-
kennejärjestelmään. Väestörakenteen ikääntyminen lisää taajama-alueillakin vaa-
timuksia autottoman liikkumisen kehittämiseen. Tämä korostuu vielä voimak-
kaammin omakotialueilla ja jokivarsien kylissä. Liikenne ja sen haitat kasvavat lä-
hinnä nykyisinkin liikennepainotteisen valtatien suuntaisessa liikennekäytävässä. 
Merkittävimmät liikenneverkon täydennykset ovat Vennivaara-Ylikylä –alueen yh-
distäminen, Kiveliöntien rakentaminen, Pöykkölä-Pöyliövaara –yhteys sekä teolli-
suusalueen laajentamisen tarpeesta johtuva Isoaavantien jatkaminen uusinen sil-
toineen. Uusi siltayhteys Viirinkankaan/Rantavitikan ja Pöykkölän/Paavalniemen 
välillä on merkittävin ympäristöön vaikuttava liikenneverkon täydennys, jonka to-
teutusmahdollisuudet tulisi selvittää erillisellä suunnittelulla. Silta toisaalta muuttaa 
luonnonympäristöä, toisaalta voi tarjota käyttäjilleen viihtyisän ja maisemallisesti 
arvokkaan liikkumisympäristön.  
 
Keinot: 
Kärkihankkeet toteutetaan ja liikennejärjestelmää kehitetään kauttaaltaan 
liikkumisen peruspalvelutason saavuttamiseksi koko Rovaniemen alueella 
 
Liikenteen kärkihankkeet 
- Valtatien 4 kehittäminen Rovaniemen keskustan kohdalla ja eteläpuolella  
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- Raideliikenteen kehittämisedellytysten turvaaminen, mm. suoja-alue 
- Vennivaara-Ylikylä -yhteys, Kiveliöntie, Isoaavantie, Pöykkölä-

Pöyliövaara -yhteys, Viirinkankaan/Rantavitikan ja Pöykkö-
län/Paavalniemen välisen yhteyden kehittäminen (silta ajo-neuvo- ja/tai 
kevytliikenteelle)  

- Tietoliikenteen kehittäminen tukemaan etäpalveluita ja monitoimipisteitä  
- Terminaaliyhteyksien kehittäminen (logistiikkakeskus, matkakeskus, len-

toasema)  
- Uusien liikennepalvelujen kehittäminen (liikkumisen tasa-arvoisuus ja 

elämyksellinen kylämatkailu) 
- Joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen 

 
 

4.5  Virkistyspalvelujen strategia 
 
Tavoite: Rovaniemellä on kattava virkistyspalvelujen verkko, johon sisälty-
vät kulttuuripalvelut, ulkoilureitistöt, lähivirkistysalueet, ulkoilu- ja retkeily- 
alueet, erämaa-alueet ja myös paikallisia palvelevat matkailualueet 

 
Viher- ja virkistysalueet tarjoavat mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden ko-
kemiseen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun, kalastukseen ja 
muuhun, myös matkailua palvelevaan toimintaan.  
 
Rovaniemi on, keskustaa ja haja-asutusalueen kyliä lukuun ottamatta, suuri viher-
alue, jossa on monipuoliset virkistyspalvelut. Haja-asutusalueella merkittävimmät 
virkistyskohteet ovat Napapiirin retkeilyalue, Pohtimolampi, Auttiköngäs sekä ve-
sistöjen rannat. Paikalliset asukkaat virkistäytyvät laajoilla metsäalueilla kalastaen, 
metsästäen ja marjastaen. Vesistöjen rannoilla on lähes 4000 loma-asuntoa, jois-
ta pääosa on kaupungin asukkaiden omistamia. Hyvät ulkoilureitistöt ovat ole-
massa Korkalovaarasta Pohtimolammelle ja Ounasvaaralta Sierijärvelle ja Oika-
raiseen. Virkistysalueiden merkitys korostuu keskustaajamassa ja kyläalueiden 
lähistöllä. 
 
Kartoilla esitettyjä viherkäytäviä tulee kehittää niin, että ne toimivat samanaikai-
sesti sekä erilaisten ulkoilureitistöjen alueena että lähellä keskustaa ja keskustas-
sa ekologisina käytävinä.  
 

Kaupungin uloimmalla reuna-alueella, ”erämaa-alueella” viherkäytävät ja vaellusreitit 
suunnitellaan kiertämään luontoalueiden kautta, jotka ovat kiinnostavia nähtävyyksiä. 
Myös kylien arvokkaat kulttuuriympäristöt, joihin voidaan kehittää matkailupalveluja, 
tulee liittää tähän verkostoon.  Tämä vyöhyke palvelee eräretkeilijöitä, kalastajia ja pa-
tikoijia. 
 
Sisemmällä retkeilyalueella retkeilyreitit kiertävät keskustaa noin 25 kilometrin etäi-
syydellä sivuten Sinetän, Vikajärven, Oikaraisen-Vanttauskosken ja Rautiosaari-
Muurolan palvelukyliä. Tämä vyöhyke palvelee kaupunkilaisten viikonloppuvirkistys-
käyttöä ja matkailun ohjelmapalveluyrittäjiä. 
 
Keskustan kehitettävä ulkoilualue ulotetaan Paavalniemestä Pöyliövaaran kautta 
Printtivaaraan ja Ounasvaaralle. Siitä reitti jatkuu Kemijoen yli Syväsenvaaraan ja pa-
laa Ounasjokisuiston tulvasaarten kautta Ylikylään ja Korkalovaaraan. Siitä kehitetään 
uusi haara etelään kohti Niskanperää. 
 
Lähivirkistysalueet sijoittuvat asuinalueiden keskelle. 
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Napapiirin retkeilyalueella Vaattunki- ja Vikakönkäiden ympäristön virkistysaluetta 
tulee laajentaa nykyisestä olevat reitistöt kattavaksi. Ounasjokivarrella tulee kehit-
tää veneily- ja melontamahdollisuuksia palveluvarustuksineen välillä Rovaniemi-
Levitunturi. Syväsenvaaran ja Napapiirin retkeilyalueen välille tulee kehittää ulkoi-
lureitistöjä. Retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet Rovajärvellä, puolustusvoimien har-
joitusalueella (alueen moninaiskäyttö: kalastus, marjastus, poronhoito) tulee mah-
dollistaa, vaikka alueella liikkuminen onkin harjoitusaikoina rajoitettua.  
 
Painopisteet: Ounasvaara ja muut asutuksen laajenemisalueisiin liittyvät lä-
hivirkistysalueet, Napapiirin retkeilyalueen kehittäminen, käyntikohteet ku-
ten Pohtimolampi ja Autti, kyläalueita yhdistävät rengasreitit 
 
Rovaniemen tärkein virkistyskeskus on Ounasvaara, jossa on monipuoliset liikun-
tamahdollisuudet. Ounasvaaraa kehitetään paikallisten asukkaiden tarpeisiin, mut-
ta samalla kansainvälisen tason liikuntapuistona. Keskustan muita tärkeitä viher- ja 
virkistysalueita ovat Printtivaara, Pöyliövaara, Korkalovaara ja Ounasjoen saaret. 
Keskustan alueella tulee säilyttää ja parantaa viheryhteyksiä eri kaupunginosien 
välillä. Kylät tulee yhdistää keskustan virkistysalueisiin ja toisiinsa reitistöjen avulla. 
Uudet retkeilyreitit tulee toteuttaa kehittämällä samanaikaisesti kylämatkailua. 
 
Rovaniemen talvireitistöt ovat pääsääntöisesti hyvät. Kesäreitistöjä yleisesti ja eri-
tyisesti vesireittejä tulee monipuolistaa ja pidentää. Keskeinen kehitettävä alue on 
Ounasjoki välillä Kittilä ja Rovaniemi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Ounasjoen 
suistoon, josta tulisi rakentaa merkitty veneilyreitti taukopaikkoineen vähintään Si-
nettään saakka. Sekä kesä- että talvireiteille on päästävä helposti ja sujuvasti kau-
pungin keskustan majoitusliikkeistä. Vesistöihin liittyvät matkailutuotteet vaativat 
satama- ja laituripaikkojen edelleen kehittämistä.  Hyvätasoinen satamapaikka pi-
tää olla myös kaupungin keskustassa. 

 
Reitistöjen rakentamista tulee edistää niin, että syntyy yhtenäinen talvi- ja kesäreit-
tien verkosto, mikä mahdollistaa monipuoliset retkeilyvaihtoehdot. Reitit koostuvat 
pääasiassa maasto-osuuksista mutta voivat sisältää myös autoliikenteelle soveltu-
via pieniä teitä. Moottorikelkkailu on Rovaniemen matkailun yksi kärkituotteista ja 
Rovaniemen kilpailukyvyn säilyttämiseksi on erittäin tärkeää, että kaupungin kes-
kustan läheisyydestä pystytään lähtemään reiteille. Keskustaan tulee varata alue 
matkailukelkkailun lähtöpisteeksi. Kelkkailun säilytys ja huoltopalveluja tulee kui-
tenkin hajauttaa, ydinkeskustan lisäksi tärkeitä päätepisteitä ovat Ounaspaviljonki 
ja Napapiiri. Retkeilyreittien turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota koko kaupun-
gin alueella. 

