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Esipuhe
Rovaniemelle laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma 1990-luvun alkupuoliskolla. Suunnittelualue
käsitti kaupungin lisäksi silloisen maalaiskunnan alueen. Suunnittelun pohjaksi tehtiin laaja liikennetutkimus. Varsinainen suunnitelma käsitti useampia erillissuunnitelmia, jotka laadittiin tiiviissä
vuorovaikutuksessa keskenään. Rovaniemi oli yksi liikennejärjestelmäkokonaisuuden suunnittelun
edelläkävijöistä.
Suunnitelmia on päivitetty tie- ja katuverkon yksittäisten hankkeiden osalta ja kaavoitusprosesseihin liittyen. Joukkoliikenteestä on laadittu 2000-luvulla linjastosuunnitelma ja vuoden 2009 aikana
liikenne- ja viestintäministeriön KETJU-hankkeen osana valmistui joukkoliikenteen kehittämisohjelma.
Liikennemalleja on päivitetty yksittäisten suunnitteluhankkeiden tarpeisiin. Koko liikennemallia koskenut vähän laajempi päivityskin on tehty. Liikennemallijärjestelmän perusteet löytyvät kuitenkin
edelleen 1990-luvun alussa tehdystä liikennetutkimuksesta.
Edellä kuvatuista lähtökohdista Rovaniemen kaupunki ja Lapin ELY-keskus käynnistivät Rovaniemen liikennejärjestelmätyön ohjelmoinnin syksyllä 2009. Ohjelmoinnin tuloksena käynnistettiin tämän Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 -suunnitelman laatiminen. Suunnitelma määrittelee Rovaniemen liikennejärjestelmän kehittämisen vision, tavoitteet ja toimintalinjat sekä keskeisimmät
kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma esittää myös merkittävimmät tutkimus- ja suunnitteluhankkeet
sekä alustavasti toimintatavan liikennejärjestelmätyön jatkamiselle.
Työtä on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa keskustan osayleiskaavaprosessin kanssa. Alueidenkäytön strategian päivittämistyö kanssa vuorovaikutus on myös ollut vahvaa.
Työn tekemisestä on vastannut ohjausryhmä, johon kaupunginhallitus nimesi talvella 2011 edustajansa työtä ohjaamaan. Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana neljä kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano on ollut seuraava
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1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
1.1. Suunnitteluhistoriaa
Rovaniemelle laadittiin liikennejärjestelmäsuunnitelma 1990-luvun alkupuoliskolla. Suunnitteluprosessi oli Suomen ensimmäisiä, jossa käsiteltiin kaikki liikennejärjestelmän osa-alueet; tie- ja katuverkko, pysäköinti, kevytliikenne ja joukkoliikenne.
Suunnittelun lähtökohdaksi tehtiin laaja liikennetutkimus vuosina 1990-1991. Liikennetutkimuksella
selvitettiin Rovaniemen seudun asukkaiden liikkumistottumuksia. Eräs keskeisimpiä tuloksia oli
kulkumuoto-osuuksien selvittäminen. Liikennetutkimusten tuloksiin tukeutuen laadittiin liikennemallijärjestelmä, jolla tutkitaan erilaisten liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämistoimenpiteiden
vaikutuksia liikennemääriin ja sitä kautta liikennejärjestelmän toimivuuteen.
Suunnitelmia on päivitetty liittyen erityisesti kaavoitusprosesseihin. Koko liikennemallia koskenut
päivitys on tehty vuonna 2004. Sen lisäksi liikennemalleja on päivitetty yksittäisten suunnitteluhankkeiden tarpeisiin. Liikennemallijärjestelmän perusteet löytyvät kuitenkin edelleen 1990-luvun
alussa tehdystä liikennetutkimuksesta. Hyvällä syyllä voidaan kuitenkin sanoa liikennejärjestelmätyön olleen Rovaniemellä jatkuvaa ja aktiivista 1990-luvulta asti.
Merkittävimpiä liikennejärjestelmäsuunnittelun tuotteita ovat olleet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rovaniemen seudun liikennetutkimukset ja mallit (1990-1991/-92)
Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma 2010 (1994)
Rovaniemen seudun joukkoliikennesuunnitelma (1995)
Valtatielle liittyvän pysäköintilaitoksen toiminnallinen selvitys (1995)
Lapin kaupunkiseutujen pääväylien tilaselvitys (1996)
Rovaniemen seudun kevyen liikenteen reitistön viitoitussuunnitelma (1996)
Rovaniemen keskustan liikennesuunnitelma (1997)
Valtatie 4 yleissuunnitelma väli Alakorkalo–Rovaniemi (1992-95)
Parempi kaupunkikeskusta -projekti (1998)
Viirinkankaan–Rantavitikan alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2001)
Valtatie 4 tiesuunnitelma väli Alakorkalo–Rovaniemi (2002-03)
Rovaniemen keskustan pysäköintitutkimus (2003)
Rovaniemen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma (2003)
Rovaniemen seudun paikallisliikenteen kehittäminen (2004)
Rovaniemen seutuliikenteen kehittäminen (2005)
Rovaniemen seudun liikennemallijärjestelmän päivittäminen (2004–05 ja 2010)
Rovaniemen alueidenkäytön strategia, liikenneosio (2005)
Rovaniemen seudun maakuntakaavan ja yleiskaavan liikenneselvitys (2007−08)
Rovaniemen kaupan suuryksikkövaihtoehtojen liikennevaikutukset (2006−07)
Rovaniemi–Ylikylä–Vennivaara-alueen kaavarunko ja tieverkko (2007−08)
Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnittelun ohjelmointi (2009)
Keskisuurten kaupunkien joukkoliikenneuudistus (KETJU)
Rovaniemen Lampelan alueen maankäyttövaihtoehtojen liikenne-ennusteet ja analyysit (2010)
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1.2.

Valtakunnallisia linjauksia

1.2.1. Liikenneolosuhteet 2035 ja MALPE

1.2.3. Kävelyn ja pyöräilyn strategia sekä
valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020

Valtakunnallista liikennepolitiikkaa on linjattu
viimeksi helmikuussa 2011 julkistetussa Liikenneviraston asiantuntijanäkemyksiin perustuvassa
julkaisussa
’Liikenneolosuhteet
2035’. Näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä on muodostettu asiakkaiden tarpeet,
yhteiskunnan tavoitteet ja käytettävissä olevat
resurssit huomioon ottaen. Liikenneviraston
strategiset näkökulmat ovat

Kävelyn ja pyöräilyn strategia on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä kiinteässä
yhteistyössä Liikenneviraston, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kaupunkien ja
kuntien, ympäristöministeriön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena
on nostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 300 miljoonaa lisämatkaa vuodessa.

• asiakasta varten
• toimintamme tänään näkyy huomisen jäljessä
• vähemmällä enemmän, yhteistyössä
• ihmiset tekevät tuloksen.

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 on Liikenneviraston
laatima ja konkretisoi liikenne- ja viestintäministeriön laatimaa strategiaa. Suunnitelma on
monen toimijan yhteinen linjaus. Suunnitelmassa on liikennejärjestelmänäkökulma ja
siinä on esitetty hyvin laaja keinovalikoima.
Tavoitteena on ollut esittää valtakunnallinen
tahtotila kuntien ja seutujen oman työn tueksi.
Fokuksena on ollut esittää vaikuttavimmat
toimenpiteet, joilla tehokkaimmin edistetään
siirtymää lyhyistä henkilöautomatkoista jalankulun ja pyöräilyn käyttämiseen.

Liikennevirasto luotsaa liikennepolitiikkaa keväällä 2010 käynnistyneen Liikennerevoluution avulla. Liikennerevoluutio on pitkäkestoinen eri osapuolten periaatteelliseen sitoutumiseen ja luottamukseen perustuva kehitysohjelma. Kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen lopputuloksena syntyi ajatuskartta. Se
kuvaa uuden yhdyskunta- ja liikennepolitiikan
lähestymistavan keskeisen sisällön. Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi strategisen
tason työkalu on nimeltään MALPE. Se nostaa maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen sekä elinkeinojen toimintaedellytykset samanaikaisesti tarkasteluun, kytkee
ne yhteen kokonaisuudeksi ja etsii keinot,
joilla luvattu palvelutaso voidaan varmistaa.
1.2.2. Joukkoliikennelaki
Joulukuussa 2009 astui voimaan joukkoliikennelaki. Lain mukaan toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä ja vahvistettava
alueensa joukkoliikenteen palvelutaso. Joukkoliikennelaki antaa Rovaniemen kaupungillekin mahdollisuuden kehittää joukkoliikennettä haluamallaan tavalla. Mahdollisuus liikenteen kilpailuttamiseen sisältyy myös lakiin.
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1.3.

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on toiminut Lapin maakuntasuunnitelma 2030 ja siinä esitetyt kehittämisstrategiat. Lisäksi on otettu huomioon
myös mm. EU-tason ja valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten vaikutukset sekä Lappi
osana arktista aluetta. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena on ollut tarkastella ihmisten liikkumista
ja elinkeinoelämän kuljetuksia kokonaisuutena. Huomiota on kiinnitetty myös yhteistyön ja
toimintamallien kehittämistarpeisiin. Tarkastelujen pohjalta on esitetty keinot ja linjaukset,
joilla liikennejärjestelmä parhaiten tukee maakunnan kehittymistä ja joita toteuttamalla
maakuntasuunnitelmassa esitetyt Lapin kehittämisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.
Linjaukset on avattu myös lähivuosien toimenpideohjelmaksi. Rovaniemen kaupunki
on ollut mukana suunnittelussa. Suunnittelulla
on ollut tiivis vuorovaikutus Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimisen
kanssa.

via raideyhteyksiä
käynnistäminen.

koskevan

selvityksen

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma listaa
seuraavat toimenpiteet, jotka esitetään otettavaksi huomioon myös Rovaniemen liikennejärjestelmätyössä:
• valtatien 4 parantaminen Rovaniemen
kohdalla
• maankäytön ja liikenteen suunnittelun ja
toteutuksen järjestelmällinen yhteensovittaminen
• liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen
• kevyen liikenteen strategioiden laatiminen
sisältäen laatukäytävät
• joukkoliikenteen laatukäytävien kehittäminen
• matkakeskustoiminnan kehittäminen.
Suunnitelmassa todetaan myös, että liikenteen ja maankäytön kehittämistyössä voidaan
hyödyntää esimerkiksi vyöhykeajattelua.
Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma
vastaa osaltaan em. esityksiin. Rovaniemellä
vyöhykeajattelukin on jo tiiviisti mukana
maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteisessa
kehittämistyössä.

Liikennejärjestelmän kehittämisen maakunnallisia kärkitehtäviä ovat ensi vaiheessa
maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän
perustaminen, seutukohtaisen liikennejärjestelmätyön organisointi sekä Jäämeren satamiin suuntautuvia ja kaivostoimintaa palvele-

Kuva 1. Nykyinen vyöhykejako Rovaniemellä SYKEn määrittelemänä
(Lähde: SYKE)
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2. NYKYTILAN ANALYYSI
2.1.

Liikkuminen

Liikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Tieliikenteen
osuus liikenteen kokonaisvaikutuksesta on yli
75 prosenttia. Rovaniemen seutukunnan alueella liikenne aiheuttaa noin 30 prosenttia
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Haasteita päästöjen pienentämiselle tuovat pitkät
välimatkat sekä riittämättömät julkisen liikenteen yhteydet, jotka yhdessä kannustavat
yksityisautoiluun.

Rovaniemellä tehtiin laaja liikennetutkimus
vuosina 1990–1991. Tarkka tieto rovaniemeläisten liikkumisesta on näin ollen 20 vuotta
vanhaa. Rovaniemellä liikkuminen jakautui
tutkimusajankohtana kulkumuodoittain seuraavasti
•
•
•
•
•
•

henkilöauto
jalankulku
pyöräily
mopo tai m-pyörä
joukkoliikenne
muu

50,6 %
15,5 %
28,6 %
0,9 %
3,0 %
1,4 %

Liikkumistietojen päivittäminen on tarpeen
liikennejärjestelmän kehittämisen painopisteiden täsmentämiseksi.

Autoistuminen on jatkunut muiden kulkumuotojen kustannuksella; näkyen mm. pysäköintipaikkojen puutteena asuinalueilla. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on pienentynyt.

Kuva 2.
Rovaniemen
nykyinen
tieverkko
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2.2.

