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Ympäristöraportti 2014

Johdanto
Rovaniemen kaupungin ensimmäinen ympäristöraportti on hyväksytty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa
8.12.2014 § 119. Ympäristöraportin päivitys hyväksytään vuoden 2015 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.
Rovaniemen kaupungin ympäristöraportissa käsitellään kestävän kehityksen toteutumista Rovaniemellä. Kehitystä kuvaavat indikaattorit pohjautuvat kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) yhdessä valittuihin ja toimiviin indikaattoreihin. Indikaattorit ovat valittu niin, että tiedot ovat helposti
saatavilla ja toistettavuus eri vuosina on mahdollinen. Rovaniemen ympäristöraportissa käytetään soveltuvien osin kuutoskaupunkien laatimia indikaattoreita.
Ekologisen kestävyyden mittareilla kuvataan kestävän kehityksen edistymistä kaupunkiorganisaatiossa kuin
kaupungin toiminnassa. Ekologisen kestävyyden indikaattorit on luokiteltu viiteen luokkaan: yleinen kehitys,
maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys, toiminnan ja ympäristön kuormitus, liikkumisen ekotehokkuus/kestävyys ja ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus.
Rovaniemi on osallisena useiden muiden kaupunkien, Suomen ympäristökeskuksen ja Tekesin rahoittamassa
tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kehitetään kaupunkien ja kuntien alueellista ekolaskuria. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat Valtion teknillisen tutkimuskeskus VTT ja Aalto yliopisto. Hankeen tavoitteena
on tuottaa alueellisen ekotehokkuuden arvioimiseksi helppokäyttöinen arviointityökalu. Rovaniemen kaupunki on myös mukana Urban Zone 3 hankkeessa yhdessä noin kahdenkymmenen toimijan kanssa. Hanketta
vetää liikennevirasto (LiVi) yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Ympäristöministeriön kanssa.
Hankkeessa selvitetään kaupunkien kehityskuvia yhdyskuntarakenteen ja liikenteen sekä näkökulmasta. Rovaniemen kaupunki on mukana myös kansainvälisessä matkailun tutkimushankkeessa BuSK, jota vetää Luonnonvarakeskus. Tässä uudessa hankkeessa on tarkoitus selvittää matkailun ekologista kestävyyttä ja taloudellisia reunaehtoja. Rovaniemen kaupunki on hakenut Finnish Sustainable Communities (FISU) verkoston
jäseneksi. Toistaiseksi kaupunkia ei ole vielä valittu.
Rovaniemellä on hyväksytty Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma vuosille 2012 - 2020 kaupunginvaltuustossa 19.12.2011 (§109). Ilmasto-ohjelman päätavoitteena on, että Rovaniemi on ilmastoasioissa maakunnan
edelläkävijä. Kaupunkikonsernin päätöksenteossa ilmastonmuutos on keskeinen tekijä, ja toiminnan pitkäjänteisyys ja ennakointiajattelu tuovat myös taloudellista kestävyyttä. Tavoitteena on myös, että asukasta
kohden lasketut kasvihuonepäästöt kääntyvät laskuun.
Lapin Liitossa on tehty myös Lapin ilmastostrategia 2030, jota on käsitelty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa 12.12.2011 § 404. Lapin ilmastostrategian päätavoitteita ovat muun muassa luonnonvarojen kestävä
käyttö elinkeinotoiminnassa, ilmastotietoisuuden konkretisointi arjen käytännön teoissa, kaavoitus, rakentaminen ja liikenne ovat Lapissa ilmastotietoista, energian tuotanto, väylähankkeet ja elinkeinojen tarpeet on
sovellettu yhteen alueiden käytön kanssa sekä lisätään ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta ja neuvontaa.
Ympäristöraportin päivityksen on laatinut strateginen maankäyttö.
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1. Rovaniemen kaupungin yleistiedot
Rovaniemen kaupunki on Suomen 16:sta suurin kaupunki asukasluvultaan. Rovaniemen maapinta-ala on
noin 7 582 km² ja väestöä oli 31.12.2014 yhteensä 61 551 asukasta. Asukastiheys on noin 8 asukasta / km²,
joten kaupunki on harvaan asuttua.
Taulukko: Rovaniemen avainluvut (Tilastokeskus)

Rovaniemi

Koko
maa

Maapinta-ala, km² 1.1.2013

7582

303891

Taajama-aste, % 1.1.2012

89,1

84,7

61 551

5 471 753

Väestö ja asumisen
Väkiluku 31.12.2014
Väkiluvun muutos, % 2013 - 2014

0,5

0,4

Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011

24 556

26 555

Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2014

29 982

2 617 780

Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013

4 167

498 694

73,5

68,5

Koulutus ja työmarkkinat
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2012
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2012
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2011
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.2012
Työttömyysaste, % ka 2014 (Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto)
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12.2011
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2012

30,3

28,7

25 479

2354422

57,7

60,1

15,34

12,4

25 431

2 339 904

91,0

67,0

2,4

3,4

Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012

13,8

21,6

Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012

82,5

73,8

1,2

1,2

Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2012

1,39

1,32

Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012

21,9

24,2

3267

365 299

Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.2012

Yritykset
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012
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1.1.

Kiertotalous ja World Winter Cities Association for Mayors
(WWCAM)

Rovaniemi haluaa kehittyä arktiseksi kärkiosaajaksi ja esimerkkikaupungiksi kiertotalouden osalta. Kiertotaloudella tavoitellaan taloutta, jossa kerran synnytetty tuote tai arvo olisi mahdollista hyödyntää hallitusti
useaan kertaan. Kiertotalouden avulla mahdollistetaan myös uudenlainen liiketoiminta. Rovaniemen kaupungin lisäksi myös Napapiirin Energia ja Vesi Oy kehittää toimintaa ahkerasti kiertotalouden suuntaan.
Rovaniemen kaupunki panostaa kehitystä tulla resurssiviisaaksi kaupungiksi. Rovaniemen kaupunki on hakenut jäsennyyttä vuonna 2015 (hakukierros uusittiin tammikuussa 2016) SITRAN:n FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkostosta. Fisu-verkosto tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja maailmanlaajuisesti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Toistaiseksi kaupunki ei ole mukana FISU-verkostossa.
Rovaniemi on liittynyt vuonna 2014 kansainväliseen talvikaupunkien verkostoon World Winter Cities Association for Mayors (WWCAM). Verkoston tavoitteena on edistää jäsenkaupunkien ja niissä toimivien yrityksien välistä yhteistyötä. Rovaniemen kaupunki on vetovastuussa arktisen muotoilun kehittämisestä vuosina
2015-2018.
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2. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt
Ilmastonmuutoksella ja kasvihuonekaasupäästöillä kuvataan paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen
ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasujen määrä kuvaa yhdyskunnan vaikutusta maailman ilmastojärjestelmään ja vastuullisuutta ympäristöongelmissa.
Rovaniemellä kasvihuonekaasujen määrä väheni vuosien 2011-2014 välillä noin kolmella prosentilla.
(Lähde Tilastokeskus)
Ilmastonmuutoksen aiheuttavat kasvihuonekaasut, joiden pitoisuudet ovat kasvaneet voimakkaasti ihmisen
toiminnan seurauksena. Erityisesti hiilidioksidin (CO₂) määrä ilmakehässä on lisääntynyt. Myös muiden kasvihuonekaasujen, kuten vesihöyry (H₂O), metaani (CH₄) dityppioksidi (N₂O) ja otsoni (O₃) määrä on lisääntynyt ilmakehässä. Kasvihuonekaasuja syntyy fossiilisten polttoaineiden tuotannosta ja kulutuksesta, asumisesta, teollisuudesta, rakentamisesta ja maataloudesta. Suomessa suuri osa kasvihuonekaasupäästöistä
syntyy energiasektorilta (noin 77,6 % arviolta vuona 2014). Maankäytön, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta syntyvät negatiiviset luvut poistumia.
Kuvat 1 ja 2: Suomen kasvihuonekaasupäästöt
2011-2014* sekä Rovaniemen
Suomen kasvihuonekaasupäästöt
2011-2014 *, tuhatta tonnia CO260000
päästökaupan ulkopuoleiset kasvihuonekaasupäästötekv.(*ennakkotieto)
2014* (*Ennakkotieto) (Ti50000
lastokeskus)
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
-40000
1 Energiasektori 2 Teollisuusprosessit
3 Maatalous
4 Maankäyttö,
5 Jätteiden käsittely
ja tuotteiden käyttö
maankäytön muutos
ja metsätalous
(LULUCF)

Kasvihuonepäästöihin lasketaan mukaan hiilidioksidi-, typpioksidi- ja metaanipäästöt, jotka ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttina (CO₂ -ekv). Rovaniemellä päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonekaasupäästöjä syntyi vuonna 2014 arviolta
302 tuhatta tonnia CO2-ekv . Vuonna 2010 päästöjä oli 311
tuhatta tonnia CO2-ekv., joten kasvihuonekaasumäärät ovat
hieman laskeneet. Rovaniemellä Energiasektori tuottaa suhteessa muuhun maahan vähemmän päästöjä (Lähde: Tilastokeskus)
Ei-päästökauppasektori käsittää päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt. Päästökauppaan kuulumattomia aloja ovat mm. rakentaminen, rakennusten lämmitys, asuminen, maatalous, liikenne, liuottimet, jätehuolto, teollisuudessa käytettävät F-kaasut sekä päästökauppaan kuulumattomat energiaperäiset ja prosessipäästöt.
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19 %
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8%
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prosessit
ja
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2.1.

Napapiirin energian ja vesi Oy (NeVe Oy)

Rovaniemen Energia Oy:n hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2014 noin 150 000 tCO2. Pienennystä edelliseen vuoteen oli noin 24 000 tCO2. Pienennys johtui sähkön- ja lämmöntuotannon laskusta, Suosiolan
voimalaitoksen kehitysinvestoinneista ja metsäenergian käytön lisääntymisestä.
Suosiolan voimalaitoksen voimakattilassa hiukkaspäästöt mitataan jatkuvasti. Suosiolan voimakattilalla
savukaasuista puhdistetaan hiukkaset ensin 3-kenttäisellä sähkösuodattimella ja sen jälkeen vielä savukaasupesurilla. Suosiolan vuonna 2014 toteutettu savukaasupesuri-investointi on merkittävin Suosiolan
hiukkaspäästöjen vähenemiseen vaikuttanut tekijä.
Vuoden 2015 osalta Suosiolan voimakattilan hiukkaspitoisuus on ollut ka. 2,9 mg/m3n, kun ympäristöluvan mukainen raja-arvo on 50 mg/m3n. Suosiolan voimalaitos on velvoitettu osallistumaan ilmanlaatututkimuksiin, mitkä ovat parhaillaan käynnissä Rovaniemen kaupungin kanssa.
Hiilidioksidipäästöjen osalta tehtiin uusi ennätys päästökauppahistorian alhaisimmista hiilidioksidipäästöistä.
Kuva: Suosiolan voimalaitoksen
(voimakattila, vesikattila, lämpökeskus) päästöt.