 
Kylien matkailullinen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, mikäli Rovaniemen kesä- 
ja talvireitistöt rakennetaan kyliä yhdistäväksi verkostoksi.  Tämä edellyttää kylien 
palvelutarjonnan lisäämistä ml. rantautumispaikkojen ja taukopaikkojen rakenta-
mista.  Etenkin Yläkemi- ja Ounasjokien varrella olevat kylät voidaan yhdistää tal-
vella reiteillä. Kesällä kylät muodostavat eri välineillä tapahtuvan vesistömatkailun 
verkoston. Suositeltavaa olisi rakentaa kylien välille rengasreitti, jossa kylissä si-
jaitsevat majoitus- ja ravintolayritykset toimisivat luonnollisina retkeilijöiden etap-
peina ja mahdollistaisivat näin myös useamman päivän retket. 
 
Retkeilyalueiden merkitys matkailussa tulee kasvamaan. Napapiirin retkeilyalue 
Vikajärven lähellä on erinomainen ja sen käyttö matkailussa voi kasvaa, jos saavu-
tettavuus Rovaniemen keskustasta paranee. Napapiirin retkeilyalue tulee yhdistää 
Ounasvaaran reitistöön Olkkajärven ja Oikaraisen kautta. Raudanjoen aluetta tulee 
kehittää melontakohteena. 
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Logistiikkaa ja liikkumista tulee kehittää niin, että sekä kesä- että talvireitit muodos-
tavat yhtenäisen verkoston, jonka yksi lähtöpiste on Rovaniemen kaupungin ydin-
keskusta. Liikennettä tulee kehittää niin, että se palvelee paremmin matkailijoita 
esim. selkeästi merkittyjen ”turistipysäkkien” avulla.  Sopiva matkailijoita palveleva 
bussireitti voisi kulkea välillä: lentoasema-Napapiiri-Arktikum-ydinkeskusta-
Ounasvaara-lentoasema. Informaatiota joukkoliikenteestä ja retkeilyreiteistä tulisi 
lisätä. 
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Rovaniemellä on hyvä kulttuurinen infrastruktuuri; kaupungista löytyy runsaasti 
kulttuurilaitoksia taide- ja näyttämötaidelaitoksista musiikki- ja tanssiryhmiin. Kau-
pungissa on useita museoita ja Rovaniemen teatteri yhdessä Lapin alueteatterin 
ja muiden näyttämötaiteen ryhmien kanssa tarjoaa palveluita koko maakunnalle. 
Musiikin osalta eri rock-ryhmien lisäksi kaupungissa on kamariorkesteri ja useita 
tanssiryhmiä.  

 
Kulttuuriympäristöpainotteisia retkeilykohteita on Alakemijoella Rautiosaaren, Jaa-
tilan ja Petäjäskosken ympäristössä, Narkauksen kylän läheisyydessä, Auttissa, 
Ounasjoen suistossa ja Ylikylässä, Ounasjokivarressa Patokosken ja Porokarin 
välisellä alueella sekä Marrasjärvellä ja Niesissä. Arkkitehtuuripainotteisia kulttuu-
rimatkailualueita on ydinkeskustassa ja poronsarvikaavan alueella. Kaupungin 
ydinkeskustan ns. poronsarvikaavan, Korkalovaaran asuntoalueen kaavan kult-
tuurikeskuksen rakennuksineen on suunnitellut Alvar Aalto. 

 
Keinot: 
- Ounasvaaran investointien toteuttaminen pääosin Ounasvaara -2 kehit-

tämissuunnitelman mukaisesti 
- Ounasjoen ja Yläkemijoen luonto- ja virkistystoimintojen kehittäminen ja 

retkeilypalvelujen lisääminen  
- Matkailureittien luominen kylien ja Rovaniemen keskustan välille 
- Veneilyreitti ja sitä tukevat palvelut Ounasjoelle 
- Retkeilyalueiden saavutettavuuden parantaminen 
- Reittien yhteiskäytön (talvi/kesä) kehittäminen  
- Keskustan viihtyisyyden lisääminen viherrakentamisella 
- Ounasjokisuun tulvaniittysaarten kehittäminen virkistysalueeksi 
- Kulttuuripalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen, uusien innovatiivisten 

ideoiden ennakkoluuloton huomiointi 
 

4.6 Hyvinvointi ja paikallisidentiteetti 
 
Tavoite: Yhteisöllisyyden ja paikallistunteen vahvistuminen, maaseudun säi-
lyminen elävänä, aluerakenteen eheyttäminen 

 
Hyvinvointiin liittyy monenlaisia tekijöitä ihmisen fyysisestä ja henkisestä kunnosta 
ympäristön tilaan. Tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä ovat elämän peruselementit 
eli terveys, toimeentulo ja sosiaalinen ympäristö. Edellä käsitellyt palvelut ovat yk-
si tärkeä hyvinvoinnin osatekijä.  Lasten päivähoito- ja koulupalvelujen, vanhus-
tenhuollon sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen läheisyys ja helppo saatavuus on 
turvallisuus- ja viihtyisyystekijä. Myös riittävän toimeentulon varmistaminen on tär-
keä osatekijä työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. 
 
Hyvinvointia parantavat asumismukavuus, miellyttävä ja turvallinen lähiympäristö 
sekä virkistäytymismahdollisuudet. Asukkaan tulisi voida valita asuinympäristönsä 
omien mieltymystensä mukaan. Kaikki eivät esimerkiksi viihdy keskustan lähiym-
päristössä vaan kaipaavat suurempia tontteja kyläalueilta. Ympäristön tilalla on 
suuri merkitys: haja-asutusalueella kaivataan luonnonympäristöä, keskustan lä-
heisyydessä esimerkiksi puistot, kulttuuripalvelut ja liikuntamahdollisuudet tulisi ol-
la kunnossa. 
 
Painopisteet: rovaniemeläisyys, asuinympäristöjen viihtyisyys ja turvalli-
suus, elämänlaatu, alueen erityispiirteiden huomiointi 
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Paikallisidentiteetin kannalta tärkeää on, että asukkaat tuntevat olevansa tasaver-
taisesti rovaniemeläisiä. Rovaniemellä on vahva, omaleimainen profiili. Profiili on 
muodostunut paikallishistorian kautta, ja profiiliin liittyvät seuraavat osatekijät11: 
- koulukaupunki 
- yrittäjyyden kaupunki 
- matkailukaupunki 
- savotta- ja jätkäperinteenkaupunki 
- kylien kaupunki 
- talvikaupunki 
- arktisen tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki 
- joulukaupunki 
 
Profiilia on muokannut paikallishistoria Rovaniemen markkinoista jätkäkulttuuriin, 
Alvar Aallon suunnitelmat sekä jälleenrakennuskauden yhteenkuuluvaisuus yleen-
säkin. Imagotutkimusten mukaan Rovaniemeen yhdistetään Lappi, lumi, joulupukki 
ja porot sekä suomalaisten ajatuksissa Jätkänkynttilä-silta ja Napapiiri, ominai-
suuksista luonnonläheisyys, matkailu ja opiskelu, urheilu, turvallisuus sekä rento, 
reilu ja perinteikäs ilmapiiri. Nykypäivänä Rovaniemi tunnetaankin erityisesti koulu-
tuskaupunkina opiskelijoiden ja nuorten kautta sekä kansainvälisenä kaupunkina 
matkailun ja Ounasvaaran urheilun kautta. Profiilia muokkaavat jatkuvasti mm. 
kaupungista kotoisin olevat urheilijat ja joukkueet sekä kirjailijat, taiteilijat ja muusi-
kot (mm. Jorma Etto, Jari Tervo, Antti Tuisku, Lordi). Rovaniemi on saanut merkit-
tävää julkisuutta myös Euroopan kulttuuripääkaupungin valintaprosessissa. Kau-
pungin imagoa tulisikin kehittää ”joulupääkaupungista” monipuolisemmaksi ja ym-
pärivuotisemmaksi. Paikallisidentiteetin rakentumista edesauttavat kulttuuripää-
kaupunkihankkeessa määritellyt perusperiaatteet, joita ovat: 
 
- yhteistoiminta ja yhteistoiminnalliset verkostot 
- esteettömyys ja saavutettavuus 
- kyläverkostot 
- lapset ja nuoret 
- kolmas ikäpolvi (ikääntyvä väestönosa). 
 