Tieverkko

2.2.1. Valtatie 4
Valtatie 4 muodostaa Rovaniemen tieverkon
rungon. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime
vuosina merkittävästi tiellä. Erityisesti kaupallisten palvelujen määrän kasvaminen Eteläkeskuksen alueella on lisännyt liikennettä. Oijustien, Viirinkankaantien ja Vierustien liittymät ruuhkautuvat. Tielle on laadittu vielä toteutumattomia
kehittämissuunnitelmia
1990-luvulta saakka. Ongelmat liikenteen
sujuvuudesta ja turvallisuudessa pahenevat
jatkuvasti. Tien huono välityskyky estää jo
käytännössä maankäytön kehittämisen Eteläkeskuksen ja Lampelan alueilla. Valtatien
kehittämiseksi on tuore suunnitelma välillä
Alakorkalo–Rovaniemi.
Rovaniemen eteläpuolella aina Tervolan Koivuun asti tiellä on turvallisuus- ja sujuvuusongelmia. Tie ei täytä valtatielle asetettuja tavoitteita. Nopeustaso vaihtelee Muurolan kohdalla olevasta 50 km/h nopeuteen 100 km/h.
Muurolan ja Rovaniemen välillä nopeus on 80
km/h. Tielle tarvitaan geometrian parantamista, siltojen uusimista, liittymäjärjestelyjä, yksityistiejärjestelyjä ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Yhteysvälille Kemi–Rovaniemi on laadittu kehittämisselvitys.
Rovaniemen keskeisen kaupunkialueen pohjoispuolella Napapiirin alueella kasvava
maankäyttö aiheuttaa tarpeen liittymien kehittämiseen tulevaisuudessa. Lentokentäntien
liittymää pidetään myös vaarallisena. Valtatielle 4 on laadittu Napapiirin alueelle toimenpideselvitys maakuntakaavaa varten vuonna
2005. Suunnitelmassa on esitetty liittymien
kehittämisvaihtoehtoja. Suunnitelman jatkotyöstämiselle on tarvetta.
2.2.2. Kantatiet
Kantatie 79 (Kittiläntie) välittää Ounasjoen
suuntaista pitkänmatkaista liikennettä ja Vennivaara–Ylikylä-alueelta keskustaan suuntautuvaa liikennettä. Vennivaaran asutuksen
kasvaessa ongelmat tiellä ovat lisääntyneet.
Vennivaara–Ylikylä-alueelta puuttuu palveluja. Uusien palvelujen toteuttamiselle Vennivaarantien liittymäalue on läheisyytensä
vuoksi houkutteleva paikka. Palvelujen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden tekemistä

kantatieltä Ylikyläntielle. Palveluihin suuntautuisi Vennivaarastakin runsaasti sekä autoliikennettä että kevytliikennettä. Liittymäalue
vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä. Liittymän lisäksi vaaditaan kevyen liikenteen alikulku. Vennivaaralaisten lasten koulu ja päiväkoti ovat Ylikylässä.
Kairatien liittymä tarvitsee myös kehittämistä.
Sinettään päin kantatiellä 79 on tärkeimpien
liittymien parantamistarvetta ja poikittaisen
kevyen liikenteen alikulkujen tarvetta.
Kantatie 78 (Kajaanintie) toimii kohtuullisen
hyvin. Ajankohtaisia ongelmia ei ole. Maankäyttö kehittyy koko ajan Pöykkölän alueella,
joten liikennemäärät kasvavat ja tulevaisuudessa liittymien kehittämiseen voi tulla tarvetta erityisesti liikenneturvallisuusmielessä. Ranuan suuntaan tiellä on pitkällä aikavälillä liittymien parantamistarvetta ja poikittaisen kevyen liikenteen parantamistarvetta.
Kantatie 81 (Kuusamontie) toimii autoliikenteen kannalta hyvin. Kuusamontien suunnassa on tarvetta jatkaa kevyen liikenteen väylää
laajenevan asutuksen tahdissa. Pitkän ajan
tavoitteena voi olla kevyen liikenteen väylä
Oikaraiseen saakka. Myös poikittaisen kevyen liikenteen turvaamista pitäisi edistää.
2.2.3. Seututiet
Maantie 926 (Kemijoen itäpuolentie) toimii
kohtuullisesti. Paavalniementien ja Kajaanintien välillä liikennemäärä on kasvussa alueen
maankäytön kehittyessä. Tien linjaamiseen
Paavalniemestä Kemijoen yli ja edelleen Oijustielle on varauduttu Rovaniemen maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa. Tieyhteys
siltoineen tulee tarpeelliseksi, kun asutusta
joen eteläpuolelle aletaan lisätä.
Maantie 934 (Ounasjoen itäpuolentie) on hyvä yhteys Kittilän suuntaan. Tie on kuitenkin
kapea ja rakenteellinen kuntokin tarvitsee
kohentamista. Kevyen liikenteen väylälle on
tarvetta Vitikanpääntien ja Ketaojantien välisellä jaksolla.

2.3.

Katuverkko

Suurimmat katuverkon kehittämistarpeet ovat

Rovaniemen katuverkon suurimpia ongelmia
ovat toimivuusongelmat Eteläkeskuksen alueella kaupallisten palvelujen lisääntyessä.
Valtatien 4 ongelmat heijastuvat myös katuverkon toimivuuteen.

• yhteys kantatieltä 79 Ylikyläntielle Vennivaarantien liittymästä
• Kiveliöntie ja Lapinrinteen jatkaminen Kiveliöntielle
• Ruokasenkadun silta
• Isoaavantien jatkaminen Korkalovaaraan
ja myöhemmin edelleen Vennivaaraan.

Rovaniemen keskustan katuverkon jäsentelyä on suunniteltu keskustan osayleiskaavan
laatimisen yhteydessä maankäytön ja katuverkon vuorovaikutteisen kehittämisen turvaamiseksi. Keskustan liikenne toimii tällä
hetkellä tyydyttävästi. Kehittämistarpeet määräytyvät maankäytön kehittymisestä.

Kuva 3. Vuorokausiliikenteen määrät nykytilanteessa. ja vuonna 2030

10

Kuva 4. Tieverkon puutteet

11

2.4.

Kevyen liikenteen verkko

Kevyen liikenteen käyttöön rakennettuja kaupungin ylläpitämiä jalankulku- ja polkupyöräteitä Rovaniemellä on noin 123 km ja erillisiä
jalankulkukäytäviä noin 13 km. Maanteiden
yhteydessä väyliä on 110 km. Kevyenliikenteen verkoston kunto on päässyt paikoin rappeutumaan. Verkosto on kaiken kaikkiaan
aika kattava. Muutamia sellaisia selkeitä yhteyspuutteita kuitenkin löytyy, joiden toteuttamisella on saatavissa merkittävääkin lisäys-

tä jalan ja pyörällä tehtävien matkojen määrään. Merkittävin ja kiireellisin uusi yhteys olisi Vennivaarasta Korkalovaaraan. Vaikutukseltaan merkittävä olisi sillan tekeminen Kemijoen yli Pöykkölästä Rantavitikalle. Lampelan asuntoalueen kehittyessä myös ratapihan
estevaikutuksen vähentäminen yhteyksissä
keskustaan vaatisi verkkoa täydentävää yhteyttä.

Kuva 5. Nykyiset kevyen liikenteen väylät.

.
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Kuva 6. Rovaniemen palvelukylien asukastiheydet 500 x 500 m ruuduissa ja pyörätiet.

Vuonna 2009 tehdyssä Rovaniemen kevyen liikenteen väylien kuntokartoituksessa havaittiin, että
kokonaisuudessaan väyläverkosto toimii kohtuullisesti ja erittäin huonokuntoisia väyliä on kohtuullisen vähän. Sen sijaan lyhyitä heikkokuntoisia osuuksia on lähes jokaisella mitatulla väylällä ja
ympäri kaupunkia. Kylissä kevyen liikenteen väyliä on keskeisimmillä alueilla.
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2.5.

Joukkoliikenne
taa mahdollisuuksia joukkoliikenteelle tai sitten heikentää niistä entisestään.

2.5.1. Bussiliikenne
Rovaniemen joukkoliikennetarjonta muodostuu paikallisliikenteestä sekä vakio- ja pikavuoroliikenteestä. Palvelutaso on suhteellisen
hyvä aamuisin ja iltapäivisin, mutta puutteellinen muina aikoina ja erityisesti kesällä. Lisäksi kylien liikennettä palvelevat asiointi- ja
palveluliikenteet sekä pääteiden varsilla vakio- ja pikavuoroliikenne.

Paikallisliikenteen järjestämisen kannalta
asukastiheys yli 20 asukasta/ha on minimi.
Yleisesti voidaan todeta, että haluttaessa
palvelutasoksi aamusta myöhäisiltaan ulottuva puolen tunnin välein ajettava, lipputuloilla
hoidettava liikennetarjonta, on tiheyden oltava
mieluummin lähellä 40 asukasta/ha. Rovaniemellä nämä kriteerit täyttyvät suhteellisen
pienellä alueella. Käytännössä hyvää joukkoliikennettä on edellytys tarjota keskustan
kautta ajettuna lähinnä Korkalovaaraan, Ounasrinteelle ja Rantavitikalle. Muualla ei ilman
merkittävä rahallista panostusta ole mahdollista hyvään palvelutasoon. Tämä tarkoittaa
lähinnä liikennetarjontaa, joka ajetaan maksimissaan tunnin välein aamusta alkuiltaan.
Liikennetarjonta ei näin ollen tyydytä yhtään
jatkuvasti lisääntyvää vapaa-ajan liikkumistarvetta.

Vuonna 2010 paikallisliikenteen vuoroja ajettiin Rovaniemellä yhteensä noin 900 000 kilometriä. Bussiliikenteessä tehtiin noin
850 000 matkaa, joista taajama- tai seutulipulla (kuukausilippuja) noin 80 %.
Suurimmat haasteet joukkoliikenteen järjestämiselle ovat rahoitus, joukkoliikennelain
muutoksen vaikutukset ja väestön ikärakenteen muutos. Asutuksen ja yleensäkin uuden
maankäytön sijoittaminen asettaa haasteen.
Maankäytön kehittämisellä voidaan joko an-

Kuva 7. Asukastiheydet 200 metrin etäisyydellä nykyisistä joukkoliikenteen reiteistä
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2.5.2. Junaliikenne
Rovaniemen läpi kulkee rautatie. Rovaniemi
on useimpien henkilöjunien pääteasema. Kemijärvelle kulkee yksi juna päivässä, samoin
kuin Kemijärveltä Rovaniemelle. Etelään Rovaniemeltä lähtee kuusi junavuoroa päivittäin.
Maanantaista sunnuntaihin Rovaniemeltä
etelään lähtee kaksi junaa, joissa on makuupaikkoja. Autojunia Rovaniemeltä lähtee
maanantaista lauantaihin yksi jokaisena iltana
ja sunnuntaisin kaksi.
2.5.3. Lentoliikenne
Rovaniemen lentokenttä sijaitsee noin 8 km
päässä Rovaniemen keskustasta. Rovaniemeltä lennetään Helsinkiin, Tampereelle ja
Tampereen kautta Riikaan. Päivittäin lähtee
ja saapuu viisi lentoa (tilanne 25.8.2011).
Vuonna 2010 lentoasemaa käytti 310 000
matkustajaa. Vuonna 2011 matkustajamäärä
nousi 28 % ollen 397 000 matkustajaa. Matkustajamäärä
on
ollut
parhaimmillaan
450 000. Tällöin lentävien yhtiöiden määrä oli
suurempi.
Lentokentälle kulkee Airport taxi -joukkoliikennepalvelu, joka kuljettaa lentokentälle ja
takaisin tilauksesta sekä kimppataksi. Taksi
kulkee Rovaniemen hotellien kautta ja tarvittaessa myös kotiosoitteiden kautta. Osa Rovaniemen ja pohjoisten naapurikuntien välillä
liikennöivistä vakiovuoroista, jotka kulkevat
valtatietä 4, ajavat myös lentokentän kautta.
Niiden osalta on tarpeen kehittää tiedottamista.

2.6.

Pysäköinti

Rovaniemen keskustan alueella pysäköintipaikkoja on 8333 autolle. Lisäystä vuoden
2010 tutkimuksessa aikaisempaan vuoden
2003 tutkimukseen on noin 500 autopaikkaa.
Maksimitilanteen kuormitusaste oli perjantaina noin 46 % eli 3811 autoa. Kasvua aikaisempaan 200 autoa. Tulosten perusteella
voidaan todeta, että keskustan alueella pysäköintipaikkatarjontaa on riittävästi. Perjantain
pysäköintikertymän kasvu on ollut selvästi
suurempi kuin torstaipäivän verrattaessa aikaisempaan vuoden 2003 tutkimukseen. Keskustan alueen asiakaspysäköintitarjonta on
riittävä. Maksullisten autopaikkojen kuormitusaste oli maksimissaan 33 %. Revontulen

ja Rinteenkulman pysäköintilaitoksista löytyy
runsaasti maksuttomia pysäköintipaikkoja
aikarajoituksella.
Nykyiset pysäköintinormit vaikuttaisivat olevan suuruusluokaltaan oikeanlaiset. Toisaalta
pysäköintipaikkojen käyttöä tulisi organisoida
tehokkaammin ottaen huomioon paremmin
työpaikka- ja asukaspysäköintitarpeet. Ohjaaminen ja opastaminen pysäköintilaitoksiin
tulisi saada paremmaksi.
Kaupan suuryksiköiden pysäköintialueiden
käyttöaste on tutkimuksen perusteella hyvä ja
pysäköintipaikkojen määrä oikein mitoitettu.
Kerrostaloalueilla on autopaikkoja, mutta niitä
ei jostain syystä käytetä. Autoja pysäköidään
muualle kuin merkityille pysäköintipaikoille.
Mahdollisesti on asukkaita, jotka haluavat
pitää kiinni autopaikastaan, vaikka eivät omistakaan autoa. Vastaavasti joillakin talouksilla
voi olla kaksikin autoa. Toisaalta syynä voi
olla, ettei olla halukkaita maksamaan varatuista tai lämpötolpallisista pysäköintipaikoista.
Rivitaloalueiden pysäköintipaikat ovat kaikkein tiukemmin mitoitettuja. Osoitetut vieraspaikat puuttuvat ja mahdolliselle perheen
toiselle autolle ei ole tilaa. Tämä näkyy pysäköintinä mm. viheralueille.
Lapin yliopiston ja RAMK:n pysäköintialueet
ovat lähes täynnä klo 9:00-15:00 välisenä
aikana. Osa autoista pysäköidään osoitettujen paikkojen ulkopuolelle. RAMK:n alueella
varattujen autopaikkojen käyttöaste oli hieman alhaisempi kuin yliopistolla.
Rovaniemen pysäköintitutkimuksesta 2010
on laadittu oma raportti, jossa on yksityiskohtaista tietoa tutkimustuloksista.