Kuva: Koko konsernin päästöt.
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2.2.

Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasutaseella kuvataan ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä

Kasvihuonekaasupäästöt olivat Rovaniemen seutukunnassa asukasta kohden maan keskiarvio pienemmät vuonna 2008.
Kasvihuonekaasupäästöt olivat Rovaniemen seutukunnassa vuonna 2008 yhteensä 520 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Kasvihuonekaasuja syntyi erityisesti energiantuotannosta ja teollisuusprosesseista noin 54
% ja liikenteestä 21 %. Asuminen ja liikenne kattavat molemmat noin 31 % kasvihuonekaasutaseen loppukäyttöosuudesta. Asukasta kohden kasvihuonekaasupäästöt olivat Rovaniemen seutukunnassa noin 8 tonnia. Suomessa asukasta kohden kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 13 tonnia, joten Rovaniemen seutukunnassa jäädään asukasta kohden kansallisen keskiarvon alapuolelle.
Rovaniemen energia on pystynyt leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2008 huipputasosta noin 45
prosenttia. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti metsäenergian käytön kasvu vuonna 2014 noin 44 prosenttiin
ja savukaasupesuri on korvannut noin 1 200 rekkakuormallisen verran puuta tai turvetta vuonna 2014. Savukaasupesurin myötä myös rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet 95 % ja pienhiusten määrä 90 %.
Kuva 3: Kasvihuonekaasutase Rovaniemen seutukunnassa vuonna 2008

KASVIHUONEKAASUTASE 2008, ROVANIEMEN SEUTUKUNTA
Yksiköt 1000 tonnia CO₂ ekv. ja % kokonaispäästöstä.

TUOTANTO

LOPPUKÄYTTÖ
31 %

Energiantuotanto ja teollisuusprosessit
280; 54 %

Asuminen
160; 31 %

31 %

Liikenne
160: 31 %

Liikenne
160
31 %

2%
2%

Maa- ja metsätalous, 60; 12 %

8%
10 % Julkiset palvelut, 50; 10 %

Työkoneet 30; 5 %
Karjatalous- ja peltoviljely 40; 8
%

6%
2%

Teollisuus, 40; 8 %
Yksityiset palvelut, 30: 6 %

6%

Jätehuolto 10; 1 %
6

1%

Jätehuolto, 10; 1 %

Lähde: Bionova Consulting, Lapin kasvihuonekaasutase 2008. Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012 - 2020
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3. Tulvat
Rovaniemen kaupunki kuuluu Kemijoen valuma- ja tulvariskialueeseen. Tulvan muodostumiseen vaikuttavat valuma-alueen maastonmuodot ja maankäyttö.
Ilmastonmuutos nostaa lämpötilaa Suomessa arviolta 3-7 astetta vuoteen 2100 mennessä, jonka seurauksena erittäin alhaiset lämpötilat tulevat harvinaistumaan ja vastaavasti hellejaksot kesäisin yleistymään. Sadanta kasvaa arviolta noin 13-26 %, ja erityisesti syksyn ja talven sateet tulevat lisääntymään. Ilmastonmuutoksen vaikutusta Rovaniemen suurtulviin on arvioitu Clim-ATIC- projektissa erilaisin ilmastoskenaarioin. Rovaniemen kohdalta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 1/100 ja 1/250 vuodessa toistuvien tulvien määrään
ei ennakoida muuttuvan radikaalisti. Osa skenaarioista ennakoi jopa hienoista pienentymistä pienenemistä
tulvissa, mutta vastaavasti osa skenaarioista ennakoi hyvin pientä kasvua tulvissa. Rovaniemellä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lumen määrä tulee vähentymään, pienentäen tulvia, mutta vastaavasti rankkasateiden määrän lisääntyminen lisää tulvariskiä. (Veijalainen 2014).
Lapin ELY-keskus vastaa Rovaniemen alueella tulvaan liittyvästä seurannasta ja riskien hallinnasta. Maankäyttöä ja rakentamisesta ohjaamalla kyetään parhaiten ennalta estämään uusien riskikohteiden syntyminen
tulva-alueille. ”Rovaniemen alueella rakentamispaikat sekä alempien kastuvien rakenteiden korkeudet määräytyvät pääosin kerran 100 vuodessa toistuvalle vesistötulvalle, johon lisätään 0,5 metriä. Jääpadoista johtuvien tulvien korkeudet on huomioitu Tapionkylän ja Patokosken alueella. Keskivedenkorkeus + 1,5 metriä
on käytössä Valajaisen voimalaitoksen yläpuolisilla Illinaltaan ja Niskanperän alueilla. Lapin ELY-keskus toimittaa Rovaniemen kaupungille Kemi- ja Ounasjoen keskivedenkorkeudet sähköisenä aineistona N2000-järjestelmässä sekä keskiveden korkeuden mukaan määritettävät alimmat rakentamiskorkeudet voimalaitosten
läheisyydessä.” (Rovaniemen kaupungin tulvat maankäytön suunnittelussa, muistio, Lapin ELY-keskus ja Rovaniemen kaupunki). Kemijoen tulvaryhmän laatima hallintasuunnitelma on valmistunut. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt hallintasuunnitelman 18.12.2015 tulvariskilain 18 § mukaisesti ehdollisena:
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Alla olevassa kartassa on kuvattu Rovaniemen alueen kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulva-alue, joissa
punaisella viivalla on merkitty tulvavaarakartoitettu alue (sama kuin merkittävä tulvariskialue).

Kuva 4: Rovaniemen
tulva-alue
1/100
esiintyvässä tulvassa
(vesisyvyys, metriä)

©SYKE, ELY-keskukset, MML ja LIV/digiroad
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4. Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
Maankäytön ja kaupunkirakenteen tavoitteena on eheä ja viihtyisä kaupunkirakenne. Palvelut ovat hyvin
saavutettavissa ja virkistys- ja suojelualueiden arvot säilyvät. Viihtyisä elinympäristö on olennainen osa asukkaiden hyvinvointia. Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyyttä arvioidaan kaava-alueilla rakennettujen
rakennusten ja asuntojen määrällä, palveluiden saavutettavuudella ja luonnonsuojelualueiden osuudella
kaavoitetulla alueella. Rovaniemellä alueella, jossa oli lainvoimainen asemakaava tai ranta-asemakaava asui
yhteensä väestöstä noin 83,1 %. Vastaavasti yleiskaavoitetulla alueella asui 69,5 % väestöstä 1.7.2014.

4.1.

Rakentaminen

Kaava-alueille rakennettujen rakennusten osuus kuvaa taajama-alueen rakenteellista muutosta pyrittäessä kestävän kehityksen mukaiseen tiiviiseen ja eheään kaupunkirakenteeseen.
Rovaniemellä vuonna 2015 rakennetuista rakennuksista rakennettiin kaavoitetulle alueelle noin 73 %.
Rovaniemen pinta-alasta yleiskaavoitettuja alueita on noin 5 % ja asemakaavoitettuja (sisältää ranta-asemakaavat) on alle prosentin verran maapinta-alasta. Asema- ja yleiskaavat sijaitsevat suurimmaksi osaksi päällekkäin.
Vuonna 2015 Rovaniemellä rakennettiin yhteensä 61 035 k-m² ja 440 rakennusta. Näistä ainoastaan yleiskaava-alueille, joissa ei ole lainvoimaista asemakaavaa rakennettiin yhteensä 5 250 k-m² (81 rakennusta) ja
asemakaavoitetuille alueille 47 0798 k-m² (240 rakennusta). Yhteensä kaavoitetuille alueille rakennettiin 53
048 k-m², noin 86,9 % kerrosalasta ja 73,0 % rakennuksista.
Taulukko: Kaava-alueilla rakennetut rakennukset 1.1.2015 - 31.12.2015. (Rovaniemen kaupunki)

Rakennetut rakennukset
Asemakaava-alueelle
Ainoastaan yleiskaava-alueelle *
Asema- ja/tai yleiskaava-alueille
Yhteensä

Kerrosala
47 798
5 250
53 048
61 035

Rakennuksia
240
81
321
440

Osuus (%) kaikista kerrosalasta / rakennuksista
78,3/54,5 / 80,6 / 68,5
8,6/18,4 / 17,5 / 23,8
86,9/73,0 / 90,6 / 75,6
100 / 100

* Ei sisällä rakennuksia, jotka sisältyvät myös asemakaava-alueelle.
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Asuinrakennusten rakentaminen on keskittynyt vahvasti kaavoitetulle alueelle. Asunnoista 92,6 % ja
erillisistä vapaa-ajanrakennuksista 40 % rakennettiin kaavoitetulle alueelle vuonna 2015.

Asuinrakennuksia ja erillisiä vapaa-ajan rakennuksia rakennettiin vuonna 2015 yhteensä 42 744 k-m² (194
rakennusta ja 392 asuntoa). Asemakaava-alueille rakennettiin kerrosalasta 72,6 %, yhteensä 100 rakennusta.
Yleiskaava-alueille, joissa ei ollut lainvoimaista asemakaavaa, rakennettiin 23 rakennusta. Yhteensä kaavoitetuille alueille rakennettiin 123 kappaletta eli noin 63,4 % kaikista asuin- tai erillistä vapaa-ajan rakennusta.
Taulukko: Rakennetut asuinrakennukset ja erilliset vapaa-ajan rakennukset 1.1.2015 - 31.12.2015.(Rovaniemen kaupunki)

Rakennetut asuin- ja vapaa-ajan rakennukset
Asemakaava-alueelle
Ainoastaan yleiskaava-alueelle*
Asema- ja/tai yleiskaava-alueille
Yhteensä

Asuin ja erilliset
vapaa-ajan rakennukset k-m²
31 030
3 112
34 142
42744

* Ei sisällä rakennuksia, jotka sisältyvät myös asemakaava-alueelle.
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Rakennusta
100
23
123
194

Asuntoa
346
17
363
392

Osuus (%) asuin ja
erillisistä vapaa-ajan
asunnoista
k-m² / rakennusta/asuntoa
72,6 / 51,5 / 88,3,7
7,3 / 11,9 / 4,3
79,9 / 63,4 / 92,6
100 /100/100
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Poikkeamislupia on haettu vuosien 2011 - 2015 aikana vuosittain noin 19 kappaletta. Lapin Ely-keskus on
myöntänyt vuosittain hieman enemmän toimivaltaansa kuuluvia poikkeuslupia Rovaniemelle, eli 27 kappaletta. Suunnittelutarveratkaisuja on ratkaistu vuosittain 19 kappaletta.
Kaupunginhallituksen myöntämät poikkeamispäätökset 2011- 2015 (MRL 171 §)
Asemakaava-alue
Yleiskaava
hyväksytty
hylätty
hyväksytty
hylätty
2015
2014
2013
2012
2011
Yhteensä