Rovaniemi on joulupukin ansiosta ainutlaatuinen paikka. Unohtaa ei saa myöskään 
poroja, joita hyödynnetään sekä alkutuotannon elinkeinona, matkailussa että Ro-
vaseudun markkinoinnissa. Suunnitelmat poronsarvikaavan valaisusta sopivat kult-
tuurin esilletuomiseen ja korostamiseen.  
 
Sitoutuminen omaan alueeseen ja sen kehittämiseen on tärkeää. Keskeisiä toimi-
joita alueiden kehittämisessä ovat viranomaisten lisäksi asukasyhdistykset ja kylä-
toimikunnat. Maankäytön suunnittelulla voidaan parantaa yhteisöllisyyttä esimer-
kiksi toimintojen sijoittelulla tai jättämällä asuntoalueille yhteisiä tiloja ja virkistys-
mahdollisuuksia. Kylien kehittäminen parantaa elinvoimaisuutta, tuo alueelle töitä 
ja lisää tasa-arvoa sekä yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden vahvistamiseen tulisi 
kiinnittää huomiota myös kaupunkialueella (erityisesti uusilla asuinalueilla). Asuk-
kaiden yhteiset kokoontumistilat, virkistysmahdollisuudet ja yhteistoimintamahdol-
lisuus tulisi huomioida suunnittelussa. 

 
 

Keinot: 
- Rovaniemen erityispiirteiden korostaminen suunnittelussa 
- Riittävien kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen 

                                                 
11 Rovaniemen hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2011 Kahdeksan vuodenaikaa - Gávcci jagiáiggi 
(http://www.rovaniemi2011.fi/?deptid=14328) 
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- Asukkaiden tasa-arvon huomiointi hyvinvointipalveluja järjestettäessä 
- Aluerakenteen eheyttäminen ja rakennetusta infrastruktuurista huolehti-

minen, paikan henki, rakennettu muisti, kestävä kehitys 
 

 
 
 
 

4.7 Kunta- ja aluetalous 
 
Tavoite: tasapainoinen ja positiivinen kuntatalous, jossa velkataakkaa saa-
daan vähennettyä (velat asukasta kohti alle maan keskiarvon) 
 
Kaupungin talousarvion12 mukaan tilikauden tulos on negatiivinen vuosina 2006–
2008, mutta kääntyy positiiviseksi 2009–2010. Toimintakate tulee laskemaan vuo-
sina 2006–2010, mutta vuosikate taas paranee. Kaupungin lainamäärä nousee 
muutamana lähivuonna, mutta kääntyy sen jälkeen laskuun. Myös konsernilainat 
pienenevät. Kaupungin tilikauden tulos tulee olemaan positiivinen vuodesta 2008, 
mikäli talousarvion tavoitteet toteutuvat 100 %:sti. Mikäli tavoitteet toteutuvat vain 
50 %:sti, jää tilikauden tulos negatiiviseksi, ja heikkenee edelleen. Tämä tuo ka-
sautuvia ongelmia ikärakenteen vinoutuessa ja palvelutarpeen kasvaessa. 
 
Painopisteet: peruspalvelujen turvaaminen, taloudellinen ja tehokas aluera-
kenne, investointien ja uusien työpaikkojen saaminen, kylien kehittäminen 
 
Rovaniemen tulevaisuus ja taloudellinen tasapaino riippuu siitä, miten hyvin talo-
usarviossa asetetut tavoitteet toteutuvat. Suuria muutoksia lähivuosina aiheuttavat 
mm. ikärakenteen muutosten myötä lisääntyvät kustannukset vanhustenhuollossa 
ja perusterveydenhuollossa. Toimintaa on syytä tehostaa vaarantamatta kuiten-
kaan tarjottavien palvelujen laatua. Uusien toimintamallien kehittely ja lanseeraa-
minen tulisi tapahtua pikaisesti, sillä vanhustenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa 
koko ajan, ja lisäys on huomattava vuoden 2010 jälkeen.  

                                                 
12 Rovaniemen kaupunki 2005. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2006 – 2010. 
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Huolimatta kasvavista kustannuksista, tulee riittävät peruspalvelut taata kaikille 
kaupungin asukkaille. Tämä tarkoittaa käytännössä panostuksia palvelualueiden 
keskuskyliin, joissa niissäkin otetaan huomioon väestömäärissä ja ikärakenteessa 
tapahtuvat muutokset. Ensiarvoisen tärkeää on saada lähivuosina uusia investoin-
teja ja työpaikkoja sekä edelleen kasvavia verotuloja Rovaniemelle. Kaupunkia ja 
sen yritystoiminnan mahdollisuuksia on markkinoitava kansainvälisesti.  
 
Laaditun erillisselvityksen perusteella Rovaniemi voi hyötyä lähiseutujen kehitys-
hankkeista ja investoinneista. Lähialueiden investointien vaikutus Rovaniemen ta-
loudelliseen kehitykseen, työllisyyteen ja aluerakenteeseen on sekä suoraa että 
välillistä. Suoraan erillisselvityksessä tutkitut investoinnit tulevat työllistämään Ro-
vaniemen seudulta 200-300 henkilöä ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat n. 100 
henkilöä. Kaupungin taloutta kohentavat mm. kasvavat verotulot, työttömyyden 
alenemisesta aiheutuvat kustannussäästöt, lisääntyvät matkailutulot (mm. Levin ja 
Ounasvaaran kehittyminen) sekä suorat investoinneista aiheutuvat tulot (Ounas-
vaaran matkailuinvestoinnit). 
 
Rovaniemen aluerakenteen on oltava toiminnallisesti tehokas ja taloudellisesti 
edullinen. Kylien kehittymistä on tuettava niin, että uudet asuinalueet ja palvelut 
ohjataan nykyisten kyläkeskustojen läheisyyteen. Keskustassa on tiivistettävä 
aluerakennetta ja pyrittävä maankäytöllisin keinoin estämään hallitsematon ja kal-
lis taajamien ja kylien hajautuminen. 
 
Maanhankinta tullaan tekemään alueiden käytön strategian pohjalta, ja sen kus-
tannukset katetaan tonttimyynnillä. Keskustaajaman rakennetta tiivistetään täy-
dennyskaavoituksella ja -rakentamisella. Maanhankintaa ja kylien osayleiskaavoi-
tusta jatketaan sellaisilla alueilla, joihin kohdistuu luontaisesti asuntokysyntää ja 
joissa kunnalliset palvelut ovat hyödynnettävissä ja kunnallistekniikka helposti to-
teutettavissa. 
 
Keinot: 
- Kustannustehokkaiden toimintamallien ja palvelurakenteen muodostami-

nen, palvelujen yhdistäminen 
- Investointihalukkuuden selvittäminen ja markkinointi 
- Uudet työpaikat ja yritykset 
- Toimintojen kehittäminen palvelualueiden keskuskylissä 
- Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen 
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5 KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA TOIMENPIDEOHJELMA 

5.1 Strategian ja alueen kaavoituksen suhde 
 
Rovaniemen alueiden käytön strategia on Rovaniemen tulevaa alueiden käyttöä, 
kaavoitusta ja maanhankintaa ohjaava raami. Sillä ei siis ole juridista, kaavoihin 
rinnastettavaa asemaa, eikä se ole oikeusvaikutteinen. Strategian pohjalta voidaan 
kuitenkin tarkistaa esimerkiksi Rovaniemen maakuntakaavaa ja alueelle laadittuja 
yleiskaavoja. 
 
Strategiatyössä on maakuntakaavan keskuskylä -käsite korvattu ilmaisulla ”Rova-
niemen tulevaisuuden kylien verkosto”. Raportissa tulevaisuuden kylien verkoston 
kehitettävistä kylistä on puhuttu (palvelualueiden) keskuskylinä, joita on vähem-
män kuin maakuntakaavan keskuskyliä. Maakuntakaavan ehdotuksista yhdystie 
Ylikylästä lentokentälle on jätetty pois, eikä asutusta ole merkitty Ounasjoen itä-
puolelle suistoalueen kohdalla. Pöyliövaarassa taas on merkitty asumisen alueita 
maakuntakaavan virkistysalueille kuitenkin niin, että arvokkaat viheralueet ja suoje-
lukohteet sekä viheryhteydet on säilytettävä. Strategiasuunnitelmaa toteutettaessa 
tulee muuttaa maakunta- ja yleiskaava ainakin näiltä osin. 
 
Kaavoituksen eteenpäin viemiseksi tarvitaan selvityksiä. Näistä vuonna 2006 alka-
neita tai alkavia ovat Vennivaara-Ylikylä palveluiden ja liikennejärjestelmän selvit-
täminen, kaupan palveluverkkoselvityksen täydentäminen ja eteläisen teollisuus-
alueen liikenneselvitys. Alkamassa on myös asemakaavallinen ja kaupunkikuvalli-
nen selvitys korttelissa 10. Lisäksi tarvitaan varastoalueen kehittämisen suunnitel-
ma ja selvitys Rajan alueen mahdollisesti pilaantuneista maista. 

