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1 Johdanto
Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.4.2012 perustaa Rovaniemelle viisi
uutta aluelautakuntaa Yläkemijoella vuodesta 1993 toimineen aluelautakunnan rinnalle (KV
16.4.2012, § 37). Aluelautakuntamalli on osa Rovaniemen kaupungin laajempaa
organisaatiouudistusta, jossa on tarkoitus lisätä aluelautakunnille oman alueensa palvelutarjonnan
suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvää vastuuta asteittain. Aluelautakunnat ovat laatineet
alueensa kehittämissuunnitelmat vuosille 2013–2016 kaupungin strategioiden ja ohjelmien
pohjalta.
Selvitys on laadittu vastaamaan kaupunginvaltuuston aloitteeseen koskien Rovaniemen
suuralueiden väestömuutoksia ja sisäistä muuttoliikettä (KVALOIT 18.3.2013, § 14; liite 1).
Valtuustoaloitteessa esitettiin seuraavaa: ”Esitämme tutkittavaksi mitkä keskeiset toiminnan
muutokset ovat vaikuttaneet Rovaniemen suuralueiden väestömuutoksiin vuosina 2006–2012 ja
mitä seurauksia näillä muutoksilla on eri alueiden tulevalle palvelujen kehitykselle.--Tutkimuksessa tulee selvittää onko valtuuston hyväksymissä strategioissa, talousarvioissa ja
taloussuunnitelmissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet tukeneet riittävästi kylien kehittämistyölle
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tulee selvittää, mitkä toiminnalliset tavoitteet ovat
jääneet toteutumatta ja mikä on ollut esteenä toteutukselle.”
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.3.2014 valtuustoaloitteen mukaisen selvitystyön
aloittamisesta (KH 31.3.2014, § 131). Valtuustoaloitteen mukainen tutkimussuunnitelma on
laadittu tutkimuksen tekoa ohjaavassa ryhmässä, joka on laatinut myös raportin koontia ohjaavat
tutkimuskysymykset kahdelle eri tutkimusaiheelle.
Sisäistä muuttoliikettä koskevia tutkimuskysymyksiä on selvityksen kuluessa tarkennettu:
 Kuinka paljon Rovaniemen eri aluelautakunta-alueiden välillä ja sisällä sekä
aluelautakunta-alueiden ja keskuksen alueen välillä muutetaan ja miten muuttovirrat ovat
suuntautuneet?
 Mitkä tekijät vaikuttavat lähtömuuttoon ja millaisia vetovoimatekijöitä tulomuuttoalueilla
on (asumisreferenssit)?
 Millaiset kotitaloudet ja ihmiset muuttavat aluelautakunta-alueilta ja -alueille ja miksi he
muuttavat?
Aluelautakuntien väestön muutoksia, sisäisen muuttoliikkeen alueellisia seurauksia ja kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista kylien kehittämistyössä selvitetään seuraavista
näkökulmista:
 Millaisia tavoitteita valtuusto on asettanut kylien kehittämistyölle ja millaisia keinoin
palvelukyläalueet ovat asetettua tavoitteita toteuttaneet?
 Mitkä toiminnalliset tavoitteet ovat jääneet toteutumatta ja mikä on ollut esteenä niiden
toteuttamisiin?
 Millaisia seurauksia väestönmuutoksella on eri alueiden tulevalle palveluiden kehitykselle?
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Selvityksessä tarkastellaan Rovaniemen sisäistä muuttoa siltä osin, kuin se koskettaa
aluelautakunnista poismuuttaneita ja keskustasta aluelautakuntiin muuttaneita kotitalouksia
vuonna 2013. Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan aluelautakunta-alueilta muutti vuonna
2013 noin 500 kotitaloutta ja keskuksen alueelta aluelautakuntiin noin 160 kotitaloutta.
Rovaniemen keskuksen sisäinen muutto on jätetty kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.
Selvitystyöhön on liitetty kyselytutkimus, joka toteutettiin touko-kesäkuussa 2014. Kyselyä varten
koottiin kaksi lomaketta, jotka lähetettiin noin 600 kotitaloudelle. Kotitaloudet olivat muuttaneet
vuoden 2013 aikana joko aluelautakunnista muualle Rovaniemen alueella tai jotka olivat
sijoittuneet keskustasta poismuutettuaan jollekin kuudesta aluelautakunnasta. Kyselylomakkeen
palautti 63 kotitaloutta.
Kyselyllä oli tarkoitus selvittää, millaiset kotitaloudet muuttavat ja millaisia muuttoon johtaneita
syitä liittyy muuttotapahtumaan. Kyselytutkimuksen vastausaktiivisuuden jäädessä 10,6
prosenttiin, kyselyn avulla ei ole mahdollista yleistää asioiden tilaa. Vastaukset sen sijaan
havainnollistavat ja kuvaavat vuoden 2013 sisäiseen muuttoliikkeeseen vaikuttaneita syitä.
Selvitysraportissa esitettyjä havaintoja on tarkoitus hyödyntää kyläalueiden ja aluelautakuntien
kehittämistyössä syksyllä 2014. Raportin on suunniteltu toimivan pohjana tulevaisuuden
alueellisen palvelukehityksen vertailussa. Lisäksi jo laadittua kyselylomaketta on tarkoitus
hyödyntää muokattuna Rovaniemen sisäisen muuttoliikkeen seurannassa.
Selvitysraportin toisessa luvussa on kuvattu aluelautakuntamallin toimintaympäristöä
hallinnollisesta, väestöllisestä sekä alueellisten vetovoimatekijöiden näkökulmista. Kolmannessa
luvussa kerrotaan toteutetusta kyselytutkimuksesta sekä sen perusteella saaduista, vuoden 2013
muuttotapahtumia havainnollistavista tuloksista. Neljänteen lukuun on koottu johtopäätökset
selvitystyön aikana saaduista tuloksista ja havainnoista. Viidennessä luvussa on esitetty
kehittämisehdotuksia muuttoliikkeen tulevalle seurannalle sekä kylien kehittämiselle. Liitteistä
löytyy selvitysraportin tekoon liittyvää materiaalia: strategisten tavoitteiden toteutumista
havainnollistava taulukko (liite 2), kyselytutkimusta varten laaditut kyselylomakkeet (liitteet 9 ja
10) sekä karttoja aluelautakunta-alueiden toiminnallisesta ympäristöstä.
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2 Toimintaympäristön kuvaus
2.1 Valtuuston hyväksymät tavoitteet kylien kehittämistyölle
Aluelautakuntatoimintaa koskevat päätökset ja toimintaa linjaavat strategiat
 Alueelliset palvelut on järjestetty valtuuston hyväksymän palveluhankintastrategian mukaisesti
(KV 14.4.2008, § 34).