7
10
20
16
14
58

1
0
6
2
0
8

5
4
3
2
1
8

0
1
0
1
0
2

Ely-keskuksen myöntämät poikkeusluvat 2010-2015 (MLR §171 ja §72)
hylätty
hyväksytty
2015
1
23
2014
3
16
2013
9
21
2012
8
36
2011
2
18
2010
1
25
Suunnittelutarveratkaisut, rakentaminen (uusi rakennus)
Yleiskaava
Ei kaavaa
Muut
hyväksytty hylätty hyväksytty hylätty
2015
6
0
8
2
1
2014
2
2
7
1
2013
4
9
4
2012
11
1
9
1
8
2011
8
1
6
9
2010
7
2
6

ei kaava, hyväksytty
0
1
0
0
0
1

Hakuvaihe 2012, rauennut 2011

Yhteensä
13
16
29
22
17
80

0
0
1
2
3

Yhteensä
24
19
30
44
20
26

Yhteensä
17
12
17
30
24
15

Poikkeamislupa (MRL 171-174 §, MRL 72§)
Rakennuksia on rakennettu myös suunnittelutarveratkaisuilla ja poikkeamisluvilla kaavoitetun alueen ulkopuolelle. Poikkeamislupa tarvitaan kun
- Halutaan poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta tai rakennusaloista
- Halutaan poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta
- Halutaan poiketa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta
- Rakennetaan ranta-alueelle ilman asemakaava
Ilman poikkeamislupaa voidaan kuitenkin suoraan rakennusluvalla sallia mm. seuraavat rakennushankkeet:
Maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen, olemassa olevan asuinrakennuksen
kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai
vähäinen laajentaminen.
Suunnittelutarveratkaisu (MRL 16 §, 137 §)
Suunnittelutarveratkaisualueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemäreiden rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL
16§). Rovaniemellä MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta on pääsääntöisesti kunnan asemakaavoittamaton alue, lukuun ottamatta vesistöjen ranta-alueita, joiden hankkeet harkitaan poikkeamismenettelyin (MRL 72 §).
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4.2.

Palveluiden saavutettavuus

Palveluiden saavutettavuudella kuvataan peruspalveluiden ja kierrätyspisteiden saavutettavuutta. Saavutettavuusalueet on määritelty 300 metrin ja 700 metrin etäisyydelle kyseisistä palveluista.
Väestömäärä vastaa 1.7.2014 olevaa väestöä ja ikäkausitarkastelu perustuu 31.12.2014 tilanteen mukaiseen
ikäjakaumaan.
Peruspalvelut
Peruspalveluilla tarkoitetaan julkisia terveydenhuoltopalveluita, joita ovat terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut, lapsiperheidenpalvelut ja ikäihmistenpalvelut.

Rovaniemellä väestöstä noin 57 % asuu alle 700 metrin päässä jostakin julkisesta terveydenhuoltopalvelusta.
300 metrin etäisyydellä terveyspalveluista asuu
Rovaniemellä hieman yli neljännes väestöstä.
Vastaavasti 700 metrin sisällä asuu noin 57 %

Terveyspalveluiden saavutettavuus
Etäisyys

henkeä

osuus (%) väestöstä

alle 300 metriä

15 986

26,5

alle 700 metriä

34 782

57,6

Yli 700 metriä

22 450

42,4

väestöstä.
Taulukko: Terveyspalveluiden saavutettavuus, 1.7.2014
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Päiväkodit
Päiväkotien saavutettavuus on laskettu 300 metrin ja 700 metrin etäisyydellä asuvien 0-6-vuotiaiden määrästä. Tulosta on tarkasteltu suhteessa saman ikäisten lasten määrään koko kaupungissa. Päiväkodit sisältävät sekä kaupungin päiväkodit että yksityiset päiväkodit.
Rovaniemellä
päiväkodit
sijaitsevat
lähellä 1.7.2014
0-6-vuotiaita. Noin 70 % päiväkoti-ikäisistä asuu alle 700 metTaulukko
1: Päiväkotien
ja koulujen
saavutettavuus
rin päässä päiväkodista.

Päiväkotien saavutettavuus, 0-6-vuotiaat
Etäisyys

henkeä

osuus % väestöstä
(suluissa vuoden 2013
tieto)

alle 300 metriä

1439

29,1 (29,9%)

alle 700 metriä

3415

69,1 (82,7%)

Yli 700 metriä

1527

30,9 (17,3%)

Päiväkodista 300 metrin säteellä etäisyydellä asui
29,1 % ja 700 metrin etäisyydellä asui 69,1 %
kaupungin alle kuusivuotiaista (2009-2015 syntyneistä, tiedot poimittu 31.12.2015).
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Koulut
Koulujen saavutettavuus lasketaan 300 metrin ja 700 metrin etäisyydellä ala-asteen koulusta asuvien 712-vuotiaiden määrästä. Tuloksia tarkastellaan suhteessa koko kaupungin 7-12-vuotiaiden määrään.
Kouluikäisistä yli puolet asuu alle 700 metrin päässä peruskoulusta.
Ala-asteesta 300 metrin säteellä etäisyydellä asui 9,1 % ja 700 metrin etäisyydellä asui 36,1 % kaupungin 712-vuotiaista (2003-2008 syntyneistä, tiedot poimittu 31.12.2015). (Rovaniemen kaupunki)
Koulujen saavutettavuus, 7-12-vuotiaat
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Etäisyys

Henkeä

Osuus % ikäluokasta.
(suluissa vuoden 2013
tieto)

alle 300 metriä

362

9,1 (9,2)

alle 700 metriä

1436

36,1 (54,8)

yli 700 metriä

2544

63,9 (45,2)
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Alueelliset hyötyjätepisteet
Alueelliset jätepisteet sisältävät julkiset ekopisteet ja hyötyjätepisteet, joihin voi kierrättää metallia, paperia, kartonkia, lasia ja paristoja.
Väestöstä alle 700 metrin päässä julkisesta ekopisteestä tai hyötyjätepisteestä asui noin 75 % vuonna
2014. Tämän lisäksi taloyhtiöillä on omia ekopisteitä.
Ekopisteitä Rovaniemen kaupungin alueella oli 53 kappaletta (8.3.2015). Väestöstä 17,3 % asui 300 metrin
etäisyydellä ja 75,3 prosenttia 700 metrin etäisyydellä eko- tai/ja hyötyjätepisteestä vuonna 2014. Tarkemmat tiedot yksittäisistä Napapiirin Residuumin ekopisteistä löytyy osoitteesta: http://www.kierratys.info/
(Lähde Napapiirin Residuum ja Rovaniemen kaupunki)
Taulukko 2: Ekopisteiden ja hyötyjätepisteiden saavutettavuus
1.7.2014

Ekopisteiden ja hyötyjätepisteiden saavutettavuus
Etäisyys

henkeä

alle 300 metriä
alle 700 metriä
yli 700 metriä

10438

osuus (%)
väestöstä
17,3

45 414

75,3

14908

24,7
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4.3.

Virkistys- ja suojelualueiden osuus

Virkistys- ja suojelualueiden osuudella kuvataan maankäytön tehokkuutta, alueen monimuotoisuutta ja
viihtyisyyttä.
Natura-alueita Rovaniemen maa-alasta on noin 3 %.

Rovaniemen kaupungin alueella on 13 Natura 2000 aluetta, joista osa sijaitsee useamman kunnan alueella.
Rovaniemen kaupungin alueella Natura 2000 alueita on noin 225 km². Lisäksi Toramojoki ja
Ounasjoki ovat Natura 2000 -alueita. Yksityisten mailla on yhteensä 32 luonnonsuojelualuetta, ja niiden
pinta-alojen osuus Rovaniemen kokonaispinta-alasta on noin 0,085 %. Valtion mailla olevia suojelukohteita
on 9 kappaletta, joista osa kuuluu myös Natura 2000 -alueisiin. Näiden alueiden yhteen laskettu pinta-ala on
noin 128 km², eli 1,6 % kokonaispinta-alasta. Muut suojellut kosket, joet ja valuma-alueet kattavat noin 3 578
km² ja niiden osuus kaupungin kokonaispinta-alasta on noin 45 %.
Taulukko 3:Luonnonsuojelualueiden osuudet 11/2013 (SYKE, OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu)

Luonnon suojelualueiden osuus maa-alasta (%)

Pinta-ala, m²

Osuus maa-alasta %

- Natura 2000-alueet*
- Yksityisten mailla olevat suojelualueet
- Valtion mailla olevat suojelualueet
Yhteensä

317 578 987
6 834 624
127 934 000
279 956 643

3,0
0,09
1,7
3,7

Luonnonsuojelualueiden osuus kokonaispinta-alasta

Pinta-ala, m²

Osuus kokonaispinta-alasta %

- Natura 2000 -alueet
- Yksityistenmailla olevat suojelualueet
- Valtion mailla olevat suojelualueet
Yhteensä

317 578 987
6 834 624
127 934 000
279 956 643

2,8
0,085
1,6
3,5

Muut suojelualueet

Pinta-ala, m²

Osuus kokonaispinta-alasta %

- Muut suojellut kosket, joet ja valuma-alueet**

3 577 520 000

44,62

* Alueet eivät sisällä Ounasjoen ja Toramojoen Natura-alueita.
**Muihin suojeltuihin koskiin, jokiin ja valuma alueisiin voi sisäl-

tyä myös yksityisten ja valtion mailla olevia suojelualueita.
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Virkistysalueiden määrällä kaavoitetuilla alueilla kuvataan alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.
Rovaniemellä asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueita on noin 16,4 km² ja yleiskaava-alueilla noin
43,1 km². Kaavoitetun alueen ulkopuolella suurin osa alueesta on luonnontilaista ympäristöä.
Asemakaava-alueilla virkistysalueiden osuus on 16,36 km². Yleiskaavojen virkistys- ja suojelualueita on noin
43,07 km², joka vastaa noin 14 % yleiskaavoitetun alueen pinta-alasta. Kaava-alueiden ulkopuolinen alue on
pääasiassa maaseutumaista.
Taulukko: Virkistys ja suojelualueiden osuus asema- ja yleiskaava-alueilla 3/2016

Asemakaavat

Pinta-ala, m²

Pinta-ala km² Osuus koko kaava-alueesta %

Asema- ja ranta-asemakaavojen V-alueet

16 359 000

16,36

Yleiskaavat

pinta-ala, m²

Yleiskaavojen V-alkuiset alueet, SL-1 ja SR -alueet

43 070 700

Osuus koko kaava-alueesta %
43,08

13,8 %
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4.4.