5.2 Kehittämisehdotukset strategian toteuttamiseksi 
 
Edellä on kuvattu tavoitteita, päämääriä ja keinoja eri osakokonaisuuksien näkö-
kulmasta. Alueiden kehittymisen ja Rovaniemen kilpailukyvyn turvaamisen kannal-
ta tärkeitä käytännön työkaluja ja keinoja ovat mm. hyvä kaavoituspolitiikka, oikein 
mitoitetut ja ajoitetut infra- ja kehittämishankkeet, hyvätasoinen koulutus, innovaa-
tioiden edistäminen, palvelujen kehittäminen sekä eri toimijoiden välinen verkostoi-
tuminen ja vuorovaikutus. 
 
Konkreettiset kehittämisehdotukset voidaan jakaa lyhyen (vuoteen 2010 ulottuvat 
toimenpiteet) ja pitkän tähtäimen (vuosina 2010–2020 toteutettavat) toimenpitei-
siin. Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkinomaisesti jokaiseen strategiaan 
ja osakokonaisuuteen liittyviä, keskeisimpiä toimintojen (practice) ja alueiden käy-
tön kehittämisehdotuksia: 

 
Strategia tai osakoko-
naisuus 

 
Lyhyen tähtäimen (vuoteen 2010 
ulottuvat) toimenpiteet 

 
Pitkän tähtäimen (vuosina 2010–
2020 toteutettavat) toimenpiteet 

 
Asuminen 
 
 

 
- Olevien yleiskaavojen yhteensovit-
taminen ja mm. asutuksen koko-
naismitoituksen tarkistaminen. Laa-
ditaan keskeisille alueille yleiskaava, 
jossa annetaan mm. osa-alueille uu-
si kokonaismitoitus, suunnittelumää-
räyksiä, rakentamismääräyksiä ja 
suojelumääräyksiä, joilla ohjataan 
tarkempaa osayleiskaavoitusta. 

 
- Loma-asumiseen ja ”kakkos-
asumiseen” sopivien alueiden mää-
rittäminen, rajaaminen ja kehittämi-
nen 

- Kylien osayleiskaavojen tarkistus 
- Kulttuuriympäristöjen, maisema-
alueiden ja muiden suojelukohteiden 
säilyttämistoimenpiteet asuinaluei-
den suunnittelussa 
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Strategia tai osakoko-
naisuus 

 
Lyhyen tähtäimen (vuoteen 2010 
ulottuvat) toimenpiteet 

 
Pitkän tähtäimen (vuosina 2010–
2020 toteutettavat) toimenpiteet 

 
Asuminen 
 

 
- Kaavoitusohjelman laatiminen: 
osayleiskaavat, asemakaavat, ranta-
asemakaavat (suosituimmat alueet 
ensin) 

- Kaavoitettavien asuntotyyppien 
määrittely ja kaavojen saneeraus 

- Uusien asuntotavoitteiden laatimi-
nen 

- Asuntoalueiden kaavoittaminen 
keskeisillä alueilla 

- Tonttien markkinointi haja-alueilta ja 
kyliltä, alueen palveluresurssien kar-
toitus ja markkinointi 

- Asuinympäristön laadun suunnittelu 
niin, että taajamilla ja kyläalueilla on 
selvä ero 

 

 
- Kylien ominaispiirteiden luokitus ja 
kaavasaneeraukset erityyppisten 
ympäristöjen tuottamiseksi 

 

 
Elinkeinojen kehittämi-
nen 
 
 

 
- Yritysalueiden tiivistäminen ja osit-
tainen laajentaminen rautatien var-
rella Teollisuuskylässä, käytön te-
hostaminen lentokentäntien varrella 

- Innovaatioselvitys ja -ohjelma kärki-
toimialoilla 

- Luonnontuotteiden jalostuksen ja 
matkailun edistäminen kyläalueilla, 
matkailu erityisesti Ounas- ja Kemi-
jokivarressa 

- Asiakaspalvelukeskusten houkuttelu 
alueelle (osaavan työvoiman saan-
nin perusteella) 

- Palvelualueiden laajennusvaraukset 
päivitettävän selvityksen mukaisesti 

 

 
- Uusien innovaatioiden myötä työ-
paikka-alueiden luominen vt 4:n ym-
päristöön, muualle keskustan tuntu-
maan ja kyliin 

 

 
Osaamiskeskittymät 
 

 
- Poliisin tietohallintokeskuksen ja 
Campus Borealis -alueen rakenta-
minen, ”osaamisakseli” välille yli-
opisto-ammattikorkeakoulu-poliisin 
tietohallintokeskus 

- Oppilaitosverkon sopeuttaminen 
ikärakenteeseen 

- Oppilaitosverkon säilyttäminen koko 
kaupungin alueella 

- Koulutuksen ja elinkeinoelämän 
yhteistyö, mm. koulutuksen kohden-
taminen elinkeinoelämää hyödyttä-
ville aloille 

- Lapin elämysteollisuuden osaamis-
keskuksen ja elinkeinoelämän yh-
teistyön tiivistäminen niin, että se 
tukee alueellisen kehityksen tavoit-
teita 

 
 

 
- Yliopisto – Campus Borealis – yri-
tysalueet – lentoasema -akselien ja 
yhteyksien kehittäminen 

- Etä- ja virtuaalikoulutuksen käynnis-
täminen 

- Ammatillisen koulutuksen lisäämi-
nen ja kohdentaminen elinkeinoelä-
mää hyödyttäville aloille 
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Strategia tai osakoko-
naisuus 

 
Lyhyen tähtäimen (vuoteen 2010 
ulottuvat) toimenpiteet 

 
Pitkän tähtäimen (vuosina 2010–
2020 toteutettavat) toimenpiteet 

 
Matkailukeskittymät ja -
alueet 
 

 
- Mökki- ja huoneistohotellirakentami-
sen lisääminen 

- ”Valion tontin” matkailullinen hyö-
dyntäminen 

- Vesiretkeilyreitin ja -palvelujen ra-
kentaminen välillä Ounasjoen suisto 
– Meltaus 

- Julkisen kulkuyhteyden rakentami-
nen välille: lentoasema – Napapiiri – 
Arktikum – ydinkeskusta - Ounas-
vaara 

- Ounasvaaran investointien toteutta-
minen 

- Napapiirin matkailualueen laajenta-
minen 

 

 
- Matkailualueiden laajentaminen 
Sierijärvelle ja Pohtimolammelle 

- Kylämatkailun kehittämisen suunnit-
telu 

- Matkailukyliä yhdistävien rengasreit-
tien ja niiden palvelujen rakentami-
nen (esitetty liitekartalla) 

- Vesiretkeilyreitin jatkaminen Kittilään
- Ympärivuotisen hyvinvointi- ja terve-
ysmatkailupalvelujen luominen 

- Kulttuuriympäristöjen ja suojelualu-
eiden matkailukäytön selvitys ja to-
teuttaminen 

 

 
Palvelujen kehittäminen 
 

 
- Palveluverkoston määrittely Rova-
niemen keskustassa ja kylissä 

- Palvelujen yhdistäminen ja monipal-
velupisteiden rakentaminen 

- Julkisten palvelujen yhdistäminen 
yksityisiin palveluihin 

 

 
- Matkailuun tukeutuvien uusien pal-
velujen kehittäminen 

- Etä- ja verkkopalvelujen luominen 
 

 
Liikenne 
 

 
- Valtatien 4 kehittäminen ja liikenne-
turvallisuuden parantaminen 

- Vanhojen rajapintojen (kaupungin ja 
maalaiskunnan) katujärjestelyt; 
Vennivaara-Ylikylä, Pöykkölän suun-
ta sekä puuttuvien pääkatujen toteu-
tus, mm. Isoaavantie 

- Vanhusväestön liikennepalvelujen 
kehittäminen (esim. palvelulinjat) 

- Kestävän kehityksen huomiointi 
liikennesuunnittelussa 

 

 
- Rautatiekuljetusten kehittäminen, 
radan sähköistäminen Kemijärvelle 
saakka, radan jatkaminen Venäjän 
rajalle 

- Joukkoliikenneyhteyksien ja kevytlii-
kenneväylien rakentaminen keskus-
kylissä ja matkailuteiden varrella 

- Logistiikkakeskuksen rakentaminen 
- Siltayhteyden rakentaminen Kemijo-
en yli 

 

 
Virkistyspalvelut 
 

 
- Keskustan maisema- ja viherraken-
taminen (Lainaanranta, Ounasjo-
kisuisto, katuympäristöt) 

- Viheralueverkon muodostaminen, 
kolme kehää: Rovaniemen keskus-
tan kehä, Palvelukylien rengasreitti 
ja ulompi retkeilykehä. 