Kuva 8. Pysäköintitutkimuksessa havaittujen kadunvarsipaikkojen määrä ja niiden pysäköintikertymä.
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Kuva 9. Pysäköintitutkimuksessa havaittujen pysäköintilaitosten ja yleisten pysäköintipaikkojen määrä ja
niiden pysäköintikertymä.
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Kuva 10. Asukastiheys Rovaniemen keskustaajamassa 250 x 250 m
ruuduissa.

2.7.

Logistiikka

Logistiikkaselvityksessä kartoitettiin logistiikkatoimialan nykytilanne ja kehittämistarpeet.
Logistiikkatoimialan tärkeimmät toimijat ja
terminaalit ovat sijoittuneet Eteläkeskukseen,
joka on saavutettavuuden ja jakelutoiminnan
kannalta edullisin sijoittumisalue. Alueelle on
siirtymässä entistä enemmän logistiikkayrityksiä ja alueesta on mahdollista kehittää
vahva logistiikkatoimintojen keskittymä. Alueen kehittämiseksi alueelle tulisi sijoittaa logistiikkatoimintoja tukevia palveluja kuten kaluston huolto- ja pesupalveluja, henkilöstön
vuokrausta ja huoltoasemapalveluja. Yhteistyötä tarvitaan selvittämään toteuttamismahdollisuudet useamman toimijan yhteisen terminaalin toteuttamiseksi ja raideliikenteen
yhteyksille.
Nykyinen tavara-aseman alue ei ole rautatiekuljetusten käytössä ja sen käyttöönotto vaatisi infrastruktuurin perusparannusta. Tila ei
kokonaisuudessaan kuitenkaan riitä nykyaikaisen tavararatapihan kehittämiseen.
VR-Yhtymä Oy:n omistuksessa olevan puuterminaalin varastoalueen laajentamistarpeeksi on määritelty 11 000 m2 Liikenneviraston tekemässä suunnitelmassa ’Rataverkon
raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen'. Nykyisen terminaalin koko
on 28 300 m2. Käytännössä mahdollisuutta
laajentamisen ei ole. Autoliikenteen kasvaessa terminaalialueen saavutettavuus Oijustien
kautta heikkenee. Terminaalin siirtämisen

mahdollisuutta tulisi selvittää. Nykyinen alue
on myös potentiaalinen maankäytön kehittämiskohde.
Kaupunkilogistiikkaan kaivataan kuljetusliikkeiden puolelta jakeluajoneuvojen pysäköintipaikkoja ja toimivia huoltotiloja. Ongelmana
on kuitenkin usein se, että kuljetukset hoidetaan keskustaan suurilla runkokuljetusautoilla, jolloin tilan järjestäminen on ongelmallista.

2.8.

Väestö ja maankäyttö

2.8.1. Asutus
Rovaniemellä oli 31.12.2011 yhteensä 60 626
asukasta. Lisäksi Rovaniemellä asuu noin
5000 muualla kirjoilla olevaa opiskelijaa. Väkiluku on kasvanut hieman nopeammin kuin
mitä Tilastokeskus on ennustanut.
Valtaosa asukkaista asuu Keskustan suuralueella. Koko kunnan asukastiheys on 8
asukasta/km2, Keskustan alueella 376 asukasta/km2. Asukastiheydet Rovaniemen keskustaajaman ympärillä on esitetty kuvassa
10.
Kyliä Rovaniemellä on noin 50. Ne sijoittuvat
pääasiassa nauhamaisesti pääteiden sekä
Ounasjoen ja Kemijoen varsille. Suureen
asuntokysyntään varaudutaan tulevaisuudessa keskustan alueella ja 6–7 km säteellä keskustasta, erityisesti jokien varsilla.

2.8.2. Kauppa ja sen saavutettavuus

auton kuin kevyen liikenteen käyttäjillä. Joukkoliikennetarjontaakin on. Sen osalta on tarvetta kehittää ensisijaisesti informaatiota.

Rovaniemen kaupunkiseutu on maakunnallisesti merkittävä kaupan keskus. Ydinkeskustan lisäksi merkittäviä kaupan keskittymiä
ovat valtatien 4 varrella sijaitsevat Saarenkylän alue keskustasta pohjoiseen ja keskustan
eteläpuolella oleva Eteläkeskus.

Ounasvaaran alue on erittäin tärkeä virkistysja urheilualue, johon tullaan sekä Rovaniemen keskustaajamasta että kauempaa Rovaniemen seudulta ja muualta Suomesta. Lisäksi alueella sijaitsee monitoimi- ja kisahalli
Lappi Areena ja Urheiluopisto. Lappi Areenalla järjestetään lisäksi mm. konsertteja ja kisoja. Joukkoliikenneyhteydet Ounasvaaralle
ovat huonot.

Saarenkylässä palvelut painottuvat vastaamaan paikallisen väestön tarpeita. Saarenkylän palveluilla on merkittävä rooli Kemijoen
pohjoispuolen asukkaiden päivittäisten palvelujen saavutettavuudessa. Palvelut ovat hyvin
saavutettavissa henkilöautoilla ja kevyellä
liikenteellä. Joukkoliikenteen tarjonta Saarenkylän alueella on heikohkoa, joten alueen sisäistä liikkumista se ei juurikaan palvele.

Edellä on kuvattu lähinnä omatoimiseen matkailuun liittyviä asioita. Rovaniemellä on runsaasti myös hyvin ohjelmoitua matkailua.
Niiden osalta liikennepalvelut ovat järjestäjien
hoitamina kunnossa.

Eteläkeskus on tilaa vievän kaupan, teollisuuden ja työpaikkojen alue, jossa sijaitsee mm.
autokauppoja, hypermarket, muita marketteja, rautakauppoja ja puutavaramyymälä, huonekalumyymälöitä sekä kodinkoneliikkeitä.
Eteläkeskuksen palvelut vetävät asiakkaita
myös Rovaniemen ulkopuolelta kaikkialta
maakunnan alueelta. Suurkaupan luonne
vaatii toimivia ajoneuvoliikenteen yhteyksiä ja
siltä osin alueelle on määrällisesti hyvät yhteydet. Keskeisen ongelman muodostaa kuitenkin valtatien 4 liittymien kuormittuminen.
Kapasiteettiongelmia on myös alueen katuverkolla vilkkaimpina aikoina. Joukkoliikenteellä alue on heikohkosti savutettavissa.
Kevyen liikenteen yhteydet ovat pääkatujen
yhteydessä.

2.9.

Työ-, koulu- ja opiskelumatkat

Työpaikkoja Rovaniemellä on noin 25 000
kpl. Suurimmat työnantajat Rovaniemellä
ovat Rovaniemen kaupunki 3600 työpaikkaa,
Lapin sairaanhoitopiiri 1500 tp, Puolustusvoimat 900 tp, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 800 tp ja Lapin Yliopisto 650 tp.
Eteläkeskuksessa ja Saarenkylän palvelualueella on runsaasti työpaikkoja eri yrityksissä.
YKR-aineistoilla on selvitetty työmatkavirtoja
edellä mainittuihin työpaikkoihin. Työpaikkoihin tullaan laajasti eri suunnista. Monilla suunnille on tarjolla myös joukkoliikenneyhteydet. Kevyen liikenteen väyläverkosto on
myös kattava työmatkaliikkumiseen. Hyvä
väyläverkosto ja suhteellisen lyhyet työmatkat
vaikuttavat myös liikkumistavan valintaan.
Rovaniemellä tämä näkyy kesäkaudella suurena pyöräilyn määränä ja vastaavasti joukkoliikenteen alhaisina matkustajamäärinä.
Työmatkaliikkumisessa ja myös opiskelu- ja
koulumatkaliikkumisessa joukkoliikenne on
selkeästi huonojen säiden liikkumismuoto.
Rovaniemeä voidaan pitää kävely- ja pyöräilykaupunkina ja joukkoliikenne tulee vasta
sen jälkeen.

2.8.3. Matkailu
Tärkeimmät matkailukohteet Rovaniemellä
ovat Napapiirin matkailualue ja Napapiirin
retkeilyalue, kaupungin keskustan lukuisat
kohteet sekä Ounasvaaran virkistysalue. Rovaniemen alueidenkäytön strategiassa on
mainittu merkittävinä matkailualueina Rovaniemen keskustaajaman ulkopuolelta Sinettä,
Pohtimolampi, Nivankylä ja Sierijärvi, joita
tullaan kehittämään suurten matkailijamäärien tarpeisiin.

Kouluverkko on myös hyvin kattava, joten
koulumatkat hoituvat hyvin usein myös kävellen ja pyörällä. Toisen asteen koulut ja yliopisto ovat monella kuitenkin jo sillä etäisyydellä, että bussien käyttö on tarpeen. Merkittävä osa joukkoliikenteen matkustajista onkin
opiskelijoita.

Henkilöautolla valtatien 4 varressa oleva Napapiirin matkailualue on hyvin saavutettavissa. Joukkoliikenteellä Napapiirille pääsee
kerran tunnissa. Kevyen liikenteen yhteydet
Rovaniemen keskustasta ovat hyvät. Keskustan kohteisiin liikenneyhteydet ovat hyvät niin
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Kuva 11. Esimerkkejä työmatkavirroista.

Kuva 12. Pyörätie-etäisyysvyöhykkeet yläasteista.

Kuva 13. Pyörätie-etäisyysvyöhykkeet ala-asteista.
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3. VISIO
Rovaniemellä pyritään liikennejärjestelmään,
jossa liikkumistarvetta pyritään vähentämään
erityisesti maankäytön kehittämisen keinoin.
Uusi asutus, työpaikka-alueet ja palvelut sijoitetaan siten, että kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön suhteellinen osuuden
kasvuun syntyy mahdollisuus. Yhdyskuntarakennetta pyritään kaikin keinoin eheyttämään.

Eheyttämisen keskeinen lähtökohta on kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeiden
vahvistaminen. Kevyen liikenteen etäisyydet
palveluihin minimoidaan. Uusien asuntoalueiden toteuttamisessa otetaan lähtökohdaksi lyhyet kävely- ja pyöräily-yhteydet alueen palveluihin. Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella henkilöauto säilyy pääasiallisena liikkumismuotona.

Kuva 14. Kaavio liikennejärjestelmän kehittämisvaihtoehdoista
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4. TAVOITTEET
vittäisessä liikkumisessa kaikilla matkoilla
kaupungin keskeisillä alueilla. Tavoitteena on
kasvattaa Rovaniemen keskeisillä alueilla
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteistä
kulkumuoto-osuutta 20 % vuoteen 2030 mennessä nykyisestä. Välitavoite on 10 % nykyisestä vuoteen 2022 mennessä. Lähtötasona
pidetään keväällä 2012 tehtävien liikennetutkimusten tuloksia. Keskeisten alueiden ulkopuolella kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään kyläalueilla ja joukkoliikenteen palvelutaso turvataan vähintään nykytasoisena koko
kaupungin alueella. Seuraavassa tavoitteita
on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

Tavoitteet on laadittu niin, että ne tukevat vision toteutumista. Tavoitteet on asetettu tiiviissä vuorovaikutuksessa maankäytön suunnittelun kanssa. Tavoiteasettelussa on otettu
huomioon valtakunnalliset liikennepoliittiset
linjaukset. Liikenteen aiheuttamien kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja muiden liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen lieventäminen ovat keskeinen tavoite.
Maankäytön sijoittamisella yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja eheyttäen pyritään liikkumistarpeen kasvun hidastamiseen. Tavoite
on lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta autoilun osuutta vähentäen päi-
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4.1.