KEKO- Kaavoituksen ekolaskuri

Rovaniemi on ollut osallisena useiden muiden kaupunkien, Suomen ympäristökeskuksen ja Tekesin rahoittamassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa kehitettiin kaupunkien ja kuntien alueellista ekolaskuria. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat Valtion teknillisen tutkimuskeskus VTT ja Aalto yliopisto. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa alueellisen ekotehokkuuden arvioimiseksi helppokäyttöinen arviointityökalu. Työkalu
on kehitetty maankäytön suunnittelun tueksi ekologisen kestävyyden arviointiin. Työkalun avulla on mahdollista määritellä yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaikutuksien aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
Ekotehokkuutta arvioidaan KEKO-työkalussa asioilla, johon suunnittelulla voidaan vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi maankäytön muutokset, rakentaminen, liikenne, energian kulutus ja yhdyskuntatekniset palvelut.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koottiin yhteen eri arviointiteemojen laskentasäännöt, jonka ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2013. Selainpohjainen työkalu laskurista valmistuu 2014. Hanke päättyy vuonna
2015, jonka jälkeen Suomen ympäristökeskus ylläpitää selainpohjaista KEKO-työkalua. (Lähde Suomen ympäristö keskus, KEKO- Kaavoituksen ekolaskuri)
Lisätietoja ekolaskurista löytyy osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/keko

4.5.

Harava-kysely

Rovaniemen ensimmäinen Harava-ohjelmalla toteutettu kysely järjestettiin Syväsenvaaran Santaparkin alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään alueelle käyttämiensä
reittejä sekä miellyttäviä ja epämiellyttäviä paikkoja.
Rovaniemellä järjestettiin asukkaiden hyvinvoinitiin liittyvä Harava-kysely 17.2.2014-9.3.2014. Kyselyssä
kartoitettiin karttapohjaisella kyselyllä asukkaiden asumiseen, viheralueisiin, turvallisuuteen ja erilaisten
vapaa-ajanpaikkojen liittyviä asioita sekä liikkumisen reittejä. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 600 henkeä ja
kartalle merkittiin yhteensä lähes 3000 pistettä tai viivaa.
Kysely toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulu) Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen kanssa. Pohjoisen hyvinvoinnintietopaikka -hanke oli syyskuussa 2011 käynnistynyt hanke, jonka tarkoituksena on koota yhteen monitasoista hyvinvointitietoa.
Rovaniemellä on järjestetty myös kaksi kohdennettua harava-kyselyä. Tammikuussa 2015 järjestettiin kysely Lampelan alueen maanomistajille/ haltijoille alueen kaavoitusprosessin yhteydessä. Kyselyssä vastaajia
pyydettiin arvioimaan muun muassa eri kaavavaihtoehtoja karttapohjalle kiinteistöjen näkökulmasta. Toinen kohdennettu harava-kysely järjestettiin helmikuussa 2016. Kysely oli osa Rovaniemen autopaikkamitoitusselvitystä, jossa kysely kohdennettiin keskeisille toimijoille (esim. rakennusliikkeet, kauppakeskuksien ja
kivijalkakauppojen edustajille ja isännöitsijöille). Kyselyssä oli mahdollista arvioida autopaikkamitoitus karttapohjalle ja arvioida tulevaisuuden paikoitustarvetta ja liikkumista.
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5. Toiminnan ja ympäristön kuormitus ja ekotehokkuus
5.1.

Yhdyskunnan energian ja sähkön kulutus

Yhdyskunnan energiankulutuksella kuvataan yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta. Energiankulutuksen välillisiä vaikutuksia ovat luonnonvarojen kulutus ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.
Rovaniemellä sähkönkulutus on vähentynyt vuodesta 2012 alkaen.
Rovaniemellä sähkön kokonaiskulutus asukasta kohden kasvoi vuoteen 2009 saakka, jonka jälkeen sähkön
kulutus on pienentynyt. Vuosien 2007 - 2014 välissä sähkön kokonaiskulutus oli asukasta kohden noin 9 500
KWh vuodessa. Vuonna 2014 erityisesti asumisen ja maatalouden sähkön kulutus oli pienentynyt edelliseen
vuoteen verrattuna.
Kuva 1: Kokonaissähkönkulutus asukasta kohden 2007 - 2013 Rovaniemellä (Energiateollisuus 2014)

Kokonaissähkönkulutus Rovaniemellä asukasta kohden 2007-2014
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3927

4431

4044

4477

3447
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4094

Teollisuus

289

337

434

283

297

312

294
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Asuminen ja maatalous

5054

5122

4862

4943

5887

5273

5031

4484
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5.2.

Kaukolämmön tuotantotapaosuudet.

Kaukolämmön tuotantotapaosuuksilla kuvataan lämpöenergian tuotannon kestävyyttä.
Kauko- ja aluelämmön osuus on hieman kasvanut 2006-2013 aikana Rovaniemellä.
Yhteistuotannossa kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan samassa laitoksessa. Kaukolämmityksessä hyödynnetään hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy sähköntuotannon yhteydessä. Tämän seurauksena kaukolämpö on energiatehokasta ja ympäristöystävällistä. Kaukolämmön polttoaineena käytetään polttoöljyä,
kivihiiltä, turvetta sekä uusitutuvia energialähteitä kuten puuta ja biokaasuja. Rovaniemellä puun ja biomassan ja -kaasun osuus polttoaineesta, jota on käytetty kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon, on
lisääntynyt viimeisen kuuden vuoden aikana ja sen osuus oli noin 43 %. Turpeen käyttö polttoaineena on
vähentynyt tasaisesti, ja sen osuus vuonna 2014 oli noin 55 %.
Kuva 2: Rovaniemen kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet (Kaukolämpötilasto 2014).

Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet
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Rovaniemellä Vuonna 2015 valmistuneiden asuinrakennusten energian lähteenä käytettiin noin 51 prosenttisesti maalämpöä. Sähkön osuus oli 41 % ja
kauko- ja aluelämmön osuus 19 %.
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Kuva 3: Rovaniemellä vuonna 2015 valmistuneiden asumisrakennusten energian lähteenä käytetyt polttoaineet
(Rovaniemen kaupunki)
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Rovaniemellä rakennuskannasta kerrosalana laskettuna suosituin lämmitysmuoto 31.12.2014 oli kauko- tai
aluelämpö noin 45,5 %. Kauko- tai aluelämmityksen sekä maalämmön osuus on hieman kasvanut vuosien
2006 - 2014 välissä. Öljy- ja kaasulämmityksen osuus on vähentynyt eniten, noin kolme prosenttia vuosien
2006 - 2014 välillä. Sen sijaan maalämmön osuus on kasvanut kahteen prosenttiin.
Kuva 4: Rakennusten lämmitystapa kerrosalasta (%) laskettuna Rovaniemellä 2006 ja 2014 (Tilastokeskus 2014)
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Kuva: Kaukolämmitettävät kiinteistöt asiakastyypeittäin 2013
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Napapiirin Energia ja Vesi, kaukolämpö

Rovaniemen Energia ja Vesi Oy:llä oli kaukolämpöasiakkaita oli yhteensä 2 765 vuoden 2014 lopussa. Rovaniemen energian polttoainekäytöstä noin 97,8 % kattoivat paikalliset polttoaineet, turve ja puu. Suosiolan
voimalaitosinvestoinneista, jotka tehtiin vuoden 2013 aikana, saavutettiin merkittäviä hyötyä vuonna 2014.
Noin 8-25 % koko kaupungin kaukolämpöverkkoon tuotetusta kaukolämmöstä oli savukaasupesurin tuottamaa. Voimakattilan kehitysinvestoinnin myötä Rovaniemen keskustan alueen kaukolämmöntuotannossa öljyn käyttö rajoitettiin tehokkaasti.
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Kaupungin omistamien julkisten rakennusten toimitilojen sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutuksella
(KWH/m²/vrk) kuvataan kaupungin toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta. Rovaniemen kaupungilla Tilaliikelaitos vastaa kaupungin rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta ja vuokrausasteesta.
Tilaliikelaitoksen hallinnoiman kiinteistöomaisuudenmäärä on noin 220 000 m², näistä julkisia rakennuksia
on 140 kappaletta ja muita noin 80 kappaletta.
Vuonna 2010 veden ominaiskulutus Rovaniemen kaupungin omistamissa kiinteistöissä oli 134,6 l/m³ ja laskua vuoden takaiseen oli noin 10 l/m³. Sähkön ominaiskulutus laski myös hieman ja vuonna 2010 se oli 20,4
kWh/m³. Lämmön ominaiskulutus Rovaniemen kaupungin omistamissa rakennuksissa on sen sijaan hieman
kasvanut vuosien 2009 - 2010 välillä ja se oli 2010 lähes 50 kWh/m³ (Kuntaliitto 2013).
Taulukko 4: Veden, sähkön ja lämmön ominaiskulutus (Kuntaliitto 2013).

Veden, sähkön ja lämmön ominaiskulutus

2009

2010

Veden ominaiskulutus, l/m³

144,4

134,6

Sähkön ominaiskulutus, kWh/m³

23,1

20,4

Lämmön ominaiskulutus, kWh/m³

47,5

49,9

Rakennuksen energialuokka kertoo rakennuksen energialuokituksen, ja energiatodistuksessa rakennukset
luokitellaan A-G, joista A-luokka on paras. Vuonna 2015 valmistuneisiin asuinrakennuksiin oli energialuokka
merkitty 60 rakennukselle. Yli puolet vuonna 2015 valmistuneista asuinrakennuksista kuului energia-luokkaan C (70 %). (Lähde: Rovaniemen kaupunki)
Taulukko: Energialuokat Rovaniemellä vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneissa asuinrakennuksissa.

Energialuokat vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneissa
asuinrakennuksissa
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2015

2

14
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2
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5.3.

Rovaniemen kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma
2008-2016

Rovaniemellä on energiankäytön tehostamiseksi valmistunut vuonna 2010 energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma 2008 - 2016. Sopimus kattaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon. Liikenteen ja kuljetusten energiankäyttö on mukana niiltä osin kuin ne eivät ole muiden sopimusten parissa. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on 9 % energian säästö vuosien 2008 - 2016 välisenä aikana. Kaupungin energiansäästön tavoite on kiinteä 8,479 GWh:n energianmäärä vuoteen 2016 mennessä. Rovaniemen kaupungin
Tilaliikelaitos on tehnyt vuosien 2010 - 2014 välillä energiatehokkuustoimenpiteitä kahdeksassa kohteessa.
Toimenpiteiden tavoitteena on ollut sisäilmaolojen parantuminen ja energiansäästö. Vuosien 2009- 2016 aikana on kuusi lämpökeskusta korvattu uusiutuvalla energialla lämpöyrittäjyysperiaatteella, joissa aikaisemmin lämmitysmuotona on käytetty kevytpolttoöljyä. Liitteestä 1 löytyy tarkemmat tiedot energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelmasta vuosille 2008 - 2016
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5.4.