- Jokivarsien retkeilymahdollisuuksien 
lisääminen (merkityt reitit ja tarvitta-
vat palvelut / kaavoitus) 

- Reitistöjen suunnittelu, luokittelu ja 
priorisointi 

 
 
 

 
- Rovaniemen keskustan ja kylät yh-
distävien retkeilyreittien rakentami-
nen ja ylläpidon järjestäminen 

- Napapiirin retkeilyalueen kehittämi-
nen kansainvälisesti kiinnostavaksi 
retkeilyalueeksi 

- Kulttuuripalvelujen säilyttäminen ja 
kehittäminen 
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Strategia tai osakoko-
naisuus 

 
Lyhyen tähtäimen (vuoteen 2010 
ulottuvat) toimenpiteet 

 
Pitkän tähtäimen (vuosina 2010–
2020 toteutettavat) toimenpiteet 

 
Hyvinvointi ja paikal-
lisidentiteetti 
 
 

 
- Peruspalvelujen määrittely ja tur-
vaaminen eri puolilla Rovaniemeä 

- Viihtyisien, laadukkaiden ja turval-
lisien asuinympäristöjen kaavoitta-
minen ja rakentaminen keskustaan 
ja keskuskyliin 

- Kylien kehittäminen kehittämismää-
rärahoilla 

- Kaupungin imagomarkkinoinnin 
suunnittelu ja toteutus 

- Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 
 

 
- Rovaniemen kehittäminen ja mark-
kinointi viihtyisäksi asuinkaupungiksi 
uusille tulo- ja paluumuuttajille 

- Alueen kulttuuriympäristöjen, mai-
sema-alueiden ja suojelukohteiden 
kartoitus ja käyttö- sekä kehittämis-
ohjelmat 

 
Kunta- ja aluetalous 
 

 
- Tilikauden tuloksen kääntäminen 
positiiviseksi 

- Velkamäärän alentaminen niin, että 
velat / asukas ovat alle maan kes-
kiarvon 

- Verotulojen lisääminen uusien inves-
tointien kautta 

- Lapin investoinneista ja kehitys-
hankkeista (Suurikuusikko, Haapa-
ranta-Tornio kaupalliset hankkeet, 
Ounasvaara, Suomu, Levi, Ylläs) 
hyötyminen 

 

 
- Taloudellisesti tehokkaiden toimin-
tamallien toteuttaminen 

- Toiminnallisesti ja taloudellisesti 
tehokkaan aluerakenteen luominen 

- Uusien kehityshankkeiden ja inves-
tointien aikaan saaminen 

 

 
 

5.3 Arviointi tavoitteiden toteutumisesta 
 

Strategiatyössä aikaisemmin valmistuneessa rakennemalliraportissa on esitetty 
useita asumista, elinkeinoelämää, liikenneverkkoa, palveluja, virkistäytymistä ja 
hyvinvointia koskevia tavoitteita, joiden toteutumista on tarkasteltu kolmen eri ra-
kennemallin osalta. 
 
Alla olevaan taulukkoon on koottu Rovaniemen kaupungin visio sekä keskeisimpiä 
maakuntatason ja Rovaniemen kehittymiselle strategiaprosessissa asetettuja ta-
voitteita. Niitä on arvioitu valitun rakennemallin näkökulmasta. 

 

Tavoite 
 
Arviointi tavoitteiden toteutumisesta 
 

 
Visio: Rovaniemen aluerakenne 2020 muodostuu yri-
tyksiä houkuttelevista pääliikenneväylistä, elinvoimai-
sista kylistä palvelualueineen, eheästä ja viihtyisästä 
keskustasta sekä matkailun ydinvyöhykkeestä ja ky-
lämatkailuvyöhykkeistä 

 

 
Visio pyritään toteuttamaan valitsemalla hajautu-
neen ja vyöhykemallin yhdistelmä sekä varautu-
malla keskusta-alueen kasvuun 
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Tavoite 
 
Arviointi tavoitteiden toteutumisesta 
 

 
• Koko uusi Rovaniemi säilyy asuttuna ja palveluky-

läverkosto säilyy 
 
 
 
• Lappi tarvitsee voimakkaita kehittyneitä kaupunki- 

ja maaseutuja, jotka yhdessä muodostavat aluera-
kenteellisen kokonaisuuden 

 
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttä-

vät maaseudun elinkeinotoimintojen edistämistä, 
samoin maakuntasuunnitelma ja -kaava 

• Maakuntasuunnitelmassa korostetaan kuntakes-
kuksia painottavan aluerakenteen kehittämistä 

 
• Riittäviä ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja alueita 

varataan sekä maakunnassa asuville että muualta 
Suomesta ja ulkomailta tuleville 

 
• Kaupungin taajama-alueet liittyvät saumattomasti 

toisiinsa 
• Aluerakenne eheytyy ja rakennetun infrastruktuurin 

käyttöaste paranee, maaseutu säilyy elävänä 
 
 
 
 
• Loma-asuntoalueet ovat helposti saavutettavissa ja 

rakennettavuudeltaan hyviä 
 
 
 
• Asuinalueista luodaan viihtyisiä 
• Keskustasta muodostetaan eheä ja vetovoimainen 
 
 
 
 
• Vähintään 90 % kaikista yli 75-vuotiaista asuu koto-

na tai tavallisessa palveluasumisessa  
 
 
• Työpaikkojen määrän lisääntyy ja työttömyysaste 

alenee 
 
 
 
 
• Rovaniemen aluerakenteessa varataan riittävästi 

alueita elinkeinotoiminnan kehittymiselle 
 
 

 
Tavoite toteutuu osittain: elinvoimaisimmat kylät 
säilyvät, mutta pienimpien kylien palvelut voivat 
heikentyä. Palveluja tullaan järjestämään etä- ja 
monipalveluina 
 
Tavoite toteutuu hyvin: vyöhykemalli tukee kasvua 
ja hajautuneessa mallissa ympäröivä maaseutu 
säilyy elinvoimaisena 
 
Molemmat tavoitteet toteutuvat hyvin 
 
 
 
 
 
Tavoite toteutuu hyvin: rakennemallissa varaudu-
taan kaavoittamaan uusia asuinalueita houkuttele-
vilta alueilta 
 
Tavoite toteutuu kohtuullisesti: valitussa rakenne-
mallissa pyritään eheyttämään taajamarakennetta 
kaavoittamalla asuinalueita mm. Saarenkylään. 
Mikäli aluerakenne vielä hajautuu ei eheytymistä 
tapahdu. Maaseudun säilyminen elävänä toteutuu. 
Tiivistymistä tapahtuu keskustassa ja suurimmissa 
kylissä. 
 
Tavoite toteutuu melko hyvin: nykyistä infrastruk-
tuuria voidaan hyödyntää. Uusia loma-
asuntoalueita on suunniteltu mm. Songan ja Sinet-
täjärven alueille 
 
Tavoitteet toteutuvat melko hyvin: asuinalueista 
pyritään kaavoittamaan viihtyisiä, ja varaamaan 
asumisvaihtoehtoja keskustasta ja kyliltä eri elä-
mäntilanteissa oleville. Toimintoja ei hajauteta 
liikaa ydinkeskustasta 
 
Tavoitteen toteutuu kohtuullisesti: Valitussa raken-
nemallissa vanhustenhuollon palvelut viedään 
palvelukyliin 
 
Tavoite toteutuu osittain: uudet työpaikat syntyvät 
keskustaan ja VT 4:n varrelle, maaseutualueille voi 
syntyä pitkällä tähtäimellä matkailuun liittyviä työ-
paikkoja (haasteena voi olla työvoiman tarpeen ja 
tarjonnan kohtaaminen) 
 
Tavoite toteutuu hyvin: elinkeinotoiminnalle on tilaa 
sekä kasvualueita vt4:n ja rautatien suuntaisesti  
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Tavoite 
 
Arviointi tavoitteiden toteutumisesta 
 

 
• Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulupalvelut te-

hostuvat tasapuolisesti koko kunnan alueella, julki-
set peruspalvelut säilyvät palvelualueiden keskus-
kylillä 

 
 
 
• Lisätä koulutettujen määrää työvoimakysytyillä aloil-

la ja lisätä yrittäjyyttä alueella 
 
 
 
• Liikennejärjestelmä tukee Lapin aluerakenteen sekä 

elinkeinotoiminnan kehittämistavoitteita niin, että 
alueella on mahdollisuus menestyä sekä kansalli-
sessa että kansainvälisessä kilpailussa 

• Valtatien 4, rautatien ja lentoaseman tasoa paran-
netaan 

 
• Ratayhteys Rovaniemeltä Venäjän rajalle, osana 

Barentsin liikennekäytävää on parantunut 
• Barentsin käytävästä on muodostunut tavaraliiken-

teen logistinen pääväylä ja tunnettu matkailureitti 
• Linja-autoliikenne sekä henkilö- ja tavaraliikenne 

toimii hyvin neljän maan välillä 
 
• Uusi siltayhteys Viirinkangas/Rantavitikka – Pöyk-

kölä/Paavalniemi 
 
 
• Teiden liikennekelpoisuus on turvattu, päällystetyn 

tieverkon kunto säilytetty ja liikenneturvallisuutta pa-
rannettu 

 
 