Kaupunki on jakanut järjestämisvastuuta kuudelle aluelautakunnalle, jotka rinnastetaan toimintansa
perusteella kaupungin tilaaja-organisaatioiksi (KV 16.4.2012, § 37).



Aluelautakuntien on toimissaan huomioitava kaupunginhallituksen (KH 1.10.2012, § 387) päättämät
toistaiseksi voimassa olevat säästötoimenpiteet sekä pysyttävä niille
laadituissa
talousarviosuunnitelmissa ja määrärahoissa (Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosääntö 2014, §
16).



Aluelautakunta-alueiden ja kylien kehittämistä ohjataan kaupungin laatimien strategioiden ja
kehittämisohjelmien tavoitteiden pohjalta. Tavoitteista tärkeimmät löytyvät
 valtuuston hyväksymistä kaupunkistrategioista
 Alueidenkäytön strategiasta (KV 27.8.2012, § 86)
 Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmasta 2013–2016 eli MAATO: sta (KV 20.1.2014, §
28)
 Maaseudun kehittämisohjelmasta (KH 3.2.2014, § 45)
 Elinkeinojen kehittämisohjelmasta (KV 14.6.2010, § 79)
 Matkailustrategiasta (KV 18.12.2006, § 107) ja Matkailun kehittämisohjelmasta 2012–2016 (KV
23.1.2012, § 6)
 Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelmasta (KH 2.9.2013, § 317)
 Lapsi ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta (PETULTK 25.9.2012, § 94)
 Ikäpoliittisesta strategiasta (KV 14.4.2008, § 30).