Ilmanlaatu ja ilmansaasteet

Yhdyskunnan ilmanlaadulla kuvataan hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaikutusta luontoon, terveyteen ja elinympäristön viihtyvyyteen.
Rovaniemellä ilmanlaatu on ollut hyvää, ja epäterveellisten hengitettävien hiukkasten ja typpioksidin
määrät alittivat EU:n raja-arvot vuonna 2006. Vuonna 2016 Rovaniemellä on aloitettu ilmanlaadun mittaukset.

Puhdas ilmanlaatu on olennainen osa kestävän kehityksen kannalta. Eurooppalaisiin kaupunkeihin ilmanlaatua voidaan verrata raja-arvotarkastelun avulla.
Rovaniemellä on keväällä 2006 suoritettu hengittävien hiukkasten (PM₁₀) ja typen oksidin (NO₂) pitoisuuksien
mittaus. Hengitettävät hiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin kokoisia, jotka lisäävät hengitystietulehduksia ja astmakohtauksia sekä heikentävät keuhkojen toimintakykyä. Hengitettäville hiukkasille
enimmäispitoisuus on 50 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa vuorokaudessa. Kolmen kuukauden mittausjakson aikana hengitettävien hiukkasten hiukkaspitoisuudet eivät ylittäneet terveydellisin perustein asetuttua vuorokausikeskiarvoa kertaakaan Rovaniemellä. Sen sijaan tuntikeskiarvot ylittyivät kuusi kertaa vuoden
aikana. EU-määräysten mukaan raja-arvot saavat ylittyä 35 kertaa vuodessa.
Typen oksidi (NO₂) on hengitysteitä ärsyttävä kaasu, joka ekosysteemiin päädyttyään aiheuttaa muun muassa
rehevöitymistä ja happamoitumista. Typpioksidin hyväksytty pitoisuus tuntia kohden tulisi olla alle 200 mikrogramma kuutiometrissä ilmaa. Vuosittain typpioksidin raja-arvot saisivat ylittyä korkeintaan 18 kertaa. Rovaniemellä typpioksidin raja-arvot jäivät ohjearvojen alapuolelle. Korkeimmillaan ohjearvoihin verrannolliset
pitoisuudet olivat 68 % tuntiohjearvosta (200 µg/m³) ja 76 % vuorokausiohjearvosta. (Rovaniemi, kotisivut:
Ympäristö ja luonto, ilmansuojelu).
Rovaniemellä aloitettiin vuoden 2016 alussa arviolta vuoden kestävät ilmanlaadun mittaukset. Mittauksissa
mitataan typen oksideja, hengitettäviä hiukkaisia, pienhiukkaisia ja rikkioksidia. Mittauspisteet ovat kaupungin keskustassa Ruokasenkadulla ja pientaloalueella Korkalovaarassa. Toinen mittauspaikoista edustaa
tyypillistä keskusta aluetta, jossa näkyy muun muassa liikenteen päästöt ja hiekoituksen hiekkapöly. Toinen
mittauspiste sijaitsee Suosiolan voimalaitoksen vaikutusalueella ja edustaa pientaloaluetta.
Mittaustuloksia voi seurata osoitteessa: http://www.ilmanlaatu.fi/ilmanyt/nyt/ilmanyt.php?as=Suomi&rs=366&ss=908&p=stationindex&pv=09.03.2016&h=14&et=graph&ls=suomi
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5.5.

Yhdyskunnan veden kulutus ja jätevesikuormitus

Yhdyskunnan vedenkulutuksella kuvataan toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta. Veden kulutuksella kuvataan välillisesti muun muassa veden puhdistuksesta, jakelusta ja kuljetuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
Rovaniemellä veden kulutus on pienentynyt asukasta kohden 3 litralla vuodesta 2013.

Rovaniemellä veden hankinta perustuu pohjaveden hyväksikäyttöön. Kaupungin taajama-alueella on pohjavedenottamoita 34 kappaletta. Yksityisiä vesiosuuskuntia on noin 13 kappaletta. Veden jakeluverkostoon
pumpattiin vuonna 2014 yhteensä pohjavettä 4 149 047 m³ (Vuonna 2013= 4 072 428 m³).
Jakelualueella kulutetusta talousvedestä pumpattiin Rovaniemen keskustataajaman alueella keskimäärin
7 572 m³ vuorokaudessa vuonna 2014. Nousua vuoteen 2012 oli 267 m³/vrk, jolloin vuorokaudessa kulutettiin 7 305 m³/vrk. Saarenkylän alueella vuonna 2014 kulutettiin 2 049 m³/vrk ja vuonna 2013 vuorokauden
keskikulutus oli 2 084 m³. Muurolan alueella kulutettiin talousvettä 2014 keskimäärin 552 m³/ vrk ja vuonna
2013 keskimäärin 644 m³/vrk. (Napapiirin vesi, toimintakertomus 2014)
Veden ominaiskulutus asukasta kohden oli vuorokaudessa keskimäärin 151 litraa (väkiluku 61 556 henkeä).
Yhdyskunnan jätevesikuormituksella mitataan vesistökuormitusta ja sen vaikutusta rehevöitymiseen. Jätevesikuormitukseen lasketaan vesistöihin laskettavan puhdistetun jäteveden biologista hapenkulutusta sekä
vesistöihin pääsevää fosforin ja typen määrää. Rovaniemen suurin jätevedenpuhdistamo on Alakorkalossa,
jossa käsitellään keskustan ja keskustan lähialueiden jätevedet. (Napapiirin vesi 2013).
Jätevedenpuhdistamot käsittelivät jätevesimääriä yhteensä vuonna 2014 noin 5,7 milj. m³ ja vuonna 2013
lähes 5,5 milj. m³. Vuosien 2013-2014 välissä kasvua oli noin 190 000 m³.
Pohtimolammen ja Sinetän jätevedenpuhdistamot
ovat lopettaneet toimintansa vuosina 2012 ja 2013.
Songan jätevedenpuhdistamon toiminta lakkasi syksyllä 2014. Tapiontien alueelle Lehtojärvelle rakennettiin kaksi uutta jätevedenpumppaamoa Songan jäteveden puhdistimen tilalle. Toimenpiteiden avulla alueiden jätevedet pumpataan nykyisin Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi uutta siirtoviemäriä
pitkin. Jätevedenpuhdistamoiden lopettamisella ja käsittelyn keskittämisellä on pyritty parantamaan käytöstä poistettujen jätevedenpuhdistamoiden lähiympäristöjen ja purkuvesien kuntoa, ja lisäämään vesistöjen asukkaiden ja käyttäjien viihtyisyyttä. (Napapiirin
vesi, toimintakertomus 2014)
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Rovaniemellä sijaitsevien jätevedenpuhdistamoiden vesistöihin laskettavan puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus on laskenut vuodesta 2005 lähtien kohtuullisen tasaisesti, ja vuonna 2012 se oli 2,7 grammaa/asukas/vuorokaudessa.
Fosforikuormitus oli vuonna 2005 noin 0,42 g/as/vrk. Vuoteen 2012 mennessä se oli laskenut 0,08 g/ as /vrk.
Jäteveden vesistöihin laskettava typpikuormitus on pysynyt tasaisempana vuosien 2005 -2012 välillä. Vuonna
2012 se oli 13,4 g/as/vrk, kasvua vuoteen 2005 oli 0,1 g/as/vrk.

Vesistöihin laskettavan
puhdistetun jäteveden biologinen
hapenkulutus (BOD)
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Kuva 4: Jäteveden, typpi- fosforikuormitukset vesistöön ja
biologinen hapenkulutus (BOD) 2005 - 2012
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5.6.

Yhdyskuntajäte

Yhdyskuntajätteellä tarkastellaan jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrää.
Hyötyjätteellä kuvataan kierrätettävissä tai uudelleen käytettävissä olevaa jätettä.
Rovaniemellä
kaatopaikan
jätemäärät
ovat olleet laskussa vuosien 2010 - 2013 aikana. Ekopisteille tuodun
Hyötyjätteen määrällä
kuvataan
kierrätettäbissäolevaan
jätteen määrä pieneni myös alle vuoden 2010 tason.
Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa syntyvää
sekajätettä, ja siihen verrattavaa kaupan ja teollisuuden jätettä, jonka loppusijoituspaikka on kaatopaikka. Yhdyskuntajätteen määrällä kuvataan yhteiskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta. Välillisesti kuvataan myös
jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöihin
syntyviä haittoja, kaatopaikkojen kasvaessa tilantarvetta ja
ilmastonmuutoksen kiihtymistä.
Rovaniemellä Kuusiselän kaatopaikalle tuotiin vuonna
2014 yhteensä 28 566 tonnia jätettä. Tämä oli lähes 4 000
tonnia vähemmän kuin vuonna 2010. Kuusiselän kaatopaikalle tuotu jätemäärä kasvoi hieman vuodesta 2013 vuoteen 2014.

Kuusiselän kaatopaikalle tuodut jätteet
2010-2014
35000
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15000
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0
Kaatopaikalle
Josta sekajätettä Rakennusjätettä
sijoitettu jätettä

Hyödynnetyn yhdyskuntajätteen määrällä kuvataan kaupunkilaisten ympäristöasenteita ja kulutuskäyttäytymistä.
Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrällä voidaan
tarkastella myös osittain valtakunnallisia yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevien tavoitteiden toteutumista.

2010

Tonnia

Rovaniemellä julkisille ekopisteille on tuotu kierrätettäväksi tai uusiokäyttöön tarkoitettua jätettä vuonna 2014
vähemmän kuin edellisinä vuosina. Erityisesti keräyspaperin määrä väheni vuodesta 2012 vuoteen 2014. Ekopisteille tuodun jätteen määrän vähentyminen voi selittyä
sillä, että taloyhtiöiden omien jätteenkeräysmahdollisuudet ovat parantuneet, jonka seurauksena asukkaat ovat lajitelleet jätteet jo kotona eivätkä tuoneet niitä julkisiin
ekopisteisiin.
Vaarallisten aineiden, kuten paristojen, kestopuun, maalijäte pakkauksineen, akut, öljyt ym. vastaanottomäärät on
kasvanut vuosien 2010 -2014 välillä. Vuonna 2014 jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä kerättyjä vaarallisia jätteitä
kerättiin yhteensä 241,8 tonnia.
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Lähde: Napapiirin Residuum, vuosikertomus 2014
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5.7.

Pilaantuneet maat ja niiden kunnostus

Pilaantuneeksi maa-alueeksi luokitellaan alue, jossa on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita
niin paljon, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyvyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.
Lapin ELY-keskuksessa pilaantuneiden maiden kunnostuksia on tehty viime vuosina entistä vähemmän niin
kappalemäärän kuin myös puhdistavan maaperän massan mukaan. Rovaniemellä kaavoituksen yhteydessä PIMA-selvityksiä on tehty 2010 - 2014 yhteensä 12 kappaletta.