• Lentoasema toimii ulkomaan ja kotimaan lentorah-

tiyhteyksien keskuksena 
• Rovaniemeltä on suorat kansainväliset yhteydet 
 
 
• Seutuliikenteen palvelutaso on säilytetty/parantunut 
• Kevyt liikenne on lisääntynyt 

 
 
 
 

• Virkistysalueet tarjoavat mahdollisuuksia luonnon 
monimuotoisuuden kokemiseen, monipuoliseen 
luonnossa liikkumiseen, urheiluun, kalastukseen 
ym. matkailua palveleviin toimintoihin  

• Alueelle rakennetaan virkistyspalvelujen verkko 
 

 
Tavoite toteutuu osittain: ikärakenteen muutokset 
ja poismuutto heikentävät palvelujen kysyntää. 
Palvelualueiden keskuskylillä peruspalvelut voi-
daan säilyttää kylissä sijaitsevina monipalveluina 
tai etäpalveluina. Taloudellinen tilanne vaikuttaa 
tavoitteen saavutettavuuteen 
 
Tavoite toteutuu osittain: haasteena on koulutusta 
vastaavien työpaikkojen löytyminen ja koulutuksen 
vastaavuus suhteessa elinkeinoelämän investoin-
teihin (esim. kaivoshankkeet) 
 
Tavoite toteutuu melko hyvin: kasvu keskittyy val-
tatien 4 varrelle ja lentoaseman ympäristöön, kil-
pailukyvyn kehittyminen riippuu alueelle suuntau-
tuvista investoinneista 
 
 
 
Tavoite toteutuu osittain: kuljetusten pääväylä Ve-
näjälle kulkee Vartiuksen ja Kostamuksen kautta. 
Ratayhteys välillä Rovaniemi-Kemijärvi tulisi säh-
köistää ja ratayhteyttä jatkaa Venäjän rajalle, josta 
yhteys jatkuisi edelleen. 
 
 
Tavoite toteutuu: poliisin tietohallintokeskuksen 
rakentaminen ja uudet asuntoalueet Ranuantien 
suunnassa edellyttävät siltayhteyden rakentamista 
 
Tavoite toteutuu osittain: valitussa rakennemallissa 
myös alempiasteinen tieverkko säilytetään pääosin 
hyvässä kunnossa, palvelukylien kevyen liikenteen 
verkostoa parannetaan 
 
Tavoitteen toteutuminen epävarmaa: nykyisten 
matkustaja- ja kuljetusmäärien tulee kasvaa huo-
mattavasti, ennen kuin suorien kansainvälisten 
yhteyksien muodostaminen on kannattavaa 
 
Tavoite toteutuu osittain: julkisen liikenteen kehit-
tämisedellytykset eivät ole valitussa mallissa kovin 
hyvät, kevyt liikenne tulee lisääntymään taajamien 
eheytyessä ja kylien kevyen liikenteen verkon pa-
rantuessa  
 
Tavoite toteutuu hyvin: valitussa rakennemallissa 
panostetaan retkeilyalueiden ja niiden välisten 
reittien kehittämiseen. Keskustaan muodostetaan 
kattava viheralueverkko, jonka lisäksi kaupungin 
muut osat yhdistetään matkailu- ja virkistysvyöhyk-
keiden avulla. 
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Tavoite 
 
Arviointi tavoitteiden toteutumisesta 
 

 
• Terveysmatkailu Rovaniemellä kasvaa 
 
 
 
 
 
• Virkistysalueet säilyvät mahdollisimman luonnon-

mukaisina 
 
 
 
• Vapaa-ajan reitistöjen laatutaso paranee 
 
 
 
• Matkailuvyöhykkeillä luodaan hyvät edellytykset 

matkailutoiminnan kehittymiselle 
 

 
Tavoite toteutuu osittain: Rovaniemellä on hyvät 
luontaiset edellytykset hyvinvointi- ja terveysmat-
kailun kehittämiseen. Tavoitteen saavuttamiseen 
vaikuttavat yritysten investoinnit ja markkinointiky-
ky. 
 
Tavoitteen toteutuu melko hyvin: keskustassa 
(mm. Ounasvaaralla) on olemassa rakennuspainei-
ta, muualla virkistysalueet voidaan pääosin säilyt-
tää luonnonmukaisina 
 
Tavoite toteutuu hyvin: rakennemallissa panoste-
taan vahvasti ympärivuotisiin, monikäyttöisiin, ret-
keily- ja matkailualueita yhdistäviin reitteihin 
 
Tavoite toteutuu hyvin kylien palvelujen, loma-
asuntoalueiden sekä matkailu- ja virkistysvyöhyk-
keiden kehittämisen myötä 
 

 
 

Tavoitteiden toteutuminen on tiivistetty alla olevaan kuvaan. Alueiden käytön kehit-
tämiselle laadittu visio ja suurin osa tavoitteista toteutuu hyvin tai ainakin osittain. 
 
 
 

Sivu 22© Nesenta Oy 2005
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5.4 Epävarmuustekijät ja mallin toteutumisen riskit 
 

Mallin toteutumiselle on olemassa epävarmuustekijöitä ja riskejä, joita arvioitiin jo 
raportin alussa megatrendejä koskevassa kappaleessa. Siinä todettiin mm. että 
väestön ikääntymisellä, toimintojen ja väestön keskittymisellä ja palveluyhteiskun-
nan murroksella on merkittävä vaikutus Rovaniemen aluerakenteeseen. Vaikutus 
on kuitenkin lyhytaikaisempi kuin esim. mahdollisilla ympäristömuutoksilla, energi-
an vähenemisellä ja yleisen turvattomuuden lisääntymisellä. 
 
Valitun rakennemallin (vyöhykemäisen, kasvuun perustuvan mallin ja hajautuneen, 
aluerakenteen yhdistelmän) suurin epävarmuustekijä ja riski on siinä, ettei tavoitel-
tua taloudellista kasvua saavuteta ja että alueen väestö samanaikaisesti sekä voi-
makkaasti keskittyy, että vähenee. Väestön vähenemis- ja keskittymiskehitys voi 
olla mahdollinen tämän hetkisen tilanteen valossa. Tarvitaan kuitenkin pidemmän 
aikavälin tietoja, jotta kehityksen suuntaa voidaan arvioida. Tehokkaalla asunto- ja 
kaavoituspolitiikalla sekä oikein suunnatuilla ja ajoitetuilla investoinneilla negatiivis-
ta kehitystä voidaan torjua. Rovaniemen väestökehityksen kannalta olisi erityisen 
tärkeää saada kaupungissa opiskelevat nuoret sitoutumaan yrityksiin ja jäämään 
opiskelukaupunkiinsa. Entisiä rovaniemeläisiä tulisi houkutella tarjoamalla työpaik-
koja ja viihtyisiä rakennuspaikkoja palvelujen läheisyydessä. Syntyvyyttä tulisi tu-
kea panostamalla päivähoitoon ja lähikoulupalveluihin sekä tarjoamalla edullisia ja 
väljiä rakennuspaikkoja kohtuullisen matkan päässä palveluista. 
 
Rovaniemen ”kohtalonkysymys” on alueen ulkopuolisten investointien saaminen 
kaupunkiin ja muualle Lappiin. Investoinnit ja niiden vaikutuksesta syntyneet työ-
paikat houkuttelevat tulomuuttajia ja luovat uskoa alueella nyt asuviin. Rovaniemen 
tulevaisuuteen vaikuttavat merkittävästi mm. Kittilän kaivoshanke ja Levin matkai-
luinvestoinnit. Matkailussa Rovaniemen tulisi säilyttää ”jouluimago” mutta pystyä 
kehittymään ympärivuotiseksi matkailukaupungiksi. Rovaniemelle kaivataan myös 
ulkomaisia matkailuinvestointeja. Tällä hetkellä epävarmuutta elinkeinoelämän tu-
levaisuuteen tuovat mm. korkotason nousu ja polttoaineiden kallistuminen. 
 
Lähialueiden investointien vaikutus Rovaniemen taloudelliseen kehitykseen, työlli-
syyteen ja aluerakenteeseen on sekä suoraa että välillistä. Suoraan investoinnit tu-
levat työllistämään Rovaniemen seudulta 200–300 henkilöä. Suurimmat työllisyys-
vaikutukset syntyvät luonnollisesti Ounasvaaran matkailullisesta kehittämisestä, 
mutta Suomutunturin lentomäki-hankkeelle sekä Kittilän kaivoshankkeella ja Levin 
matkailuinvestoinneilla on sekä suoria että välillisiä työllisyysvaikutuksia Rovanie-
melle. Suorien työllisyysvaikutusten lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuksia alueelle 
syntyy kasvavan palvelujen kysynnän, liikenteen kasvun ja yritystoiminnan vilkas-
tumisen myötä. Välilliset työllisyysvaikutukset ovat yhteensä n. 100 henkilöä. 
 