4.2.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
Tiivistetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, jolloin liikkumistarve vähenee ja joukkoliikenteen edellytykset kasvavat. Rakenteen tiivistämisellä luodaan edellytyksiä kullekin
liikkumisvyöhykkeelle ominaisten liikkumismuotojen toimintamahdollisuuksien tukemiseen

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytettävyyden edistäminen



Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta koko liikenteestä kasvatetaan ja eri kulkumuodoista koostuvien matkaketjujen toimivuutta parannetaan



Kävelyvyöhykkeelle liikennejärjestelmää kehitetään kävelyn ehdoilla. Tavoitteena on lisätä
kävelyä kaikilla matkoilla vyöhykkeen sisällä. Tavoite on kaupungin ydinalueiden lisäksi
painottaa kävelyn asemaa myös asuntoalueilla ja keskustan ulkopuolisilla palvelualueilla



Pyöräilyvyöhykkeellä ja pyöräilyn runkoreiteillä kehittämisen pääpaino on pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden turvaamisessa ympäri vuoden. Tavoite on luokitella väylät ja asettaa luokittain palvelutasotavoitteet koskien väylien jatkuvuutta ja laatutasoa



Joukkoliikennevyöhykkeellä panostetaan joukkoliikenteen tarjontaan, matkustamisen hintaan, tiedottamiseen ja matkaketjujen toimivuuteen jalankulun ja pyöräilyn kanssa. Tavoite
on että joukkoliikenteen käyttö lisääntyy ja tämä puolestaan antaa mahdollisuuksia joukkoliikenteen tarjonnan edelleen lisäämiseen. Myös Rovaniemen kautta kulkeva kaukoliikenteen tarjonta tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kaupungin sisäöisessä liikkumisessa



Liikenneturvallisuus ja liikkumisen esteettömyys pidetään keskeisinä lähtökohtina liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisessä. Tavoite on kehittää erityisesti liikenneturvallisuustyötä laaja-alaisella yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa ja kaupungin organisaation sisällä.

4.3.

Palvelujen alueellisen saatavuuden turvaaminen



Henkilöautoliikenteen vyöhykkeellä väylät pidetään liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa ja tarvittaessa nykyisten väylien kapasiteetin hyödyntämistä tehostetaan. Ensisijainen
tavoite on muiden liikkumismuotojen toimintaedellytysten tukeminen



Liikenneväyliä ylläpidetään ja kehitetään elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet huomioon
ottaen. Erityinen painoarvo on valtatien 4 ja keskustan kehän liikennöitävyyden turvaamisella ja yhteyksillä keskustan pysäköintilaitoksiin.



Tie- ja katuverkon osalta toteutetaan jo aiemmissa suunnitelmissa ja kaavoissa esitetyt kokoojaväylät. Muita tie- ja katuverkon kehittämistoimenpiteitä tehdään uusien alueiden käyttöönoton edellyttämässä laajuudessa.



Keskustan ja Eteläkeskuksen saavutettavuus turvataan kaikilla liikennemuodoilla



Liike-elämän ja lisääntyvän asutuksen edellyttämä pysäköintipaikkojen lisäys kaupungin
keskustassa sijoitetaan pysäköintilaitoksiin ja kiinteistöihin.



Erityisesti matkailuelinkeinon toimivuuden edellyttämän maastoliikenteen toimintaedellytykset turvataan.

Keskustan huolto- ja jakeluliikenteen toimintamahdollisuudet turvataan. Tavoitteeksi asetetaan
keskustan kaupan kuljetusten hoitaminen keskustan liikenteeseen luontevasti sopivalla kalustolla.

5. STRATEGISET TOIMINTALINJAT
Liikennejärjestelmän jatkuvaan kehittämistyöhön perustetaan kaupungin liikennejärjestelmätyöryhmä, jossa on edustettuna kaupungin lisäksi Lapin ELY-keskus. Liikennejärjestelmätyöhön liittyy myös vuoropuhelu muiden sidosryhmien kanssa, mikä toteutetaan
esimerkiksi kerran vuodessa järjestettävällä
seminaarilla. Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma esittää myös maakunnallisen työryhmän perustamista liikennejärjestelmätyöhön.
Rovaniemen työryhmän tulee tehdä tiivistä
yhteistyötä maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän kanssa. Liikennejärjestelmätyöryhmä vastaa liikennejärjestelmän kehittämistyöstä. Kehittämis- ja arviointityössä hyödynnetään tulevan liikennetutkimuksen tuloksia ja
ylläpidettäviä paikkatietojärjestelmiä.

5.1.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu

Rovaniemen kaupungin kehittämisen suuret
pidemmän aikavälin linjat esitetään Alueidenkäytön strategiassa 2030. Lyhyemmällä tähtäimellä kehittämiseen vaikuttaa asunto-ohjelma. Uuden asutuksen toteuttamisjärjestyksellä on suuri vaikutus mm. joukkoliikennepalvelujen toteuttamismahdollisuuksiin kustannustehokkaasti.
Koko kaupungissa määritellään liikkumisvyöhykkeet: jalankulun ja pyöräilyn vyöhykkeet,
joukkoliikenteen vyöhyke ja henkilöauton
käyttöön perustuva vyöhyke. Vyöhykejaottelu
on liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutteisen kehittämisen keskeinen lähtökohta. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
vyöhykkeitä vahvistetaan yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja eheyttämällä. Asutusta ja
palveluita kehitetään vuorovaikutteisesti kävelyn ja pyöräilyn käytettävyyden parantamiseksi palvelujen hakemiseen. Erityinen huomio kiinnitetään päivittäistavarakauppojen ja
koulujen saavutettavuuteen. Kouluverkossa
tapahtuvat muutokset otetaan huomioon.
Maankäytön kehittämishankkeissa ja kaavahankkeissa arvioidaan vaikutukset kaikkien
kulkumuotojen käytettävyyteen suunnittelutason edellyttämällä tarkkuudella. Arvioinnin
laajuus ja tapa esitetään osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelmassa. Asiaan vaikuttaa keskeisesti millä liikkumisvyöhykkeellä kaavahanke
sijaitsee.
Kaavoihin sisällytetään kävelyn ja pyöräilyn
pääreitit ja joukkoliikenteen reitit. Käytännössä tämä tapahtuu joukkoliikenteen osalta
kuvaamalla nykyiset ja realismiin perustuvat
mahdolliset uudet reitit, nykyinen ja tavoiteltava joukkoliikenteen palvelutaso sekä joukkoliikenteen saavutettavuus jalan ja pyörällä.
Kävelyn ja pyöräilyn osalta kuvataan olemassa olevien väylien saavutettavuus ja mahdolliset uudet väylät vähintään yhteystarpeina. Tärkeää on vakiinnuttaa kaavoittajien ja
liikennesuunnittelijoiden tiivis vuorovaikutus
koko kaavoitusprosessin ajan.
Uudisrakentamiseen keskustassa ja sen lähialueilla sisällytetään riittävän pysäköintipaikkamäärän toteuttaminen. Uudet tai uudelleen
sijoitettavat pysäköintipaikat toteutetaan kiinteistöihin.

5.2.

Kävely ja pyöräily

Kävely- ja pyöräilymatkojen lyhentämiseksi
luodaan edellytykset mahdollisimman lyhyisiin ja laadukkaisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin asuntoalueilla ja asuntoalueilta palveluihin, bussipysäkeille ja pyöräilyn runkoreiteille. Yhteyksiä kehitetään mahdollisuuksien
mukaan siten, että matka palveluihin on lyhyempi kuin henkilöautolla.
Keskustan ja Lampelan alueita kehitetään
kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen
näkökulmasta, mahdollistaen ilman omaa autoa eläminen. Väyläverkostosta tehdään
mahdollisimman kattava siten, että se tarjoaa
mahdollisimman suorat yhteydet keskeisiin
palveluihin.
Kävelyvyöhykkeellä jalankulkijoiden risteämiset ajoneuvoliikenteen kanssa tehdään jalankulun ehdoilla. Kaupungin keskustan kävelypainotteisia alueita lisätään. Kaupunginosien
palvelualueilla parannetaan kävelyolosuhteita. Väylien talvikunnossapitoa tehostetaan
kehittämällä nykyistä tehokkaampi toimintamalli yhteistyössä kiinteistöjen kanssa. Huonokuntoiset väylät laitetaan kuntoon.

Pyöräilyvyöhykkeillä ja pyöräilyn runkoreiteillä
pyöräteitä kehitetään siten, että pyöräilyn
sujuvuus paranee turvallisuuden kärsimättä.
Pyörätiet luokitellaan ja luokille asetetaan
selkeät kehittämisen kriteerit, jotka ottavat
huomioon pyöräilijöiden lisäksi myös muut
väylien käyttäjäryhmät. Pyörätiet pidetään
talvellakin pyöräilyn mahdollistavassa kunnossa varhaisesta aamusta asti. Auraustilanteen reaaliaikaiseen informoimiseen kehitetään menetelmä.

5.3.

hyitä. Tämä edellyttää koko paikallisliikenteen
lippujärjestelmän hinnoitteluperiaatteista sopimista.

5.4.

Ajoneuvoliikenne

Rovaniemen alueen maantiet jaksotellaan.
Jaksoille määritellään selkeät kehittämiskriteerit. Erityisesti käsitellään valtatie 4 ja kantatie 79 (Kittiläntie), kantatie 78 (Ranuantie) ja
kantatie 81 (Kuusamontie) sekä niiden liittymäratkaisujen tavoitetaso ja kehittämispolku.
Valtatien 4 osalta määritellään myös tien tavoitetaso Rovaniemeltä etelään jo aiemmin
useaan otteeseen suunnitellulla välillä Koivu–
Rovaniemi.

Joukkoliikenne

Rovaniemen joukkoliikennejärjestelmä perustuu tulevaisuudessakin bussiliikenteeseen.
Joukkoliikenteen palvelutasoa kehitetään
KETJU-suunnitelma huomioon ottaen. Joukkoliikennepalvelut säilytetään vähintään nykytasolla seutuliikenteen osalta. Joukkoliikennevyöhykkeillä panostetaan joukkoliikenteen
palvelutasoon, käytön helppouteen, hintaan
ja bussien sujuviin liikkumismahdollisuuksiin.
Joukkoliikenteen tarjontaa parannetaan paikallisliikenteen runkoreiteillä. Aikataulurakennetta selkeytetään. Paikallisliikenteen yhteyksiä junaliikenteeseen ja kaukoliikenteeseen
parannetaan.

Keskustan kehän (Valtakatu–Toripuistikko–
Poromiehentie – Koskikatu – Lapinkävijäntie–
Erottaja–Hallituskatu) saavutettavuus turvataan kaikista tärkeimmistä tulosuunnista sekä
kehän itsensä toimivuus varmistetaan varaamalla riittävät tilat sujuvien ja turvallisten liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen kävelyn ja
pyöräilyn turvallisuus huomioon ottaen.

5.5.

Liikenneturvallisuus

Liikkumisympäristön turvallisuutta parannetaan toteuttamalla ensimmäisenä jo aiemmissa suunnitelmissa esitetyt parantamistoimenpiteet. Toimenpiteistä priorisoidaan kävelyn ja
pyöräilyn turvallisuutta ja esteetöntä liikkumista edistävät toimet. Tällaisia toimenpiteitä
ovat mm. autottomien alueiden toteuttaminen,
kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla toimivien liikenneympäristöjen tekeminen, erilaisten nopeusrajoituksia tukevien toimenpiteiden toteuttaminen.

Joukkoliikenteen tiedotusta ja markkinointia
kehitetään: erityisesti nuoret ja suurimmat
työpaikat nähdään tärkeinä kohderyhminä.
Informaatiota parannetaan sekä perinteisten
aikataulujulkaisujen että nettipohjaisen informaation osalta. Pitemmän aikavälin tavoitteena on antaa käyttäjille reaaliaikaista aikataulutietoa pysäkeillä.
Joukkoliikenteen käytettävyyttä kehitetään
lippujärjestelmää monipuolistamalla ja tarjoamalla edullisia lipputuotteita joukkoliikenteen vakiokäyttäjille. Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelmää kehitetään luokittelemalla pysäkit ja määrittämällä luokittain pysäkkien
varustelu. Tie- ja katusuunnitteluhankkeissa
tutkitaan aina tarve pysäkeille. Erityinen
huomio kiinnitetään turvallisten yhteyksien
tekemiseen pysäkeille.

Liikenneturvallisuustyötä tehdään osana Lapin liikenneturvallisuuden toimijamallia. Toimijamallia uudistetaan ottamalla siihen selkeämmin mukaan ekologinen näkökulma. Työhön liittyvät eri väestöryhmille kohdistettavat
kampanjat ja muu tiedottamistoiminta.
Liikenneturvallisuusnäkökulma otetaan huomioon kaavoituksessa. Turvallisuusasioita arvioidaan liikenneturvallisuuteen perehtyneen
liikennesuunnittelijan toimesta. Arvioinnin
tulokset raportoidaan kaavaselostuksessa.