Yleisenä periaatteena on ympäristösuojelulain mukaan, että haitallisten aineiden vaikutuksia estetään ennakolta ja mikäli niitä ei kokonaan voida estää, tulee haitat rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi. Mikäli alue on
todettu pilaantuneeksi, tulee ryhtyä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Hyväksyttävä taso riippuu alueen maankäytöstä. Haitallisia aineita voi päätyä maaperään esimerkiksi
onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkäaikaisten päästöjen seurauksena. Pilaantuneiden maa-alueiden lupaja valvontaviranomaisia ovat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. (Ympäristö 2013)
Lapin Ely-keskuksessa pilaantuneiden maiden kunnostuksia koskevia päätöksiä on tehty vuosien 2010 - 2015
aikana keskimäärin noin kuusi (6) kappaletta vuosittain. Puhdistettavan maaperän määrä on ollut lasku suunnassa. Vuonna 2015 maaperään kunnostettiin ainoastaan noin 5 tonnin verran. Vuonna 2014 maaperiä on
kunnostettu edellisvuotta enemmän. Osa kunnostuksista on myös vielä kesken, jotka eivät vielä näy tilastoissa kuviossa vireillä olevat). Osa kohteista on puhdistettu useamman vuoden aikana. Tulevaisuudessa pilaantuneiden maiden kunnostus arviolta lisääntyy esimerkiksi Erottajan ja Lampelan puhdistuksien yhteydessä. Liitteessä 2 on yksilöidymmät tiedot Ely-keskuksen PIMA-kohteista vuosittain.
Taulukko 5: Lapin ELY-keskuksen tekemät päätökset ympäristösuojelulain mukaisista ilmoituksista pilaantuneen
maan puhdistamiseksi Rovaniemellä.
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Lapin ELY-keskuksen pilaantuneiden maiden kunnostuskohteet massan,
valmistuneiden lukumäärän ja vireillä olevien suhteen 2010-2016 mukaan.
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Rovaniemen kaupunki on tehnyt kaavoitettaville alueille pilaantuneiden maiden selvityksiä olla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa ei ole kattavasti maanomistajan itsensä tekemiä PIMA-selvityksiä. Luettelo ei
ole kattava.
2014
2013
2012
2011
2008
Lampelan alue (ei
Destian alue)

Erottaja, Hallituskatu
15

Puukeskus Oy,
Hallitie 6
Lampelan alue

Aittatie 18 (Destia)

Mäntyvaarantie kortteli 8011

Siljotie 1

Rajavartiolaitoksen asemakaava-alue

5.8.

Pohjavesien ja pintavesien kunto

Pohjavesien suojelulla pyritään säilyttämään luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää niiden veden
laadun heikentyminen ihmistoiminnan seurauksena.
Suurin osa Rovaniemellä sijaitsevista pohjaesialueista on hyvässä kunnossa. Riskialueita on ainoastaan
kuusi kappaletta.
Rovaniemellä pohjavesialueita
on noin 470 kappaletta, joista
osa on hyvin pieniä, ja tämän
vuoksi niiden tilasta ei ole tarkempaa tietoa. Pohjavesistöistä hyvä tilanne on yhteensä 152 pohjavesialueella.
Riskialueita on 6 kappaletta.
Riskialueeksi luokitellaan alue
jonka pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia tai vaarana on veden tilan heikentyminen ilman
suojelutoimia. Selvityskohdetta, joiden pohjaveden laadusta tai määrästä ei ole riittävästi tietoa tilan tai riskien
arvioimiseksi on kuusi aluetta
Rovaniemellä. (SYKE, Oiva)
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Pintavesi on maanpäällistä vettä joissa ja järvissä, joiden tilaa luokitellaan muun muassa biologisen (kasvien, eläinten tila) ja kemiallisen (aineiden pitoisuuksien) mukaan.
Rovaniemellä järvien pintavesien laatu on hyvä. Kemijoki on Rovaniemen eteläpuolella välttävässä kunnossa.
Pintavedet on luokiteltu ensisijaisesti biologisten laatutekijöiden mukaan. Luokittelussa planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstä. Näiden lisäksi luokittelussa otetaan huomioon veden laatutekijät, kuten
kokonaisravinteet, pH ja näkyvyys sekä hydromorfologiset tekijät kuten esimerkiksi vaellusesteet. Pintavesien luokittelu on tehty erikseen järville ja joille.
Rovaniemellä pintavesien laatu on yleisesti ottaen erinomainen tai hyvä. Järvistä suurin osa on kunnoltaan
hyviä. Järvistä tyydyttävässä kunnossa ovat Saukko, Vanttausjärvi, Iso-Kaarni, Pisajärvi, Vuoskujärvi, Sierijärvi, Iso-Kaihua, Juottaan tekojärvi ja Pikku- Kaarni.
Pintavesien ekologinen Rovaniemen kaupungin alueella
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä
Joki (lkm)
5
26
2
Järvi (lkm)
24
91
9

Joki (km)
Järvi (ha)

Erinomainen
402
5726

Joista Ounasjoki on erinomaisessa kunnossa. Kemijokea on voimakkaasti muutettu ja se onkin Rovaniemen keskustasta
etelään päin välttävässä kunnossa. Muut
pienemmät Ounasjokeen tai Kemijokeen
laskevat sivujoet ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. (Syke, Oiva).
Lapin ELY-keskuksen laatimassa Lapin virtavesien kunnostusohjelmassa (20152020) on Rovaniemen kaupungin alueelta Sinettäjärvi
sekä Raudanjoen sivujoet,
joilla on tarvetta kalataloudellisiin kunnostamistoimenpiteisiin.
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Hyvä
752
15353

Tyydyttävä
121
3784

Yhteensä
33
124
Yhteensä
1276
24864
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Melu

Hiljaisella alueella väestökeskittymässä yksikään melulähde ei ylitä päivällä (07.00-22.00) 50dB
Hiljaisen alueen meluraja ylittyi Rovaniemellä noin 3 800 asukkaan kohdalla vuorokausittain vuonna 2012
Viimeisin ympäristömeluarviointi on tehty vuonna 2012, jonka jälkeen päivitystä ei ole saatavilla.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/RY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta tuli voimaan 18.7.2002. Ympäristömelulla tarkoitetaan ei-toivottua tai haitallista ihmisen toiminnan aiheuttamaa
ulkona esiintyvää ääntä. Näitä aiheuttaa muun muassa kulkuvälineiden, tie-, raide- ja lentoliikenteen sekä
teollisuuslaitosten toiminta.
Suomen ympäristökeskus on tehty EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen Rovaniemelle vuonna
2012. Selvitys on kattanut Rovaniemen kohdalla valtatie 4:n.
Rovaniemellä väestöstä lähes 3800 henkeä asui vuonna
2012 alueella, jossa vuorokausimelutaso ylittyi yli 50 desibeliin eli yli suositellun hiljaisuus arvon. Suurella osalla tästä
väestömäärästä ylitys oli kuitenkin pientä, melutason jäädessä 50-55 dB:iin. (Syke, Oiva)

Väestö, joka asuu alueella, jossa
vuorokausimelutaso ylittyy
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Hiljaisella alueella ei väestökeskittymässä minkään melulähteen ei tulisi ylittää yöllä (22.00-07.00) 45
dB.
Rovaniemellä väestöstä noin 1300 henkeä
asui alueella, jossa yömelutaso ylittyi yli
suositellun hiljaisen alueen arvon eli 45
dB:ä. (Syke, Oiva)
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Arviolta vuonna 2030 voimakkain liikennemelu jää nelostien varteen.

Rovaniemen keskustan osayleiskaavan yhteydessä on selvitetty Valtatien 4 sekä sen rinnakkaisteiden meluvaikutuksia vuodelle 2030. Meluvaikutukset on mitattu vuorokausimelutasona (07.00-22.00). Isoimmat yli
70 dB:n äänet jäävät suurimmaksi osaksi keskustan kohdalla nelostien monttuun.
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Lentomelu
Finavia on tehnyt Rovaniemen lentoaseman lentokonemeluselvityksen vuodelta 2008 ja ennusteen vuodelle 2025. Rovaniemen lentokenttä on
Finavian ylläpitämä siviili- ja sotilastoiminnan lentoasemista. Vuonna kokonaislentoliikenteen melu
aiheutti yli 55 dB:n melualueen lentokentältä noin
7,5 kilometrin päähän koilliseen kiitoradalta mitattuna, ja noin viiden kilometrin päähän lounaaseen Ounasjoen rantaan ja Saarenkylän asuintaajaman läntisiin osiin. Luvut perustuvat vuosikeskiarvoon.

Siviili- ja sotilaslentoliikenne
2008. Päiväekvivalenttitaso
(klo: 07-22)

Sotilaslentomelualue ulottuu huomattavasti laajemmalle alueelle kuin siviililentomelualue.
Vuoden 2006 väestön sijainnin mukaan väestöstä
noin 2200 asui lentomelualueella, yli 55 dB:ä.

Lähde: Finavia, Rovaniemen lentoasema, Lentokonemeluselvitys, tilanne 2008 ja ennuste 2025.
(2/2009)
Sotilaslentoliikenne 2008
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Vuoteen 2025 mennessä lentomelualue arvioidaan hieman vuoden 2008
aluetta hieman laajemmaksi. Yli 55
dB:n lentomelu ulottuu lentokentän
kiitotiestä noin 8,5 kilometriä koilliseen ja noin viisi kilometriä lounaaseen. Lentomelu ulottuu Olkkajärven
ja Latvajärjen tasalle saakka. Saarenkylän asuinalueen läntiset osat sijaitsevat osittain ennusteen mukaan yli 55
dB meluasteen sisällä.

Siviili- ja sotilaslentoliikenne
2025. Päiväekvivalenttitaso
(klo: 07-22)

2025

Huomattavaa kuitenkin on, että siviililentomelu ulottuu huomattavasti pienemmälle alueelle kuin sotilaslentoliikenteen melu.
Väestöstä arviolta 1600 asukasta asuu
yli 55 dB:n ylittävällä lentomelualueella vuonna 2025. Väestömäärä on
laskettu vuoden 2006 väestömäärän ja
sijainnin mukaan.
Lähde: Finavia, Rovaniemen lentoasema, Lentokonemeluselvitys, tilanne
2008 ja ennuste 2025. (2/2009)

Sotilaslentoliikenne 2025

Siviililentoliikenne 2025
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6. Liikkumisen ekotehokkuus / kestävyys
Liikkumisen kestävyyttä kuvaa autoistuminen, joukkoliikenteen matkustajamäärät sekä kevyen liikenteen
reittien pituus.
Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 (KV 12.11.2012 § 139) määrittelee Rovaniemen liikennejärjestelmän
kehittämisen vision, tavoitteet ja toimintalinjat sekä keskeisimmät toimenpiteet. Rovaniemellä viimeisin liikennetutkimus tehtiin vuonna 2012. Liikennetutkimuksen mukaan suurin osa kaikista Rovaniemeläisten matkoista tehtiin henkilöautolla noin 65 %. Seuraavaksi yleisin liikkumismuoto oli kävellen, noin 18 %, polkupyörällä, noin 5 % ja linja-autolla noin 5 %.