Aluelautakuntien laatimat oman alueensa kehittämissuunnitelmat vuosille 2013–2016 on laadittu
kaupungin tavoitteiden pohjalta alueelliset erot huomioon ottaen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt
kehittämisohjelmat ja seuraa aluelautakuntakokeilun toteutumista (KH 2.12.2013, § 474).
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Vuonna 2014 aluelautakunnat vastaavat toiminta-alueillaan
- koulutuslautakunnalle kuuluvista perus- ja esiopetuksen palveluista
- Yläounasjoen ja Ranuantien aluelautakunnat vastaavat lisäksi varhaiskasvatuksen
palveluista
- vapaa-ajan lautakunnille kuuluvista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä
- alueen kehittämistoiminnasta.
Vuonna 2015 aluelautakuntien palvelujen järjestämisvastuu lisääntyy, sillä ne saavat
hoidettavakseen
- perusturvalautakunnalle kuuluvat perus- ja esiopetuksen palvelut sekä
terveysneuvonnan ja kotihoidon palvelut
- koulutuslautakunnalle kuuluvat perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
- vapaa-ajanlautakunnalle kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
- alueen yleisen kehittämistoiminnan sekä
- alueen demokratian ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
järjestämisen.
Valtuuston on huolehdittava, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan (Kuntalaki, § 27). Vuoropuhelun ja yhteistyön
lisäämiseksi aluelautakuntien ja kaupunkiorganisaation välillä, kaupunki on laatinut Asukkaiden
osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelman 2013 - 2016 (KH 2.9.2013, § 317). Asukkaiden
osallisuus ja vaikuttaminen kirjataan osaksi kaupungin vuosittaista perustoimintaa.
Osallisuus- ja vaikuttavuusohjelman pääpainopisteet


Ohjelman tavoitteena on ottaa kaupungin ja kylien asukkaat mukaan elinympäristöä ja palveluja
koskevaan suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen. Samalla vahvistetaan asukkaiden omatoimista
toimintaa asuinalueellaan ja yhteisöllisyyttä kaupunkistrategian mukaisesti.



Viihtyisillä ja turvallisilla asuinalueilla palvelut järjestetään käyttäjälähtöisesti asukkaiden hyvinvointia
tukien. Kehittämistoimintaan liittyy myös vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja alueiden työllisyyden
edistäminen.



Edustuksellista demokratiaa vahvistetaan ja monipuolistetaan kansalaisraatien ja -foorumien,
palvelumuotoilun sekä asukas- ja asiakasosallisuuden edistämisen keinoin. Oikea-aikainen ja ennakoiva
toteutus kehittää yhteisten asioiden valmistelua ja päätöksentekoa sekä edistää kaupungin tavoitteiden
toteutumista.