Keskustan–Lampelan–Eteläkeskustan alueella tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa nykyistä
paikallisliikennettä täydentävä cityliikennejärjestelmä. Cityliikenne olisi pienellä kalustolla
ajettavaa tiheävuoroista joukkoliikennettä,
joka täydentää muuta paikallisliikennettä.
Liput olisivat edullisia, koska matkat ovat ly-

Asuntoalueista kehitetään kaikille väestöryhmille turvallisia liikkumisympäristöjä. Erityisesti otetaan huomioon lapset.
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6. LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 2030
6.1.

Kevytliikenne

Rovaniemen kevyen liikenteen verkko luokitellaan kahteen luokkaan

Kevyen liikenteen pääreitille asetetaan seuraavia tavoitteellisia laatukriteereitä:

• pääväylät, joista kehitetään vaiheittain
kevyen liikenteen laatukäytäviä
• muut kevyen liikenteen väylät ja reitit. Väylät täydentävät pääväyläverkostoa muodostaen tarpeen mukaan tonttikatujakin
hyödyntäen sujuvia ja turvallisia reittejä.

• Kevyen liikenteen laatukäytävillä päällysteestä tehdään kaikille liikkumismuodoille
ja liikkujaryhmille riittävän leveä ja tasainen. Lenkkeilijöitä suosivilla reiteillä tutkitaan mahdollisuus tehdä päällysteen reunaan kivituhkapintainen juoksualue, joka
voi talvella palvella potkukelkalla liikkuvia
• Laatukäytävät varustetaan opastein ja/tai
viitoitetaan ja valaistaan hyvin
• Alikulut tehdään turvallisuutta parantaen
avariksi ja ne valaistaan
• Risteysalueet tehdään selkeiksi ja hyvä
näkyvyys turvataan myös talvella
• Talvihoito on hyvä ja yhtenäinen
• Hyvät ja esteettömät yhteydet linja‐autopysäkeille
• Tärkeimmille liityntäpysäkeillä katokset ja
pyörätelineet.

Laatukäytävillä pyritään kevyen liikenteen
kannalta korkealuokkaisiin ratkaisuihin väylästöä ja toimintaympäristöä kehitettäessä.
Tavoitteena on perinteisen turvallisen liikkumisen lisäksi tarjota myös mahdollisuus nopeampaan liikkumiseen. Ratkaisujen keskeinen lähtökohta on mm. priorisoida laatukäytävän pyöräliikenne autoliikenteen risteämiskohdissa.
Kevyen liikenteen pääverkolle asetetaan seuraavia palvelutasotavoitteita:
• pääkatujen ja ‐teiden kanssa risteäminen
on eritasossa, kun tien tai kadun nopeusrajoitus on 50 km/h tai korkeampi, liikennemäärä on suuri tai liikenneturvallisuus
sitä selkeästi vaatii
• kokoojakaduilla, joiden nopeusrajoitus on
50 km/h tai alempi hyväksytään tasoylitykset, kuitenkin niin, että ratkaisuun sisältyy
liikenneturvallisuutta parantavia rakenteellisia toimenpiteitä ja ratkaisut toimivat pyöräliikenne priorisoiden
• alempiasteisten teiden ja katujen kanssa
risteämiset järjestetään suojatieratkaisuin
ja tarpeen mukaan tehdään autoliikenteen
nopeutta alentavia toimenpiteitä.

Tässä suunnitelmassa on alustavasti hahmoteltu potentiaalisia laatukäytäviä. Ne on ulotettu noin 5 km:n etäisyydelle keskustasta.
Jatkosuunnittelussa laatukäytävät määritellään tarkemmin suunnittelemalla yksityiskohtaisesti myös väylästön parantamistoimenpiteet niiden kehittämiseksi. Laatukäytävien
valintaan vaikuttavat pyöräilyn määrät. Liikennemäärät lasketaan vuonna 2012 tehtävillä liikennetutkimuksilla. Liikennetutkimuksella
selvitetään myös eri liikkumismuotojen osuudet potentiaalisilla käytävillä. Laatukäytävien
ykkösluokkaan voidaan arvioida tässä vaiheessa nostettavan suunnat, jossa jo nyt pyöräilyn osuudet kokonaisliikkumisesta ovat
korkeimmat. Toisaalta myös niitä käytäviä
pitää kehittää, jossa pyöräilyn roolia halutaan
selkeästi nostaa.
Rovaniemellä etäisyydet ovat keskeisillä alueilla niin lyhyet, että pyöräilyn olosuhteisiin
kannattaa ja pitää panostaa. Pyöräily on nostettavissa kilpailukykyiseksi liikkumismuodoksi henkilöautoilulle.

27

Kuva 15. Pyöräilyn laatukäytävät.

6.2.

Joukkoliikenne

6.2.1. Bussiliikenne

6.2.2. Junaliikenne

Rovaniemen joukkoliikennejärjestelmä perustuu tulevaisuudessakin bussiliikenteeseen.
Joukkoliikenne hoidetaan jatkossakin keskeisillä alueilla ajettavalla paikallisliikenteellä,
kyliin ulottuvilla seudullisilla linjoilla ja kaukoliikenteellä. Busseilla ajettavaa kaukoliikennettä täydentävät junaliikenne ja lentoliikenne.

Rovaniemelle tulee junaliikennettä, jota voidaan hyödyntää Muurolan ja Rovaniemen
välillä. Edellytyksiä muunlaiseen kaupungin
sisäiseen junaliikenteeseen ei ole. Junaliikenteen toimintamahdollisuuksia tuetaan kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä rautatieasemalle. Kehitystyö painottuu paikallisliikenneyhteyksiin. Kehittämiseen liittyy suorien
yhteyksien toteuttaminen asemalle sekä vaihtomahdollisuuksien kehittäminen keskustaan
kehitettävillä terminaalialueilla. Ratapihan
ylitse toteutettavalla sillalla parannetaan
myös junaliikenteen saavutettavuutta.

Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutason
parantamismahdollisuuksia tuetaan myös
maankäytön kehittämisen keinoin. Maankäytön kehittämisellä tuetaan jo nyt vahvoja
joukkoliikennekäytäviä eli ns. laatukäytäviä.
Laatukäytävillä kannattaa lisätä asutusta ja
työpaikkoja joukkoliikenteen toimintaedellytysten edelleen kehittämiseksi. Laatukäytävien ympäristössä tulee myös kiinnittää erityinen huomio kävelyn ja pyöräilyn väylästöjen
kehittämiseen palvelemaan yhteyksiä linjaautopysäkeille.

6.2.3. Lentoliikenne
Rovaniemen lentoasemalle kehitetään joukkoliikenneyhteyksiä. Painopiste kehitystyön
alkuvaiheessa on tiedottamisen parantaminen olemassa olevista yhteyksistä.
6.2.4. Terminaalit ja pysäkit

Paikallisliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseen vaikutetaan myös katu- ja tieinfran
kehittämisellä. Joukkoliikenteen osalta tulee
määritellä kadut ja tiet, joiden kehittämisessä
tulee aina ottaa huomioon joukkoliikenne.

Nykyinen linja-autoasema säilyy edelleen
nykyisessä toiminnassaan. Linja-autoaseman
pihalla bussien käyttämää aluetta supistetaan
nykyisestään. Infrastruktuurin kehittämisessä
otetaan huomioon tavaraliikenteen tarpeet.
Matkustajien osalta palvelu paranee kokonaisuudessaan, koska lähtölaiturit tulevat aseman läheisyyteen. Kaikki bussit voivat jatkossa ajaa keskustan kautta Ruokasenkatua,
jolloin joukkoliikennepalvelu tulee vieläkin
lähemmäs käyttäjää.

Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia keskustan alueella sekä keskustan ja LampelanEteläkeskuksen välillä kehitetään. Jatkossa
esitetään tutkittavan mahdollisuutta kehittää
omaa erityisesti lyhyille matkoille sopivaa
joukkoliikennepalvelua. Tämä ns. cityliikenne
täydentäisi nykyistä paikallisliikennettä. Liitekartassa on alustavasti hahmoteltu cityliikenteen mahdollista toiminta-aluetta. Cityliikenne
voisi hyödyntää ratapihan ylitse esitettyä uutta kevyttä siltayhteyttä.

Rautatieaseman piha-alueen liikennejärjestelyjä kehitetään.
Pitkällä tähtäyksellä varaudutaan juna- ja
bussiliikenteen yhteisen matkakeskuksen
tekemiseen.
Pysäkkien varustelua ja yhteyksiä pysäkeille
kehitetään.
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6.3.

Tie- ja katuverkko

6.3.1. Toiminnallinen luokitus

sisäistä liikennettä. Väylällä nopeustaso sovitetaan muiden liikkumismuotojen olosuhteet
huomioon ottaen. Nopeustaso väylällä on 40–
60 km/h. Liittymät ovat tasoliittymiä ja kevytliikenne voi olla tasossa.

Rovaniemen tie- ja katuverkon rungon muodostavat jatkossakin nykyiset maantiet. Tärkein tie on valtatie 4, jota täydentävät kantatiet ja seututiet. Kaupungin keskeisillä alueille
väylästöä täydentävät alueelliset pääväylät
sekä kokooja- ja tonttikadut.

Kokoojakadut välittävät liikennettä pääväylille.
Nopeustaso voi olla 40–50 km/h. Tonttiliittymiä ei pääsääntöisesti sallita. Liittymät ovat
tasoliittymiä ja kevytliikenne risteää katuja
tasossa.

Maanteille (valtatie, kantatie, seututie) on
määritelty omat valtakunnalliset laatukriteerit.
Alueellinen pääväylä voi olla tie tai katu. Väylä välittää pääsääntöisesti taajamarakenteen

Kuva 16. Rovaniemen tieverkon rungon muodostavat maantiet.
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Kuva 17. Tie- ja katuverkon toiminnallinen luokitus keskeisillä alueilla.
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6.3.2. Jaksottelu ja kehittämiskriteerit

Sisääntulojakso

Tie- ja katuverkon kehittämiseksi ja toimenpiteiden määrittelemiseksi maantiet on jaksoteltu. Jaksottelussa on otettu huomioon maankäytön kehittyminen. Maankäytön kasvualueina on otettu huomioon kaikki Rovaniemen
vaihemaakuntakaavassa ja käsittelyvaiheessa olevassa alueidenkäyttöstrategiassa esitetyt alueet. Kasvualueet on luokiteltu liikennejärjestelmän haluttua kehittämistä tukeviin
alueisiin ja alueisiin, jotka ovat ongelmallisia
liikennejärjestelmän kannalta. Ensin mainittujen osalta on tehty esitys alueiden liittämisestä tieverkkoon. Jaksottelu tarkentuu myöhemmin laadittavassa tie- ja katuverkkosuunnitelmassa. Erityistä tarkastelua vaativat Pöyliövaaran alue ja Saarenkylän suunnalla
maantien 934 ja valtatie 4 rajaaman alue.

• tie välittää pääsääntöisesti alueelle tulevaa
liikennettä
• tiellä nopeustaso sovitetaan alueelle tulevan liikenteen ehdoilla. Nopeustaso 60-80
km/h
• liittymät voivat olla tasoliittymiä
• kevytliikenne risteää tietä eritasossa
• linja-autopysäkit kaikkien alikulkujen yhteydessä
Taajamajakso
• tie välittää pääsääntöisesti alueen sisäistä
liikennettä
• tiellä nopeustaso sovitetaan lyhytmatkaisen liikenteen ehdoilla. Nopeustaso voi olla 40–60 km/h
• liittymät ovat tasoliittymiä
• kevytliikenne voidaan järjestää tasossa
• linja-autopysäkit sijoitetaan joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmassa määriteltävän pysäkkivälin mukaisesti ottaen huomioon pysäkkien turvallinen saavuttaminen.

Käytetyt jaksot ja niiden sisällään pitämät tien
kehittämisen kriteerit ovat seuraavat:
Maaseutujakso
• tie välittää pääsääntöisesti pitkämatkaista
liikennettä
• tiellä nopeustaso sovitetaan pitkämatkaisen liikenteen ehdoilla. Nopeustaso voi olla 80–100 km/h
• liittymät ovat tasoliittymiä
• kevytliikenne risteää tietä tasossa
• linja-autopysäkit sijoitetaan siten, että niiden saavuttamisessa voidaan hyödyntää
alueen muuta tieverkkoa
Kyläjakso
• jakso on maaseutujaksolle sijoittuva kylän
kohta. Tie välittää pääsääntöisesti pitkämatkaista liikennettä, mutta tiellä on myös
merkittävästi lyhytmatkaista kylän sisäistä
liikennettä
• tiellä nopeustaso sovitetaan pääsääntöisesti pitkämatkaisen liikenteen ehdoilla ottaen huomioon kevyen liikenteen ratkaisujen taso.
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Kuva 18. Tieverkon jaksottelu

6.4.