6.1.

Autoistuminen

Autoistumisella kuvataan liikenteen tilantarvetta ja sen aiheuttamisia päästöjä ja melua. Autoistuminen kertoo myös maankäytön suunnittelusta, ja on yhteydessä palveluiden saavutettavuuteen ja joukkoliikenteen
tarpeeseen.
Henkilöautoa / 1000 asukasta.
Henkilöautojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa
800
717 734
vuosien 2006 - 2015 välissä.
30.9.2013
682 697
661
700
641
Rovaniemellä oli henkilöautoja 29 970 kappaletta
617
599
31.12.2015. Vuoden 2015 ennakkoväkilukuun
600 559 569
suhteutettuna Rovaniemellä oli 734 henkilöautoa
500
tuhatta asukasta kohti. (Trafi & Tilastokeskus)
400
300
Kuva: Henkilöautojen
määrä tuhatta asukasta
kohden 31.12.2009 –
31.12.2015. (Trafi)

200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.2.

Pyöräilyverkosto

Pyöräilytieverkoston pituudella pyritään edistämään ympäristöystävällistä liikkumista. Kattava kevyen liikenteen liikenneverkosto mahdollistaakin pyöräilyn ja jalankulun valitsemisen kulkumuotona. Kaupungilla on
erillisiä jalankulku- ja polkupyöräteitä noin 168 km. Lapin ELY-keskuksen ylläpitämiä ja omistamia väyliä on
maanteiden varsilla noin 112 kilometriä. Erillisiä jalankulkukäytäviä on noin 13 km. (Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030).
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6.3.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen määrällä kuvataan asukkaiden liikkumistapavalintoja ja osaltaan myös joukkoliikenteen toimivuutta. Rovaniemen liikennejärjestelmän 2030 mukaan Rovaniemellä tehtiin vuonna 2010 yhteensä noin
850 000 bussimatkaa. Tämä on alle 15 bussimatkaa henkilöä kohden vuoden aikana. Huomattavaa on, että
noin 90 % joukkoliikenteen käyttäjistä on bussiliikenteen vakituisia käyttäjiä, jotka käyttävät linja-autoa säännöllisesti vähintään kerran viikossa.

6.4.

Sähköautoilu

Sähköautoilun on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa, jonka vuoksi myös sähköautojen latauspisteiden rakentaminen on välttämätöntä sähköautojen käytön mahdollistamiseksi. Rovaniemellä sähköautojen latausmahdollisuudet parantuvat, kun Virtapiste-latausasemaverkosto laajenee Lappiin. Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n tarkoituksena on avata Lappiin useampia latauspisteitä. Rovaniemen keskustan alueelle tavoitteena
on rakentaa kattava latauspisteiden verkosto. Mahdollisuuksien mukaan avataan latauspisteitä myös OuluRovaniemi välille, kuten Rovaniemeltä itää ja länteen johtaville teille. Matkailua tukemaan Rovaniemelle on
tarkoitus perustaa myös sähkökäyttöisten moottorikelkkojen latauspisteitä. Rovaniemen ensimmäiset latauspisteet avattiin syksyllä 2015 Peuran ja Rovaniemen keskustaan Poromiehentien pysäköintihalliin.
(Lähde: Asiakaspolar)
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7. Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus
Rovaniemen kaupungin toiminnan ympäristövastuullisuutta on tarkasteltu kaupungin julkisten hankintojen
näkökulmasta. Ympäristökasvatus kuuluu osana opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päiväkodeilla ja
kouluilla onkin suuri merkitys ympäristökasvatuksen edistäjänä.

7.1.

Ympäristönäkökulmat huomioivat kaupungin hankinnat

Julkisilla hankinnoilla on kansantaloudellisessa suuri merkitys. Julkiset hankkijat voivat toimia esimerkkinä ja
edistää ympäristömyönteisen tuotteiden tarjontaa ja kulutusta myös yksityisellä sektorilla.
Rovaniemen kaupungin hankinnoissa ympäristötekijöiden huomioiminen on tapauskohtaista, mutta myös
sen mahdollisuudet ovat tapauskohtaisia.
Teknisellä sektorilla mm. kalustohankinnoissa päästöarvot pääsääntöisesti pisteytetään laadun arvioinnissa
ja raskaskalustoa hankittaessa ostetaan uutta, ympäristöystävällisempää kalustoa.
Ruokapalveluiden hankinnoissa on vaadittu kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, on mm. vaadittu tarjoajalta
ympäristöohjelmaa sekä velvoitettu sopimuskumppaneita neuvottelemaan tuotteiden yhteiskuljetuksesta
päästöjen ja kuljetuskustannusten minimoimiseksi. Puhdistuspalvelu vaatii hankinnoissaan, että puhdistustuotteiden tulee olla biohajoavia.
Kuljetuspalveluiden hankinnoissa on asetettu kuljetuskalustolle minimivaatimuksia päästöluokituksen suhteen.
Ympäristötekijöiden huomioiminen on ollut tähän saakka yksinkertaisinta rakentaa sopimuksiin erilaisissa
kuljetushankinnoissa sekä pakkausmateriaaleissa, koska näissä on valmiiksi erilaisia ympäristömittaristoja,
joiden kautta ympäristö voidaan ottaa huomioon. Uudessa hankintadirektiivissä painotetaan entistä enemmän ympäristön huomioonottamista julkisissa hankinnoissa.
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7.2.

Ympäristökasvatus kouluissa ja päiväkodeissa

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kestävän elämäntavan edistäminen. Ympäristökasvatustyötä tehdään kunnan lisäksi monissa järjestöissä ja yhdistyksissä.
Rovaniemellä ympäristökasvatusta on toteutettu muun muassa Vihreä lippu -ohjelman kautta ja huomioimalla lähiympäristö koulujen ja päiväkotien toiminnassa.
Suomessa koulujen ympäristösertifikaatteja ovat muun muassa Suomen ympäristökasvatuksen seuran
myöntämä Vihreä lippu sekä Okka-säätiön myöntämä oppilaitosten ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin perusteena ovat ympäristökriteerit, joissa toimintaa on tarkasteltu kokonaisuutena johtamisen, opetuksen ja
ylläpitotoimintojen näkökulmasta.

Okka-säätiön ympäristösertifikaatti
Okka-säätiön sertifikaatti on myönnetty Lapin ammattiopiston Metsäruusun toimintapisteelle tammikuussa
2013. Sertifikaatti on tunnustus ansiokkaasta kestävän kehityksen työstä. Kriteereitä tunnustuksen saamiseksi ovat olleet ympäristöasioiden lisäksi sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät, kuten turvallisuus, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ja kiusaamisen ehkäisy ja monikulttuurisuus.
Vihreä lippu -ohjelma
Rovaniemen kaupunki pyrkii edistämään lasten ja nuorten ympäristökasvatusta. Rovaniemen ilmasto-ohjelman 2012-2020 (KV 19.12.2011 §109) mukaan ympäristökasvatukseen panostetaan muun maussa Vihreä
Lippu -ohjelman kautta, jota suositellaan otettavaksi käyttöön kouluissa ja päiväkodeissa. Lapissa ensimmäisenä Vihreä Lippu ohjelmassa on ollut Rovaniemen Lyseonpuiston lukio. Lyseonpuiston lukiolle myönnettiin
oikeus käyttää lippua vuonna 2010. Vihreä lippu toimii osana kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaan ja Suomessa se on keino toteuttaa kestävän kehityksen strategioita. Tavoitteena on saada kunnalle säästöjä muun
muassa energiansäästön ja jätekustannusten vähentämisen kautta.
Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat:
1. Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita
2. Ympäristökuormituksen vähentäminen
3. Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
4. Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
5. Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Rovaniemellä Vihreä lippu -ohjelmaa on laajennettu. Vuonna 2008 myös Syväsenvaaran koulu ja päiväkoti
sai oikeuden käyttää vihreää lippua. Myös Viirinkankaan koulu ja Päiväkoti Väinämöinen ovat uusina yksikköinä mukana ohjelmassa. Syväsenvaaran päiväkodissa onkin erityisesti Vihreä lippu - ohjelman myötä alettu
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kiinnittämään entistä enemmän huomiota kestävän kehityksen tarkasteluun ja ympäristöasioihin. Päiväkodissa on vuosittain eri ympäristöteema. Vuonna 2012 teemana olivat jätteet, tänä vuonna vesi ja ensi vuona
vuorossa on energia.
Päiväkotien ympäristökasvatus
Rovaniemellä päiväkodeissa ympäristökasvatusta on toteutettu monipuolisesti. Saarenkylässä toimiva päiväkoti Ritari osallistui vuonna 2011 Lapin ELY-keskuksen vetämiin EARK-hankkeesiin; Lapin luontokasvatus- ja
tiedotus sekä maisemanhoidosta työtä Lappiin. Päiväkodin henkilökunta toivoi uusia mahdollisuuksia lasten
luontokasvatuksen toteuttamiseksi. Hankkeen myötä päiväkoti Ritarin lapset saivatkin kolmen kesän ajan
mahdollisuuden hoitaa lampaitaan päiväkodin takapihalla. Lampaat toivat iloa niin päiväkodin lapsille kuin
lähialueen asukkailla. Samalla lapset oppivat huolehtimaan lampaista, ja laidunnuksen vaikutuksesta luontoon. Hankkeen myötä lasten kiinnostus luontoon lisääntyi selvästi, jota on pyritty ylläpitämään muun muassa tekemällä retkiä läheiseen niittymaisemaan esimerkiksi illalla, jolloin luonto näyttäytyy erilaisena kuin
päivällä.
Lapin luontokasvatus- ja tiedostushankeen myötä kymmenelle päiväkodille jaettiin niin sanotut tutkimusreput Rovaniemen, Pelkosenniemen ja Kemijärven alueella. Tutkimusreppujen avulla pyrittiin innostaan päiväkoteja tekemään retkiä lähiympäristöön. Reppujen sisältö toteutettiin hankkeessa kartoitettujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta, ja niistä löytyi luonnon tutkimiseen tarkoitettuja välineitä kuten istutuslapio,
kompassi, tutkimusruutuja, pinsettejä ja luonto-opas.
Napapiirin päiväkodissa toteutetaan Suomen ladun suunnittelemaa luonto- ja ympäristökasvatusohjelmaa
Metsämörriretkien muodossa. Metsämörri-toiminnassa tavoitteena on, että lapset oppivat viihtymään
luonnossa omien kokemusten ja aistin kautta. Keväällä 2014 päiväkodin esikoululaiset tekivät retken Mottimetsään, jossa opittiin luonnossa liikkumista sekä luonnon havainnointia ja luonnon hyödyntämistä. Toiminnan innostamana päiväkotiryhmät ovat tehneet syksyn aikana viikoittain retkiä lähimaastoon. Päiväkodin toiminnassa kuten kuvataiteessa ja askartelussa hyödynnetään myös luonnon materiaaleja eri vuodenaikoina.
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Liitteet
LIITE 1: Rovaniemen kaupungin toimenpiteet energian käytön tehostamiseksi:
Hankinnat:
1. Energiatehokkuus mukana hankinnoissa. Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristönäkökulmat
ja tavoitteena on, että vuonna 2010 hankinnoista 25 % ja vuonna 2015 hankinnoista on kestäviä
50 %.