Taloudellisen epävarmuuden ohella on viime vuosina lisääntynyt maailmanpolitii-
kasta johtuva turvattomuus erityisesti Lähi-idässä, mikä näkyy mm. kansainvälisen 
matkailun heikentymisenä ja viennin tyrehtymisenä. Ympäristöuhkista ilmeisin on 
ilmaston lämpeneminen, mikä Rovaniemen korkeudella voi johtaa lumikauden 
merkittävään lyhenemiseen syksyisin ja keväisin. Asiaan voidaan kiinnittää huo-
miota kylmä- ja talviteknologian avulla. Kansainvälinen turvattomuus ja energian 
kallistuminen voi toisaalta lisätä kotimaan matkailua ja lisätä kysyntää lähialueilta 
kuten Venäjältä. 
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5.5 Mallin toteutumisen seuranta 
 

Rovaniemen alueiden käytön strategiaprosessissa on tärkeää seurata mallin toteu-
tumista ja sen alueellista vaikuttavuutta. Valittua rakennemallia tulee arvioida suh-
teessa asetettuihin tavoitteisiin ja tapahtuneeseen kehitykseen määräajoin, vähin-
tään lyhyen tähtäimen suunnitelmien toteuduttua (vuonna 2010) ja kerran pitkän 
tähtäimen suunnitelmien toteutusvaiheessa (vuosina 2010–2020). Seurannan ta-
voitteena on antaa realistinen kuva toteutuneesta kehityksestä ja edellytykset kor-
jata mallin sisältöä tarpeen mukaan. 
 
Seurantaa varten tulee valita riittävä joukko sopivia indikaattoreita niin, että jokais-
ta esitettyä strategiakokonaisuutta edustaa vähintään yksi indikaattori. Mahdollisia 
seurantaindikaattoreita voivat olla esimerkiksi: 
 
 
Yleisindikaattorit 
- väkiluku ja sen muutos 
- muuttotase 
- ikärakenteen muutos 
- työllisyys 
- työpaikat, työpaikkaomavaraisuus 
 
Asuminen 
- kaavoitetun alueen pinta-ala 
- kaavoitetun ja rakennetun pinta-alan suhde 
- asuinalueensa viihtyisäksi kokevien % -osuus 

 
Elinkeinot ja osaaminen 
- investointien arvo (€) alueelle 
- syntyneiden työpaikkojen määrä 
- aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä 
- uusien tutkintojen määrä 
- matkailijoiden yöpymiset ja matkailutulot 

 
Palvelut 
- peruspalvelujen saavutettavuus (km) 
- monipalvelupisteiden käyttöaste ja kannattavuus 

 
Liikenne 
- liikenneonnettomuuksien määrä 
- rautatie- ja lentoliikenteen matkustajamäärät 

 
Virkistys 
- etäisyys lähimmästä lähivirkistysalueesta (km) 
- reitistöjen määrä, saavutettavuus ja käyttö 

 
Hyvinvointi ja paikallisidentiteetti 
- Rovaniemen sisäinen ja ulkoinen imago (imagokysely) 
- sairastavuus ja työkykyisyys 
- työtapaturmat, itsemurhat 

 
 

Talous 
- kaupungin tilinpäätöksen tulos 
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- velkamäärä asukasta kohti 
- verotulokertymä 
- asukkaiden toimeentulo 
 
Seurannassa voidaan käyttää apuna erilaisia arviointimenetelmiä, kuten panos-
tuottoanalyysiä, jossa selvitetään esimerkiksi investointien ja kehityshankkeiden 
vaatimia (julkisia) panostuksia ja niistä aiheutuneita hyötyjä. Mallin alueellista vai-
kuttavuutta voidaan selvittää eri osapuolten, kuten alueen asukkaiden, matkailijoi-
den, investoijien, yrittäjien ja viranomaisten näkökulmista. 
 
Seuranta strategian toteutumisesta tulisi olla jatkuvaa. Seurantaa varten tulisi pe-
rustaa seurantatyöryhmä, jonka velvollisuuksiin kuuluu indikaattorien tietojen kerä-
ys ja muuttuneisiin olosuhteisiin reagoiminen. Ilman nimettyjä henkilöitä strategian 
tavoitteiden toteutumisen valvominen voi jäädä tekemättä. Seurantatyöryhmä kan-
nattaa koota strategiatyön työryhmän ja/tai ohjausryhmän jäsenistä, joiden lisäksi 
voidaan pyytää avuksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Seurantatyöryhmällä tulee olla 
valmiuksia analysoida indikaattorien tuloksia, tehdä johtopäätöksiä ja tiedottaa ke-
hityksestä sekä tarvittaessa kutsua koolle esimerkiksi kaupungin virkamiehiä, jotta 
muuttuneisiin tilanteisiin osataan vastata. Muuttunut tilanne merkitsee parhaillaan 
sitä, että tavoitteet on saavutettu ja esimerkiksi työllisyystilanne ja väkiluvun kasvu 
ovat odotettua positiivisemmat. Tällöin tarvitaan suunnitelmien suuruusluokan tar-
kistamista tai uusia suunnitelmia. Pahimmassa tilanteessa strategian tavoitteet ei-
vät toteudu, ja joudutaan muokkaamaan tavoitteita ja aikataulua sekä tehostamaan 
keinoja.  
 
Seurantaa tulisi tehdä esimerkiksi seuraavalla frekvenssillä: 
 
Vuosittain: 

• väestön määrä, muuttoliike ja muuttajien ikärakenne 
• investoinnit 
• matkailuyöpymiset 
• terveysindikaattorit 
• kaupungin tilinpäätös 

 
Indikaattorien avulla saadaan trendikuvaajia, jotka tulee tarkistaa 2-3 vuoden vä-
lein ja päätellä muutosten suunta ja suuruus sekä niiden vaikuttavuus strategiaan 
 
Vuonna 2008 olisi hyvä tehdä välitarkistus kaikista indikaattoreista ja verrata tilan-
netta nykytilanteeseen vuosina 2005–2006. Seurantaryhmän tulisi kokoontua ja 
keskustella indikaattorien tiedoista, trendikuvaajista sekä mahdollisista muutostar-
peista suunnitelmiin. 
 
Vuonna 2010 tulee tarkistaa kaikki valitut indikaattorit sekä se, kuinka suuri osa 
toimenpiteistä on toteutettu ja kuinka laajana. Strategiaa olisi hyvä päivittää myös 
vuoden 2010 paikkeilla. Samassa yhteydessä tulisi tehdä jatkoaikataulu strategian 
toteutumisen seuraamiseksi. Nämä toimet tulisi tehdä seurantatyöryhmässä. 
 
Vuosina 2010–2020 tulee jatkaa indikaattorien seuraamista vuosittain, ja mahdolli-
sesti muokata indikaattorilistaa. Välitarkistuksia kaikista indikaattoreista tulee tehdä 
2-3 kertaa. 
 
Vuonna 2020 tulisi tarkistaa kaikkien strategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteu-
tuminen. Samassa yhteydessä tulisi laatia strategian arviointi ja mahdollinen jatko-
suunnitelma. Tällöin seurantatyöryhmä valmistelee asiaa ja esittää tulokset ja 
suunnitelmat koko kaupungin virkamiehistön hyväksyttäväksi. 
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Rovaniem en keskus
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Liite1. Palvelualueet 
 

Strategiatyössä palvelualueet ja niiden keskuskylät on määritelty liitekartalla (Rovaniemen alueiden 
käytön strategia). Määrittelyjen pohjana on tilastoaluejako, joka hieman eroaa tehdystä jaosta. Ti-
lastolliset suuralueet ovat seuraavat: 
 

 
 
Seuraavassa on analysoitu Rovaniemen väestötietoja tilastoalueittain. Väestön ja työpaikkojen 
suhteen vahvimmat kyläalueet sijaitsevat Ounasjoen ja Alakemijoen suuralueilla. Ou-
nasjokivarressa suurin kylä on Sinettä, mutta myös Meltaukseen on keskittynyt palveluja ja asutus-
ta. Alueella on paljon matkailutoimintaa ja Levin suuntaan matkaavat kulkevat kylien kautta. Ala-
kemijoella sijaitsee Muurola, joka on Rovaniemen suurin kylä. Yläkemijoen alueen suurin kylä on 
Vanttauskoski, jossa on vahvaa kylämatkailutoimintaa. Sodankyläntien ja Ranuantien suunnilla 
merkittävimpiä kyliä ovat Vikajärvi ja Kivitaipale.  
 