Rovaniemen keskustan liikennejärjestelmä

Keskustan liikennejärjestelmää on suunniteltu
osana keskustan osayleiskaavaprosessia.
Suunnittelutyön pohjana on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman
visio, jonka mukaan Rovaniemen keskustassa kävelyn ja pyöräilyn asemaa pääasiallisena liikkumismuotona vahvistetaan niille tarkoitettuja alueita ja väyliä kehittämällä. Joukkoliikenteen asemaa kohennetaan profiloimalla
Ruokasenkatu entistä enemmän joukkoliiken-

teen ehdoilla toimivaksi sekä kehittämällä
joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia keskustan ja sen lähialueiden välisessä liikkumisessa. Autoliikenteen sujuvuus turvataan
kehittämällä väyliä keskustan kehällä sujuviksi ja turvallisiksi sekä varmistamalla pysäköintipaikkojen riittävyys keskustan kehittyessä.
Rovaniemen keskustan liikennejärjestelmää
kehitetään seuraavien tavoitteiden ja strategisten linjausten pohjalta.

Kuva 19. Tie- ja katuverkon toiminnallinen luokitus keskustassa.
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6.4.1. Jalankulku ja pyöräily

6.4.2. Joukkoliikenne

Kävelyn ja pyöräilyn asemaa keskustassa ja
sen lähialueilla vahvistetaan nykyisestään.
Tämä edellyttää kävelyn ja pyöräilyn nostamista tärkeimpään asemaan kaikessa keskustassa tapahtuvassa rakentamisessa ja
liikennejärjestelyjen suunnittelussa. Erityinen
huomio kiinnitetään väylien turvallisuuteen,
esteettömyyteen ja jatkuvuuteen myös keskustan läpi. Väylästöä kehitetään niin, että
keskusta on helppo ja turvallista saavuttaa
jalan ja pyörällä. Pekankatua, Ainonkatua,
Korkalonkatua ja Rovakatua kehitetään kevytliikennepainotteisina ydinalueilla. Kaduilla
autoliikenne voi toimia normaalisti, mutta jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet priorisoidaan
kehittämistyössä. Pekankadulla esitetään
poistettavaksi pysäköinti. Kadulla säilytetään
autoliikenne kaksisuuntaisena. Tämä mahdollistaa huolto- ja jakeluliikenteen kuten myös
hotellien bussiliikenteen sujumisen. Pysäköinnin poistaminen mahdollistaa kadun kehittämisen kävelypainotteiseksi, jossa autoliikenteen käyttämä tila on rajattu olennaisesti
nykyistä pienemmäksi ja katua kehitetään
pinnoitukseltaan kävelykatumaiseksi.

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kehitetään. Toimenpiteet kohdistuvat katualueisiin,
pysäkkeihin ja liikenteeseen. Keskustassa
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan varaamalla joukkoliikenteelle Ruokasenkadulla lisää tilaa. Kaavassa varaudutaan pysäkkialueen laajentamiseen. Tavoitteena on saada paikallisliikenteen lisäksi
kaikki Rovaniemeltä lähtevä ja Rovaniemelle
saapuva bussiliikenne ajamaan Ruokasenkadun kautta keskustan saavutettavuuden parantamiseksi. Ratkaisu helpottaa joukkoliikenteen käyttöä, koska vaihtaminen kaukoliikenteen ja paikallisliikenteen välillä helpottuu.
Lisäksi matkustajien ei tarvitse hakeutua linjaautoasemalle, vaan bussiin pääsee keskustan palvelujen vierestä.

Polkupyörien pysäköinnille varataan riittävät
tilat jo asemakaavoitusvaiheessa. Pysäköintipaikoille laitetaan runkolukituspaikkoja ja
mahdollisuuksien mukaan toteutetaan katokset merkittävimmille alueille
Väyläverkostoa täydennetään ja erityinen
huomio kiinnitetään keskustan ja Lampelan
alueiden välisten yhteyksien kehittämiseen.
Kävelyn ja pyöräily olosuhteita kehitetään
yhtenäisten alueiden ja väylien toteuttamisella. Erityistä huomiota kiinnitetään jalankulun
ja pyöräilyn risteämisiin autoliikenteen kanssa.
Kiinteistöille toteutetaan pihasuunnitelmat,
joissa pyöräpysäköinti otetaan keskeisenä
asiana huomioon.

6.4.3. Autoliikenne

6.4.4. Huolto- ja jakeluliikenne

Keskustan kehä

Rovaniemen keskustan alueella turvataan
huolto- ja jakeluliikenteen toimivuus. Tavoitteena on saada huolto- ja jakeluliikenne sujuvaksi ilman että se häiritsee muuta liikkumista
keskustassa. Erityisesti uudisrakentamisessa
otetaan lähtökohdaksi huoltoliikenteen hoitaminen pihoilta tai rakenteen sisältä esimerkiksi maan alta.

Rovaniemen keskustan katuverkon runkona
kehitetään
Toripuistikon–Lapinkävijäntien–
Hallituskadun–Valtakadun kehää. Kehällä
liittymäratkaisuilla varmistetaan liikenteen
sujuvuus ja turvallisuus. Kehän keskeiset
liittymät varaudutaan puuttuvilta osiltaan valoohjaamaan liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.
Keskustan kehän saavutettavuus kaikista
tärkeimmistä tulosuunnista sekä kehän itsensä toimivuus varmistetaan varaamalla riittävät
tilat sujuvien ja turvallisten liittymäjärjestelyjen
toteuttamiseen. Tie- ja katuverkon päivittäinen liikennöitävyys turvataan. Erityinen painoarvo on valtatien 4 liikennöitävyyden turvaamisella. Pysäköintipaikan saatavuus keskustassa turvataan ruuhkaisimpinakin aikoina. Kaikkeen uudisrakentamiseen keskustassa ja sen lähialueilla sisällytetään aina riittävän pysäköintipaikkamäärän toteuttaminen.
Ruokasenkatu
Ruokasenkatua kehitetään joukkoliikennepainotteisena katuna. Kadulla sallitaan myös
muu autoliikenne. Kadulle toteutetaan Maakuntakadun ja Valtakadun väliselle alueelle
pysäkkiratkaisut, jotka mahdollistavat nykyistä suuremman yhtäaikaisen bussiliikenteen
määrän.
Muut kadut
Keskustan kehän sisäpuolelle jääviä katuja
kehitetään nykyisillä periaatteilla. Kadut toimivat yhteyksinä pysäköintilaitoksiin. Kadut
toimivat myös pysäköintitiloina asiointiliikenteelle.
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Kuva 20. Pysäköintilaitosvarauksia

sekä liike, toimitila- ja toimistorakennusten
alueilla yksi ap /50 ke-m².

6.4.5. Pysäköinti
Keskustassa tiiviiden korttelien alueella pysäköintinormina on asuinrakentamisen alueilla
enintään yksi ap/80 ke-m² sekä liike, toimitilaja toimistorakennusten alueilla enintään yksi
ap/50 ke-m². Tiiviiden keskustakorttelien alueella uutta pysäköintitilaa varaudutaan sijoittamaan kadunvarsipysäköinnin lisäksi uusiin
pysäköintilaitoksiin.

Osayleiskaavassa varaudutaan pysäköintilaitoksiin seuraavasti:
• Tori–Pukumiehen kortteli; yksitasoinen
torinaluspysäköinti 340 ap
• Vt 4 suuntainen 2-tasoinen pysäköintilaitos
750 ap Revontuli-kauppakeskuksen pysäköinnin jatkoksi
• Jorma Eton tiellä varaudutaan pysäköinnin
kehittämiseen tarvittaessa kaksitasoiseksi.

Muualla kuin tiiviiden keskustakorttelien alueella käytetään nykyisiä pysäköintinormeja,
asuinrakentamisen alueilla yksi ap/80 ke-m²
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7. TOTEUTUKSEN KÄRKITEHTÄVÄT

I

Kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen käytön lisääminen

Kevyen liikenteen kokonaisvaltaiseksi
kehittämiseksi
laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kehittämisohjelma. Kävelyn ja pyöräilyn
toimintaedellytyksiä kehitetään
kevyen liikenteen kulkumuotoosuuden kasvattamiseksi merkittävästi Rovaniemen keskeisillä alueilla yhteyksissä keskustaan, keskustassa ja yhteyksissä merkittäville työpaikkaalueille sekä asuntoalueilla
mahdollistaen päivittäin käytettävien palvelujen saavuttaminen sujuvasti ja turvallisesti
jalan ja pyörällä.
Joukkoliikennejärjestelmän
osalta kiireisintä on laatia
joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet. Samaan yhteyteen on järkevää laatia koko
joukkoliikennejärjestelmän kehittämisohjelma, jossa otetaan
erityisellä painoarvolla huomioon koko joukkoliikennejärjestelmän matkaketjujen toimivuus; yhteydet juniin, yhteydet
lentoliikenteeseen.
Sitovat tavoitteet tulee olla laadittu vuoden 2013 loppuun
mennessä. Tavoitteiden määrittäminen edellyttää linjaston
ja lippujärjestelmän suunnittelua järjestelmän kustannusten
arvioimiseksi. Joukkoliikenteen
käyttöä pyritään lisäämään
niin, että sen kulkumuotoosuus kasvaa. Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan
ja matkustamisen hinnoittelussa suositaan joukkoliikenteen
vakiokäyttöä.

II

Liikenneverkon
liikennöitävyyden
turvaaminen

Liikenneverkon liikennöitävyyden turvaamisessa on keskeisimmällä tilalla hoito ja ylläpito. Liikennejärjestelmälle asetettujen liikenteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään
liikenneverkon liikenteen hallintaa. Liikenteen hallinnalla varmistetaan liikennejärjestelmän toimintakykyä ja liikkumisen
turvallisuutta kaikissa olosuhteissa. Liikenteen hallinnan keinoin edistetään liikennejärjestelmän käytön tehokkuutta, kuten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, yhteiskuntataloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Liikenteen hallinnan avulla
nykyisen liikenneverkon kapasiteetti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.
Päätiet ja pääkadut: Kiireellisintä on kehittää Rovaniemen
tärkeintä pääväylää, valtatietä 4. Valtatien 4 kehittäminen on
perusedellytys Eteläkeskuksen ja Lampelan alueen kehittämiselle. Kiireellisintä on toteuttaa Vapaudenkadun eritasoliittymä ja lisätä Oijustien liittymän kapasiteettia. Toteutuspakettiin liitetään myös Väylätien rakentaminen, Lampelankadun/Oijustien liittymän valo-ohjaus ja Oijustien/Ratakadun
valo-ohjaus. Kehittämistoimenpiteet ovat täysin välttämättömiä myös koko Eteläkeskuksen ja sen lähialueiden logistiikan
kannalta.
Toinen erityisen tärkeä kehittämisen kohde ovat kantatien 79
liittymät Ylikylä–Vennivaara alueella. Vennivaarantien liittymän kehittäminen mahdollistaa sekä julkisten että kaupallisten palvelujen sijoittumisen ja paremman saavutettavuuden
Ylikylän alueelle ja tukee tavoitetta matkojen toteuttamiseksi
myös jalan ja pyörällä.
Logistiikka: Rovaniemen tavara-aseman alue ei ole rautatiekuljetusten käytössä. Alueen käyttöönotto vaatisi raiteistojen ja muun terminaali-infrastruktuurin perusparannusta.
Koska aluetta ympäröivä maankäyttö on merkittävästi muuttumassa lähivuosina, on akuutti tarve tarkastella mahdollisuudet ja edellytykset tavaraterminaalitoimintojen siirrolle.
Logistiikkatoimintojen kehittämiseksi ja potentiaalisten alueiden kartoittamiseksi laaditaan suunnitelma.
Liikenneturvallisuus: Rovaniemellä tehtävää aktiivista liikenneturvallisuustyötä kehitetään Lapin liikenneturvallisuuden toimijamallin pohjalta. Toimijamallia uudistetaan ottamalla siihen mukaan ihmisten liikkumismuotoon vaikuttaminen.
Rovaniemen kaupunki lähtee Lapin osalta uudenlaisen toimijamallin suunnannäyttäjäksi yhteistyössä Lapin ELYkeskuksen kanssa. Tavoitteena on toteuttaa pilotti, jonka aikana toimintaa kehitetään ja sen jälkeen malli on monistettavissa muualle Lapin alueelle.
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8. TOIMENPIDEOHJELMA
8.1.

Kävely ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

Kevyen liikenteen väylästö

Laaditaan kehittämisohjelma, jossa käsitellään koko kevyen liikenteen järjestelmä.
Kävelyn ja pyöräilyn oman kehittämisohjelman laatiminen lisää kulkutapojen arvostusta ja kulkumuotojen toimintamahdollisuudet tulevat paremmin huomioon otetuksi liikkumisen ympäristöjä kehitettäessä ja
vaikutettaessa ihmisten liikkumismuotojen
valintaan.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on haluttu nostaa esiin kaikkein keskeisimmät
kevyen liikenteen verkon täydentämistarpeet. Yksityiskohtaisemmin väylästön täydentämisen ja parantamisen toimenpiteet
esitetään myöhemmin laadittavassa kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa. Seuraavassa esitetyt toimenpiteet ovat suuruusluokaltaan sellaisia, että niiden toteuttamisella voidaan vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen.