Kaupungin rakennukset:
2. Kulutusseurannan kehittäminen. Energiankulutusseurannan järjestäminen kaupungin rakennuksiin vuoteen 2013 mennessä.
3. Energiakatselmuksen toteuttaminen. 80 prosenttia julkista rakennuksista tulee katselmoida vuoteen 2013 mennessä. Tilaliikelaitos jatkaa energiakatselmusten tekoa rakennuksiin, joissa arvioidaan olevan säästöpotentiaalia.
4. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen lämmityksessä. Kaupungin kiinteistöissä olevien vanhojen öljykattiloiden tullessa elinkaarensa päähän arvioidaan mahdollisuutta korvata öljylämmitys uusiutuvien energialähtein.
5. Rakennusten käyttäjien aktivointi energiatehokkuuteen. Kaupungin kiinteistöissä investointeja
energiaa säästävään tekniikkaan vuosittain. Tiedotusta ja koulutusta lisätään, jotta käyttötottumuksilla ja toimintamallien muutoksella saadaan lisäsäästöjä.
6. Rakennusten huoltotoimenpiteiden nopeuttaminen. Otetaan käyttöön sähköinen (RES) huoltokirja, nopeuttamaan huoltotoimenpiteiden suorittamista.
7. Energiasäästöinvestointien toteutus ESCO-hankkeena. Hankkeen tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta, käytettävyyttä, teknistä toimivuutta ja sisäympäristön laatua. Tavoitteena on saada aikaan säästöjä kiinteistöjen energiakäyttö-, hoito- ja huoltokustannuksissa.

Katu- ja ulkovalaistus:
8. Katu- ja ulkovalaistuksen uusiminen. Lakimuutoksen vuoksi kaupunki on velvoitettu vaihtamaan
valaistustekniikkaa. Uuden tekniikan myötä valaistuksen himmennys portaattomasti, joka auttaa
myös tehon tarpeen optimoinnissa lamppujen elinkaaren eri vaiheissa.

Vesihuolto:
9. Pumppaamoiden tehokkuuden parantaminen. Tavoitteena on kartoittaa taajuusmuuttajien
tarve, pumppujen oikea mitoitus ja paineen nollaamisen välttämisen avulla saavutettavat energiansäästöt ja toteuttaa muutokset.
10. Uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin kartoitus. Jätevedenpuhdistuslaitos osallistuu bioenergiahankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa uusiutuvan energian tuotantopotentiaali.
Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa saataisiin kerätystä biojätteestä ja jätevesilietteestä syntyvä biokaasu hyödynnettyä mahdollisimman energiatehokkaasti.
11. Lämmitysjärjestelmien uusiminen pienpuhdistamoilla. Haja-asutusalueilla ja kylätaajamissa sijaitsevien pienpuhdistamoiden talviaikainen lämmitysenergian kulutus on merkittävä taloudellinen tekijä. Vanttauskosken ja Muurolan jätevedenpuhdistamoiden osalta aloitetaan ensimmäisenä lämmitysjärjestelmien muuttaminen kehittyneempään versioon. Muissa viemärilaitoksen
kohteissa tarkkaillaan pumppujen ja laitteiden toimintaa ja säädetään lämmitykset tarkoituksen
mukaiselle tasolle.
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Koneet ja kuljetukset:
12. Kulutuksen vähentäminen ajotapakoulutuksella. Uusilta kuljettajilta vaaditaan taloudellisen ajotavan koulutus ja nykyisille kuljettajille koulutuksen kertauskurssin tarve arvioidaan vuosittain.
13. Logistiikkajärjestelmien tehostaminen. Logistiikan tehostamismahdollisuuksia selvitetään meneillään olevalla hankkeella, jossa tavoitteena on pyrkiä välttämään tyhjällä kuormalla ajoa yhdistämällä kuljetuksia eri toimintojen välillä. Henkilö- ja tavarakuljetusten kustannuksia pyritään alentamaan.
14. Energiatehokkuus kriteerinä ajoneuvovalinnoissa. Tavoitteena on määrällisesti ominaiskulutusten vähentäminen 1,5 prosenttia vuodessa ajosuoritetta kohden. Energiatehokkuus pyritään ottamaan yhdeksi ohjaavaksi kriteeriksi uuden kaluston hankinnassa.

Ruokapalvelut:
15. Ruokapalveluverkoston tehostaminen. Ruokapalveluverkoston tuotanto keskitetään 14:sta valmiskeittiöstä viiteen. Uusien laitteiden hankinnassa pyritään energiatehokkaisiin ja energia- ja vesimittareiden asennuksiin.
16. Ruokakuljetusten tehostaminen. Aterioiden kuljetus toteutetaan osittain kylmänä, jonka seurauksena kuljetusreittejä ja kertoja on mahdollista vähentää.
17. Vähennetään lämpimän veden kulutusta. Suositaan mikrokuitusiivousta, korvaamalla ruokasalien ja keittiöiden siivouksessa käytettävät rätit ja pesuvedet mikrokuituliinoihin.

Maankäyttö ja liikenne:
18. Tuetaan energiatehokkuutta maankäyttöpolitiikalla. Maan tehokkuutta edistetään täydennysrakentamisella ja elinympäristön toimivuutta tuetaan huomioimalla viheralueiden riittävyys. Varaudutaan uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa.
19. Laaditaan keskustan osayleiskaava. Keskustan osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata keskeisen
kaupunkirakenteen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä.
20. Laaditaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on määritellä Rovaniemen
liikennejärjestelmän kehittämisstrategia ja sn jälkeen strategiaa toteuttavat yksityiskohtaisemmat
suunnitelmat toteuttavien toimenpitein määrittelemiseksi.

Suunnittelun ohjaus:
21. Energianeuvontaa rakentajille. Tavoitteena aloittaa uusi neuvontakäytäntö uudis- ja korjausrakentajille. Hankkeessa annetaan neuvontaa rakennusluvan hakuvaiheessa energiaa säästäviin rakennus-, rakenne- ja taloteknisiin ratkaisuihin.
22. Energiatehokkuus mukana suunnittelussa. Kaupungin uudis- ja korjausrakentamisen laite-, rakennusosa- ja järjestelmävalinnoissa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös rakennusten tulevat energia- ja muut käyttökustannukset.
23. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen toteutus. Uusituvan energian kuntakatselmuksessa kartoitetaan energiatuotannon ja -kulutuksen nykytilaa ja laaditaan sähkön- ja lämmöntuotannon
sekä -kulutuksen energiataseet. Lisäksi arvioidaan uusituvat energiavarat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet.
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LIITE 2: Lapin ELY-keskuksen pilaantuneiden maiden kunnostus kohteet 2010-2016
Kunnostus-vuosi Kohde
2016 Niskanperä, Alakorkalon koulu
Kairatie 52
Lapinkatu 2
2015 Pörhön Autoliike Oy
Lämpökeskus, Teollisuustie 30
Valtatie 4:n parantamishanke, Vapaudentie 1-2 ja Lehtikatu
Ent. huoltoasema, Lapinkävijäntie 37
Vanttausjärven tasoristeysonnettomuus, öljyvahinko
2014 Alma Media Oyj, Lehtikatu 5
Oikarainen, Kuusamontie 1745
Vanttauskoski, Kuusamontie 4958
Destia Group Oyj, Aittatie 18
Toripuistikko, Vanha tori
Mustikkamaa, asfalttiaseman varastoalue, Betonitie 4
Koivu, Välijoentie 2385
Misin varastoalue
Rovakatu 1
2013 Tievakatu, öljyvahinko
Alma Media Oyj, Lapin Kansa, Veitikantie 2-8
As Oy Valtaharri, Valtakatu 26
Ounasmetsä, RN:o 698-7-9903-0 (Kivikaudentien-Matkajängän kevyenliikenteen väylä)
Oksatie 19, öljyvahinko
Kortteli 323, Rakkatie 1-5
Suopellontie 9
Hallituskadun alitus (vanhan Esson kiinteistö)
Misi
2012 Asunto Oy Rovaniemen Pankkitalo, Koskikatu 5 / Valtakatu 20
Lapin Lennosto
Sinettä, Tiehallinnon alue
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Rantavitikka
Lämpökeskus, Juppotie 4
Puukeskuksen alueen maaperä, Hallitie 6
Ent. betoni- ja betonielementtitehdas, Mäntyvaarantie 2,4,6 ja 8

Massamäärä
vireillä
vireillä
vireillä
2012-2015

tonnia

2 000,00
110,82
1 909,00

vireillä
vireillä

(noin arvio)

4 019,82
958,47
82,94
1 055,90
1 524,00
85,20
3 874,42
150,00
15,14

vireillä

jälkitoimenpiteitä
2012-2013
2007-2013
2010-2013
vireillä
vireillä
vireillä

7 746,07
14,04
1 120,05
16,00
5 280,11
387,34
37 244,98

44 062,52
32,76
74,54
96,75
1 767,43
344,60
vireillä
vireillä
2 316,08

2011 Piekkari, Pohjolankatu 2
Lämpökeskus, Norvatie
Postiautovarikko, Lapinkävijäntie
Korundi, Lapinkävijäntie 4
Ahjotie 18
Ent. huoltoasema, Korkalonkatu 36
As Oy Justeeri, Tukkipojantie 23
2010 Joulupukintie 2
Hallitie 32
Ent. huoltoasema, Rovakatu 3
Someroharju
Asunto Oy Rovaniemen Joutsen, Rovakatu 20-22
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kunnostettu in situ
1 442,10
1 847,60
2010-2011
7 981,73
1 100,20
7 769,08
24,79
20 165,50
753,00
12 890,49
2 841,81
306,50
40,00
16 831,80
Kaikki yhteensä: 95 141,79 tonnia