Rovaniemen keskus 
 
Rovaniemen keskuksen alueella lasten, alle 7-
vuotiaiden määrä pysyy nykytasolla 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kou-
luikäisten määrä sen sijaan vähenee selvästi, 
yhteensä lähes 1 000:lla hengellä. Työikäisten 
määrä säilyy suunnilleen nykyisellä tasolla, 
mutta yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa selvästi, 
eniten yli 85-vuotiaiden osuus. Ikääntyneiden 
suhteellisen osuuden kasvu on samalla tasolla 
kuin kyläalueilla.  
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Alakem ijok i
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Ounasjok i
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Keskustassa päivähoidon tarve tulee säilymään nykyisellä tasollaan. Kouluikäisten määrän huo-
mattava väheneminen merkitsee muutoksia koulupalveluihin. Muutoksissa tulee huomioida koulu-
jen saavutettavuus, optimaalinen luokkakoko ja mahdolliset koulukuljetukset ympäröiviltä alueilta. 
Ajanjaksolla voi olla tarvetta yhdistää kouluja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 
 
Väestön ikääntymisen myötä vanhustenhuollon palveluihin tarvitaan nykyistä enemmän resursseja. 
Myös uusille, yritysten tuottamille palvelumuodoille tulee olemaan kysyntää. Seniorikansalaisten 
määrän lisääntyminen vaikuttaa palvelukysynnän ohella myös asuntokysyntään: palveluasuntojen 
lisäksi tullaan luultavasti tarvitsemaan hyvin varusteltuja kerrostaloasuntoja keskustapalvelujen 
läheisyydestä. Pääosa terveyspalveluista tulee säilyttää keskustassa. Keskustassa myös kaupallis-
ten ja kulttuuripalvelujen kysyntä kasvaa. Ikääntyneiden osuus tulee olemaan suurin ydinkeskus-
tassa, kun taas lasten osuus on suurin Koskenkylässä, Pöykkölässä ja Pullinpuolella. 
 
Alakemijoki 
 
Tilastoalueelta Hirvas ja Rautiosaari tukeu-
tuvat oman tarjontansa lisäksi keskustan 
palveluihin. Sen sijaan Muurola tarjoaa pal-
veluja alueen pienemmille kylille. Alake-
mijoen alueella alle kouluikäisten määrä 
laskee seuraavan kymmenen vuoden aikana 
hieman. Ala-asteikäisten määrä vähenee n. 
30 % ja yläasteikäisten sekä toisen asteen 
koulutusta tarvitsevien hieman yli 10 %. 
Näin suuret muutokset vaikuttavat alueen 
koulupalveluihin. Muurolassa tulee luul-
tavasti säilymään peruskoulun luokat 1-9. 
Päiväkoteja alueella on Hirvaan ja Rautiosaaren lisäksi vain Muurolassa, joten tilanne säilynee 
nykyisellään. Neuvola tulee säilyttää Muurolassa. 
 
Alakemijoella vähenee myös työikäisten määrä alueella. Tämä voi vaikeuttaa mm. kaupallisten 
palvelujen säilymistä, varsinkin jos Rovaniemen eteläpuolelle rakennetaan uusia kauppakeskuksia. 
Ikääntyneiden osuus alueella kasvaa huomattavasti, joten kaupallisten palveluiden, virkistyspalve-
luiden ja kulttuuripalveluiden, kuten kirjaston säilyminen tulisi taata. Julkisen liikenteen tulee sujua 
keskustan suuntaan. Alakemijoella on loma-asuntoja reilu 200 kappaletta. Tämä ei vielä yksinään 
tuo suurta lisäystä alueen palvelujen kysyntään, mutta voi yhdessä ohitse kulkevan matkailuliiken-
teen kanssa lisätä kaupallisten palvelujen tarvetta. 
 
Ounasjoki 
 
Ounasjoen suuralueella lasten määrä säilyy 
lähes ennallaan, ja kouluikäisten määrän 
väheneminen on kohtalaista. Ala-
asteikäisten määrä laskee noin 10 % ja 
yläasteikäisten 20 %. Alueen palveluista päi-
vähoitotarpeen määrä säilyy nykyisellään, 
mutta palvelujen keskittymistä voi tapahtua 
Meltaukseen ja Sinettään. Koulupalveluista 
Tapionkylän koulun lakkautuspäätös on jo 
tehty. Sinetän yläaste tulisi ehdottomasti 
säilyttää, etteivät alueen koulukuljetukset 
muodostuisi liian pitkiksi.  
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Sodankyläntie
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Työikäisten määrä vähenee vain hieman ja loma-asukkaat (loma-asuntoja Ounasjoen alueella yli 
1200 kappaletta) yhdessä alueen muiden matkailijoiden ja ohikulkijoiden kanssa lisäävät kaupallis-
ten ja matkailupalvelujen tarvetta. Ikääntyneiden määrä alueella kasvaa, mikä luo paineita terveys-
palvelujen säilyttämiselle Meltauksessa ja Sinetässä. Kirjasto tai kirjastoauto on tarpeellinen, sa-
moin alueen jonkin asteinen julkinen liikenne keskustan suuntaan. Alueen nuorisotilat voivat palvel-
la myös vanhusväestöä kokoontumistiloina ja harrastepaikkoina. 
 
Yläkemijoki 
 
Alueen lasten määrä laskee reilusti, samoin 
kouluikäisten määrä (ala-asteikäisten lähes 
30 % ja yläasteikäisten noin 25 %). Myös 
työikäisten määrä vähenee noin 
neljänneksellä. Vanhusten määrä sen sijaan 
nousee kaikissa 65 vuotta täyttäneissä ikä-
luokissa. 
 
Yläkemijoen alueella on tällä hetkellä useita 
päivähoitopalvelua tuottavia pisteitä, joiden 
kohtalo on epävarma lasten määrän vä-
hentyessä. Oikaraisen alueelta voidaan 
käyttää keskustan palveluja, mutta alueen muille asukkaille tulisi turvata päivähoito- ja kou-
lupalvelut (ala- ja yläaste) ainakin Vanttauskoskella. Alueen työikäisten määrän väheneminen vai-
kuttaa kaupallisten palvelujen tarjontaan, mutta kehittyvällä matkailulla ja loma-asutuksella (tällä 
hetkellä 700 loma-asuntoa) on positiivisia vaikutuksia palvelutarjontaan. Yläkemijoen tilanteeseen 
vaikuttaa myös alueen asukkaiden aktiivinen kylä- ja yhteistoiminta, josta yhtenä osoituksena on 
aluelautakunta. Alueen positiivinen yhteishenki voi houkutella alueelle uusia asukkaita. Ikääntynei-
den määrä kasvaa tälläkin alueella ja siksi mm. perusterveydenhuollon palvelupisteen, kirjaston ja 
kyläkaupan säilyminen Vanttauskoskella on erittäin tärkeää. Julkisia kulkuyhteyksiä keskustaan 
pitää kuitenkin kehittää. 
 
Sodankyläntie 
 
Alueen lasten määrä on pieni (40 alle kou-
luikäistä vuonna 2004), mutta määrä tulee 
säilymään. Päivähoidon tarve pysyy siis 
nykyisellään. Kouluikäisten määrä vähenee 
kolmanneksella ja työikäisten määrä 
viidenneksellä, kun taas vanhusten määrä 
kasvaa. Alueella toimii tällä hetkellä kaksi 
koulua, mutta koulujen yhdistyminen on 
mahdollista. Peruskoulun olemassaolo 
alueella (Vikajärvellä) tulisi turvata, jotta 
pitkiltä koulukuljetusmatkoilta vältyttäisiin. 
Vanhusten määrän kasvaessa alueella 
tarvittaisiin vanhus- ja terveyspalveluja sekä kokoontumistiloja ja kirjastopalveluja. Kaupallisten 
palvelujen ja matkailupalvelujen säilymiseen vaikuttavat ratkaisevasti alueen yli 700 loma-asuntoa 
ja valtatietä 4 käyttävät matkailijat. 
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Ranuantie 
 
Alueen lasten määrä laskee merkittävästi 
tulevaisuudessa. Kouluikäisten määrä sen 
sijaan säilyy muista alueista poiketen 
nykytasolla. Työssäkäyvien määrä laskee 
viidenneksellä ja vanhusten määrä nousee 
(poikkeuksena ikäluokka 85–89-vuotiaat). 
Alueen tulevaisuus riippuu jossain määrin 
Poliisin tietohallintokeskuksen ja uusien 
asuntoalueiden rakentumisesta Ro-
vaniemeltä Ranualle johtavan tien varteen 
sekä niiden aikaan saamasta palvelujen 
tarjonnasta. Nykyennusteiden valossa 
alueen peruskoulu tulee säilymään, mutta 
tarvetta yläasteelle ei ole. Päivähoitopalvelut tulisi säilyttää alueella lasten määrän vähenemisestä 
huolimatta. Neuvolapalvelujen säilyminen ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen säilyminen tulee 
turvata. Loma-asutuksen ja matkailuliikenteen vaikutus alueella on vähäinen. 
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