Kehittämisohjelmassa käsitellään ainakin
seuraavat asiakokonaisuudet:
• kevyen liikenteen verkon täydentäminen
ja olemassa olevan väylästön parantaminen priorisoiden pääreittien kehittäminen
• kevyen liikenteen laatukäytävät ja niiden
kehittämisen tason määrittäminen
• pääreittien jaksottelu
• kevyen liikenteen hallinnan kehittäminen
• liikenneturvallisuuden parantaminen
• eri liikkujaryhmien tarpeiden huomioon
ottaminen
• matkaketjujen toimivuuden parantaminen
• esteettömyyden edistäminen
• hoidon ja ylläpidon kehittäminen.

Siltojen lenkin kehittäminen vapaa-ajan
liikkumiseen
Siltojen lenkki (Jätkänkynttilä–Suutarinkorva–Ounasjoen silta) on suosittu vapaaajan liikkumisen reitti, jota kehitetään reittinä, jolla on mahdollista pyöräillä, lenkkeillä,
rullaluistella tai hiihtää rullasuksilla. Vapaaajan liikkumisen lisäksi monet lenkin osat
toimivat keskeisinä kevyen liikenteen pääreitteinä palvellen myös muuta liikkumista.
Reittiä kehitetään niin päällysteen laadun
kuin leveydenkin suhteen. Reitille toteutetaan myös levähdysalueita.
Kävelyn olosuhteiden kehittäminen Poromiehentie–Ainonkatu–Kansankatu–
Rovakatu-alueella
Poromiehentietä kehitetään Koskikadun ja
Ainonkadun välisellä alueella tärkeänä
joukkoliikenteen pysäkkialueena, jossa kävelyn turvallisuus otetaan huomioon koko
välillä. Katujakson autoliikennettä hidastetaan ja pyritään rajoittamaan jakson läpiajoa. Katujakson tärkein rooli autoliikenteelle on toimia pysäköintilaitoksiin johtavana
syöttökatuna. Kävely-yhteyttä Ainonkadun
varressa kehitetään.
Kevyen liikenteen yhteys Vennivaarasta
Korkalovaaraan
Yhteys lyhentää parhaimmillaan useita kilometrejä pyöräily- ja kävelymatkaa lisäten
niiden käyttöä päivittäisessä liikkumisessa.

Pyöräily keskustassa

Pyöräilyn ja joukkoliikenteen matkaketju

Kävelyalueen kaikkiin tulosuuntiin toteutetaan riittävät pysäköintipaikat. Ne keskittävät pyöräpysäköinnin haluttuihin paikkoihin,
jolloin ne eivät häiritse jalankulkua ja huolto- ja jakeluliikenteen sujumista kävelyalueilla.

Pyöräpysäköintiä kehitetään joukkoliikenteen pysäkeillä keskustan suuntaan pääsääntöisesti keskeisten alueiden ulkopuolella. Pyörien asiallisten ja turvallisten pysäköintipaikkojen tekeminen pysäkkien
yhteyteen lisää pyöräily–joukkoliikennematkaketjun käyttöä. Pyörätelineitä sijoitetaan pysäkeille keskeisten alueiden ulkopuolella, jossa etäisyydet pysäkeille ovat
pidemmät.

Keskustan läpi muodostetaan liikenteen
ohjauskeinoin ja tarvittavilta osiltaan teknisin ratkaisuin sujuvat pyöräilyväylät/kaistat. Risteämiskohdat autoliikenteen
kanssa hoidetaan liittymissä pyöräilyn olosuhteet priorisoiden. Pyöräily nousee keskeiseksi liikkumismuodoksi erityisesti lyhyillä keskustaan suuntautuvilla matkoilla ja
keskustan kautta ajettavilla muutaman kilometrin matkoilla, koska siitä voidaan tehdä
näille matkoille nopein liikkumismuoto.

Kevyenliikenteen yhteyksiä pysäkeille parannetaan. Kevyen liikenteen yhteyksien
tulee olla turvalliset kaikille bussipysäkeille.
Joukkoliikenteen laatukäytävien vilkkaimpien pysäkkien osalta tulee asiaan kiinnittää
erityinen huomio. Sujuva ja turvallinen yhteys pysäkille lisää joukkoliikenteen käyttöä.

Yhteys Pöykkölästä ja Ounasrinteeltä
keskustaan ja Rantavitikalle
Yhteyttä kehitetään ensisijaisesti parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita Ounaskosken sillalla. Pitemmän aikavälin tavoitteena on uuden sillan tekeminen joen
yli Pöykkölästä Rantavitikalle. Uusi silta
lyhentää huomattavasti matkoja Pöykkölän
alueelta Rantavitikalle ja Eteläkeskukseen.
Silta mahdollistaa myös mahdollisen pienellä kalustolla hoidettavan joukkoliikenteen ajamisen. Silta mahdollistaa toisen
siltojen lenkin muodostumisen. Silta lyhentää niin monien alueiden välisiä matkoja,
että sillä on suuri merkitys kulkumuotojen
valintaan.
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8.2.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma

Palvelutasosuunnitelmassa ja linjastosuunnitelmassa käsiteltäviä erityiskysymyksiä:
• lippujärjestelmän kehittäminen. Lippujärjestelmä, kustannukset ja tuotot vaikuttavat
keskeisesti arvioon joukkoliikenteen kokonaiskustannuksista
• cityliikenteen tarve, mahdollinen toimintaalue, järjestämistapa, palvelutaso ja reitit
• eri hallintokuntien kuljetuspalvelut eli mm.
palveluliikenteen tarve, laajuus ja järjestämistapa
• joukkoliikenneyhteydet Napapiirille ja lentoasemalle
• yhteyksien taso kylistä keskustaan

Lapin ELY on laatinut vuonna 2011 joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman vastuullaan olevalle seutu- ja kaukoliikennettä.
Rovaniemelle laaditaan joukkoliikenteen
kehittämisohjelma, jossa käsitellään koko
joukkoliikenteen järjestelmä. Kaupunki
määrittele vuosina 2012–2013 alueensa
joukkoliikenteen palvelutason sekä laatii
liikenteen tulevaisuudessa tapahtuvaa kilpailuttamista silmällä pitäen linjastosuunnitelman. Linjastosuunnitelma laaditaan hyvissä ajoin, jotta tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmän toimivuutta voidaan
koko ajan tukea niin maankäyttöratkaisuilla
kuin tie- ja katuverkon kehittämistoimenpiteillä. Seuraavassa on esitetty alustavasti
toimenpiteitä, joilla joukkoliikennejärjestelmää kehitetään.

Terminaali- ja pysäkkijärjestelmä
Laaditaan joukkoliikenteen terminaali- ja pysäkkijärjestelmän toimenpideohjelma, jossa
luokitellaan kaupungin alueen pysäkit. Kaikille
pysäkkiluokille asetetaan palvelutasotavoitteet
ja esitetään konkreettiset toimenpiteet. Ohjelmassa esitetään pysäkkien kehittämisen kiireellisyysjärjestys. Tärkeimpiä suunnitelmalla ratkaistavia asioita ovat keskustan pysäkit.

Kehittämisohjelmassa käsiteltäviä asioita:
• palvelutasotavoitteiden määrittäminen
• linjastosuunnitelman laatiminen
• lippujärjestelmän kehittäminen
• informaation kehittäminen
• terminaaliverkon ja pysäkkien kehittäminen
Kehittämisohjelmassa otetaan erityisellä
painoarvolla huomioon koko joukkoliikennejärjestelmän matkaketjujen toimivuus;
yhteydet juniin, yhteydet lentoliikenteeseen.

Ruokasenkadun ja Poromiehentien terminaalit
Ruokasenkadun ja Poromiehentien pysäkkejä
kehitetään vastaanottamaan lisääntyvä joukkoliikenne, kun kaukoliikenteelle annetaan mahdollisuus ajaa kaikki liikenne keskustan kautta.
Tämä parantaa merkittävästi joukkoliikenteen
saavutettavuutta ja houkuttelevuutta.

Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmien laatiminen

Matkakeskus ja kevyen liikenteen silta ratapihan yli

Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon Lapin ELYn määrittelemät kaukoliikenteen
palvelutasotavoitteet. Palvelutasosuunnitelmassa ratkaistaan millaista joukkoliikenteen tasoa Rovaniemellä halutaan ylläpitää. Palvelutasosuunnitelmaan liittyy olennaisena asiana määritellä joukkoliikenteen
järjestämistapa. Linjastosuunnitelman tekeminen palvelutasosuunnitelman rinnalla
on tarpeen mm. liikenteen järjestämisen
kustannusten arvioimiseksi. Tavoitteena
on liikenteen kilpailuttaminen nykyisten
lupien voimassaolon päättyessä.

Pitkällä tähtäyksellä varaudutaan juna- ja bussiliikenteen yhteiseen matkakeskukseen keskustan osayleiskaavassa esitetyllä tavalla nykyisen
postitalon ja rautatieaseman välimaastoon.
Matkakeskuksen
suunnitelma
päivitetään.
Suunnitelmassa määritellään pitemmän aikavälin kehityspolku terminaalitoiminnan kehittämiseksi. Suunnitteluun liittyy uusi ratapihan ylittävä siltayhteys, jonka kautta pääsee asemalaitureille sekä tulevalle Lampelan asuntoalueelle.
Vaikutukset ulottuvat myös Korkalovaaran ja
Rantavitikan väliseen liikkumiseen.
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8.3.

Liikenneverkon liikennöitävyys

Tie- ja katuverkon kehittämistoimenpiteiden
tarkoitus on parantaa autoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Toimenpiteet parantavat myös lähes poikkeuksetta myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Joukkoliikenteen
toimivuus ja aikataulussa pysyminenkin paranee liikenteen sujuvuuden parantuessa.

Jorma Eton tie–Valtakatu-liittymän kehittäminen
Liittymä katkaistaan. Tällä vältetään kalliin
liittymäratkaisun rakentaminen rautatien alle.
Pyöräyhteys keskustasta Rantavitikan suuntaan nopeutuu, koska Jorma Eton tieltä ei
enää tule autoja.

Valtatien 4 osalta toteutetaan välille Alakorkalo–Rovaniemi laaditun tiesuunnitelman
mukaisista järjestelyistä seuraavat:
• Oijustien eritasoliittymä
• Vierustien eritasoliittymä
• kulku Viirinkankaalle turvataan rakentamalla alikulkuyhteys 4-tien alitse Viirinkankaantielle.

Hallituskatu–Valtakatu, valo-ohjaus
Liittymään rakennetaan liikennevalot, joiden
avulla liittymän nykyiset kaistat pystytään
hyödyntämään eikä lisätilaa katujärjestelyille
tarvita. Järjestely tukee runsaasti vapaata
kapasiteettia jo nyt omaavan Valtakadun
käyttöä ja reittiä Jätkänkynttilälle. Samalla
vahvistuu Valtakadun rooli keskustan pääkatukehänä. Valo-ohjaus edistää myös Jorma
Eton tien pysäköintikapasiteetin hyödyntämistä Hallituskadun kautta ja vähentää tarvetta käyttää ruuhkaista Jäämerentien liittymää.

Oijustien eritasoliittymä, Väylätie-yhteys 
Valtatien 4 ja Oijustien liittymään tehdään
eritasoliittymä. Oijustietä jatketaan Väylätielle. Väylätien tekeminen vähentää merkittävästi valtatien estevaikutusta Viirinkankaan ja
Suosiolan välisessä liikenteessä. Tästä hyötyvät sekä työmatka- että asiointiliikenne.
Ajoyhteydet lyhenevät ja tarve sukkulointiin
valtatiellä Viirinkankaan ja Oijustien välillä
loppuu.

Jäämerentien katkaisu
Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan
päästä, jolloin sillan päässä oleva liittymän
kolmas tulohaara katkeaa. Järjestely siirtää
osan Ounaskosken sillan liikenteestä Jätkänkynttilälle, vähentää häiriöitä Ounaskosken sillan itäpäässä ja parantaa siltaa käyttävän joukkoliikenteen sujuvuutta ja pyöräilyn
sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vierustien eritasoliittymä
Rakennetaan valtatien ali yhteys Vapaudentieltä Lampelaan ja poistetaan nykyiset liikennevalot. Järjestelyn ansiosta Lampelan
alueen maankäyttöä voidaan alkaa kehittää.
Samalla syntyy vaihtoehtoinen reitti keskustasta Suosiolan kauppa-alueelle vähentämään valtatien käyttöä lyhytmatkaisessa
sisäisessä liikenteessä.
Yliopistokatu–Vapaudentie-liittymän
kennevalo-ohjaus

Pallarintien alikulku
Pallarintien liittyminen Jäämerentiehen ja
radan alikulun parantaminen ovat kiireellisiä
toimenpiteitä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta. Uusi silta leventää
kulkuaukkoa, jolloin myös pyöräilyn ja kävelyn sujuvuus ja turvallisuus paranevat.

lii-

Liittymän valo-ohjaus on tarpeen välittömästi
ruuhka-aikojen liikennöitävyyden parantamiseksi. Vierustien eritasojärjestelyn toteutuessa valo-ohjaus turvaa keskustasta Lampelaan ja Suosiolaan johtavan reitin käytettävyyttä. Samalla myös pyöräilyn ja kävelyn
turvallisuus liittymässä paranee.

Oijustie–Lampelantie, valo-ohjaus
Valo-ohjauksen ansiosta liikenne voi suuntautua enemmän Lampelankadulle keventämään alueen kriittisimmän liittymän, OijustieTeollisuustie-Vierustie, kuormitusta. Edelleen, valo-ohjaus parantaa Lampelan ja Ratakadun kautta Suosiolaan tulevan liikenteen
olosuhteita.
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Ratakatu–Oijustie, valo-ohjaus

Kantatien 79 ja Kairatien liittymä

Suosiolan alueen käyttö Korkalovaaran
suunnasta helpottuu merkittävästi, kun liittymä valo-ohjataan. Tarve käyttää valtatietä
vähenee etenkin työmatka- ja asiointiliikenteen vilkkaimpina aikoina.

Liittymää kehitetään tasoliittymänä, jossa
kevytliikenne on eritasossa. Liikkumisen turvallisuus ja sujuvuus paranee kaikilla kulkutavoilla.
Ruokasenkadun silta, Ruokasenkadun
kehittäminen joukkoliikennekaduksi

Isoaavantien eritasoliittymä valtatielle 4,
Isoaavantien jatkaminen Korkalovaaraan
ja Vennivaaraan

Silta toimii uuden joukkoliikenneakselin osana ja yhteytenä Poromiehentien varressa
toimiviin pysäköintilaitoksiin. Ruokasenkadusta kehittyy joukkoliikennepainotteinen
katu, jonka kautta myös kaukoliikenteen bussit kulkevat. Silta ja Ruokasenkadun varteen
kehitettävä kevyen liikenteen väylä lisäävät
kävelyn ja pyöräilyn käyttömahdollisuuksia.
Yhteys keskustaan lyhenee monelta alueelta,
jolloin kävelyn ja pyöräilyn suosio kasvaa.

Liittymän kehittäminen eritasoliittymäksi on
pitemmän aikavälin tavoite. Isoaavantie jatketaan Korkalovaaraan vuoden 2012 aikana.
Jatko Vennivaaraan tulee ajankohtaiseksi
Vennivaaran maankäytön kehittyessä. Vennivaarassa katu yhtyy kantatiehen 79.
Alakorkalon tiejärjestelyt
Alakorkalon järjestelyt toteutetaan kaavaehdotuksen mukaisina. Teollisuustie jatkuu
valtatien rinnakkaistienä Alakorkaloon, kun
liittymä valtatielle pystytään kanavoimaan.
Järjestely vahvistaa valtatien pohjoispuolen
käyttöä teollisuusalueena. Liittymästä alkaa
taajaman sisääntulojakso. Nykyisen Alakorkalontien liittymä valtatiehen Nurmenkummuntien kohdalla esitetään katkaistavaksi.

Poromiehentien katkaisu Ruokasenkadun
eteläpuolelta
Hankkeeseen liittyy pysäköintilaitoksen toteuttaminen Keskuskentän ja valtatien väliin;
se voidaan toteuttaa aikaisintaan Ruokasenkadun sillan valmistuttua. Toteuttamisaikataulu riippuu myös pysäköintilaitoksen tarpeesta ja muusta maankäytön kehittämisestä
lähialueella. Poromiehentien sulkeminen
osittain autoliikenteeltä parantaa kävelyn ja
pyöräilyn olosuhteita.

Kiveliöntie ja Lapinrinne
Kiveliöntien rakentaminen sille varattuun
maastokäytävään täydentää Korkalovaaran
pääkatuverkon ja parantaa merkittävästi
kaikkien liikennemuotojen reittiä Koskikadun
kautta varsinaiseen kaupalliseen keskustaan.
Lapinrinne liitetään Kiveliöntiehen. Katuyhteyksien toteuttaminen tuo mahdollisuuksia
kehittää Vennivaaran, Lapinrinteen ja Korkalovaaran / Karinrakan joukkoliikennepalveluja. Uudet yhteydet parantavat liikenneturvallisuutta parantamalla alueen katuverkon jäsentelyä. Pyöräilyn mahdollisuudet paranevat myös merkittävästi.

Korkalonkadun, Pekankadun ja Koskikadun rajaaman korttelin pysäköintilaitos
Sampokeskuksen itäpuolelle toteutetaan
pysäköintilaitos, joka kytkeytyy verkkoon
Pekankadun ja Valtakadun kautta. Ydinkeskustan saavutettavuus paranee oleellisesti ja
erityisesti Jätkänkynttilän suunnasta.
Oijustien jatkaminen Kemijoen yli
Pöykkölän työpaikka-alueen kehittyminen ja
asutuksen laajeneminen Kemijoen eteläpuolelle edellyttää uutta siltaa joen yli. Joen ylityksen jälkeen yhteys tehdään Niemelänkankaan kautta valtatielle 4 kaavavarauksen
mukaiseen paikkaan. Yhteys lyhentää merkittävästi matkaa Eteläkeskuksen ja keskustan palveluihin joen eteläpuolelta. Yhteys
antaa mahdollisuuden myös pyöräilyn lisäämiseen ja joukkoliikennelinjaston kehittämiseen.

Kantatie 79, Vennivaaran liittymä ja uusi
yhteys kantatieltä Ylikyläntielle
Ylikyläntie yhdistetään Vennivaaran liittymään lyhyellä kadulla. Katuyhteys mahdollistaa Ylikylän ja Vennivaaran asukkaita palvelevan palvelukeskittymän tekemisen. Paikallisten palvelujen kehittyminen vähentää tarvetta tehdä matkoja Rovaniemen keskustaan.
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varaudutaan pitkällä aikavälillä ja kehittämissuunnitelmassa esitetään tien kehittämispolku. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus edellyttää tien parantamista jo nyt.

Valtatie 4 Alakorkalo–Koivu
Valtatien kehittämiseksi laaditaan uusista
lähtökohdista yhteysvälin kehittämissuunnitelma. Tien rakentamiseen uuteen paikkaan

8.4.

Liikennetutkimukset ja suunnitteluhankkeet

Rovaniemen liikennetutkimukset

Rovaniemen liikennemallijärjestelmä

Liikennetutkimusten yksi keskeinen tavoite
on selvittää eri kulkumuotojen osuudet päivittäisessä liikkumisessa. Tutkimuksella
saadaan kulkumuoto-osuudet alueittain
halutulla tarkkuudella. Tulosten avulla voidaan asettaa tavoitteita eri kulkumuotojen
kehittämiselle.

Liikennemalleja on päivitetty yksittäisten
suunnitteluhankkeiden tarpeisiin. Koko liikennemallia koskenut vähän laajempi päivityskin on tehty. Liikennemallijärjestelmän
perusteet löytyvät kuitenkin edelleen 1990 luvun alussa tehdystä liikennetutkimuksesta.

Rovaniemen liikennetutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on muodostaa liikennesuunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun taustatiedoksi kokonaiskuva liikkumisesta seudulla. Kokonaiskuvan selvittäminen edellyttää laajan tietomäärän keräämistä. Kysyntätieto tuotetaan sellaiseen
muotoon, että sitä voidaan hyödyntää erilaissa mallinnusjärjestelmissä.

Liikennemalli päivitetään liikennetutkimusten tulosten valmistuttua. Malli on edelleen
neliportainen; tuotos-, suuntautumis-, kulkutapa- ja reitinvalintamalli.
Rovaniemen tie- ja katuverkkosuunnitelma
Suunnittelun tavoitteena tarkistaa tie- ja
katuverkon kehittämistarpeet. Rovaniemen
edellinen tieverkkosuunnitelma on vuodelta
1994. Työssä määriteltiin tavoiteverkko
vuodelle 2010. Lisäksi esitettiin useita väylävarauksia. Suunnitelmasta monet esitykset ovat toteutuneet, mutta isojakin asioita
on toteuttamatta. Nyt tavoitteena on tarkistaa erityisesti toteutumattomien hankkeiden
tilanne ja arvioida aiemmin esitettyjen ratkaisujen ajantasaisuus. Tärkeä tavoite on
myös tarkistaa edellisen suunnitelman esittämien väylävarausten tarvetta.

Toisena tavoitteena on kehittää menettelyitä, joilla liikenteen kysyntätietoa voitaisiin
helposti päivittää mm. säännöllisesti toistettavien ajoneuvo- ja kevyen liikenteen laskentojen, joukkoliikenteen matkustajalaskentojen, määräpaikkatutkimusten tai kokonaan uusien tutkimusmenetelmien avulla.

Suunnitelma tarkentaa merkittävästi tätä
liikennestrategiasuunnitelmaa tie- ja katuverkon kehittämistoimenpiteiden osalta.
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9. LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ
Liikennejärjestelmän kehittäminen on jatkuvaa sitoutumista edellyttävä prosessi, joka vaatii toimiakseen tiivistä yhteistyötä liikennesuunnittelun, maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kesken. Kokonaisuudesta voidaan käyttää liikenteen näkökulmasta katsottuna nimitystä ’Liikennejärjestelmätyö’.

Liikennejärjestelmätyön tehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat asiat
• liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamistyö
• koordinoida jatkosuunnittelua sekä seurata ja hahmottaa liikennejärjestelmän
kehitystä
• edistää kehittämishankkeita niiden saamiseksi toteutukseen
• varmistaa viranomaisten välinen yhteistyö toteuttamisessa
• toteutettujen ja käynnissä olevien hankkeiden seuranta
• mahdollisesti viivästyneiden hankkeiden
seuranta ja viivästymisien syyt
• tulevien toimenpiteiden ennakointi
• suunnitelmien päivitystarpeen arviointi
• kaavaprosessien liikenneasiantuntijana
toimiminen.

Rovaniemelle perustetaan liikennejärjestelmätyöryhmä tekemään ja ohjaamaan
liikennejärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on, että työryhmä kokoontuu säännöllisesti arviolta 3-4 kertaa vuodessa. Työryhmän neuvotteluissa käsitellään ajankohtaiset liikenteeseen ja kaavoitukseen liittymät asiat.
Työryhmä hyödyntää työssä liikenneturvallisuustyöryhmän asiantuntemusta sekä
joukkoliikenteen ja logistiikan asiantuntijoiden osaamista. Työryhmän kokoonpano
voi vaihdella kokouksittain käsiteltävien
asioiden mukaan.

Toimintamalli ja tehtäväkenttä muotoutuu
ajan kanssa.
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Kuva 21. Toimenpiteet
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Joukkoliikenne

Autoliikenne

Logistiikka

ELY

LiVi

2013

2014

2015

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Rovaniemi

NRO Nimi

1 Isoaavantien jatkaminen Korkalovaaraan
2 Oijustien jatkaminen Kemijoen yli
3 Kiveliöntie, yhteydet Lapinrinteelle ja Revontultentielle
4 Kiveliöntien jatke
5 Kt 79 Vennivaara - Ylikylän liittymä katujärjestelyineen
6 Korkalovaara - Ylikylä katuyhteys
7 Rantavitikka - Pöykkölä kevytliikenteen silta
8 Varikkotie
9 Ruokasenkadun ja Poromiehentien pysäkkijärjestelyt
10 Väylätie
11 Vt 4:n nelikaistaistaminen Oijustie - Alakorkalo
12 Vierustien eritasoliittymä
13 Oijustien eritasoliittymä
14 Isoaavantien eritasoliittymä
15 Suosiolankatu / Oijustie eritasojärjestelyt
16 Lampelan kadut
17 Ruokasenkadun silta
18 Yliopistokatu - Vapaudentie, valo-ohjaus
19 Hallituskatu - Valtakatu, valo-ohjaus
20 Oijustie - Ratakatu, Oijustie - Lampelankatu, valo-ohjaus
21 Hallituskatu - Kansankatu , valo-ohjaus
22 Jäämerentien katkaisu
23 Poromiehentien katkaisu
24 Kevyen liikenteen silta ratapihan yli
25 Yliopistokatu - Ounaskosken silta, liiittymän saneeraus
26 Keskustan pysäköintilaitos
27 Poromiehentien pysäköintilaitos
28 Jorma Eton tien pysäköintilaitos
29 Kantatie 79 - Kairatie, liittymän saneeraus
30 Kantatie 79 - Ylikyläntie, liittymän saneeraus
31 Korkalovaara - Vennivaara pyörätie
32 Revontultentie, pyörätie
33 Pallarintie, alikulun saneeraus
34 Pöykkölä - Ounasrinne katuyhteys
35 Siltojen lenkki

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

ELY

LiVi

Ympäristö

Kevytliikenne

Rovaniemi

2012

Taulukko 1. Toimenpidetaulukko

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

Nimi
Kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma
Joukkoliikenteen kehittämisohjelma
Rovaniemen liikennetutkimus 2012
Liikenneturvallisuustyön kehittäminen + suunnitelma
Tie- ja katuverkkosuunnitelma
Liikennemallijärjestelmän päivittäminen
Liikennejärjestelmätyöryhmän perustaminen
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x
x

x
x
x

x

2016-

- positiivinen vaikutus
- neutraali vaikutus
- negatiivinen vaikutus