Seuraavalla sivulla oleviin laatikoihin on koottu Alueidenkäytön strategian (KV 27.8.2012, § 86)
pohjalta kylien kehittämistä ohjaavat ydintavoitteet ja tarkasteltu niiden toteutumista vuosien
2006–2011 aikana. Liitteenä oleva taulukkoon (liite 1) on kerätty aluelautakuntien toimintaa
linjanneet ydintavoitteet ja -hankkeet sekä tarkasteltu niiden toteutumista ja/tai tämän hetkistä
tilannetta.
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Alueidenkäytön strategialla 2006 kylien kehittämiselle asetetut tavoitteet;
koottu Alueiden käytön strategian pohjalta (KV 22.1.2007, § 4)
1) Väestön tasapainoinen kasvu Rovaniemen alueella. Kaupungin positiivinen muuttotase.
2) Viihtyisien asuinalueiden kaavoittaminen, jotta omatoiminen kyläasuminen onnistuisi.
Kaavoitusohjelman päivittäminen, palvelukylille laadittava tarkempia maankäytön suunnitelmia
(osayleiskaava, asemakaava, ranta-asemakaava)
3) Kevyenliikenteen väylien kehittäminen ja palvelujen turvaaminen palvelukyläalueilla.
4) Palvelut, kuljetukset ja tavaraliikenne tulee saada sujuvaksi riippumatta kaupunkilaisen asuinpaikasta.
5) Elinkeinotoimintaa palvelukylillä on kehitettävä ympäröivän palvelualueen keskuskylänä. Palvelukylien
yritystoiminnan mahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.
6) Kyläalueille tulee laatia maaseutuohjelma, jossa pohditaan kyläalueiden asumismuotoja sekä
yhteisöllisyyden kehittämistä.
7) Loma-asumisen keskittäminen jo muodostuneille loma-asutusalueille; kylien elinvoimaisuuden
tukeminen loma-asumisella. Kylien matkailutarjonnan kehittäminen.
8) Peruspalvelujen turvaaminen, taloudellinen ja tehokas aluerakenne, investointien ja uusien
työpaikkojen saaminen, palvelukylien kehittäminen
 perusopetuspalvelujen säilyttäminen koko Rovaniemen alueella
 etä- ja verkkopalvelujen käytön edistäminen ja monipalvelupisteiden kehittäminen
 uusien innovatiivisten ratkaisujen löytyminen
 palvelujen tukeminen kaavoituksella; lähipalvelujen säilyttäminen palvelukyläalueilla
 kulttuuri- ja virkistäytymispalvelujen järjestäminen
9) Kylien kehittäminen kehittämismäärärahoilla

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen alueidenkäytön strategiapäivityksen 2012 mukaan;
koottu Alueiden käytön strategiapäivityksen pohjalta (KV 27.8.2012, §86)
1) Väestö keskittynyt voimakkaasti keskustaan, mutta kasvua on ollut myös Alakemijoen suuralueella.
Muuttotase on ollut positiivinen vuodesta 2004 lähtien.
2) Kaavoitusohjelma päivitetty ja liitetty osaksi Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaa 2013–
2016. Osayleiskaavat laadittu Hirvaan ja Sinetän alueille. Osayleiskaavojen valmistelu käynnissä
Meltaukseen ja Vanttauskoskelle
3) Kevyenliikenteen väylien kehittäminen vaatii lisätyötä. Julkiset palvelut ovat pääosin säilyneet,
haasteena on ollut pienempien kylien ja palvelualueiden tulevaisuus ja palvelukylien
kehittymisedellytysten turvaaminen.
4) Valtatie 4 parannus- ja kehittämistyön aloittaminen, asiointi- ja palveluliikenteen järjestäminen
aluelautakunta-alueilla ja kyliltä keskustaan
5) Elinkeinotarjontaa kehitetään Elinkeinojen kehittämisohjelman 2012 - 2016 puitteissa.
6) Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013 – 2020 on valmistunut marraskuussa 2013 (KH
3.2.2014 § 45)
7) Matkailutarjontaa on kehitetty tukemalla alueiden matkailuyrittäjiä ja tehostamalla alueiden
markkinointia. Loma-asutuksen keskittymistä on parannettu muun muassa kaavahankkeilla.
8) Peruspalvelut on turvattu kylillä aluerakenteen tehostamisella, investoinneilla sekä innovatiivisilla
palveluratkaisuilla, uusien aluelautakuntien mukaan ottaminen alueellisten palvelujen suunnitteluun,
järjestämiseen ja kehittämiseen
 perusopetuspalvelut löytyvät kaikista palvelukylistä
 sähköisten VIRTU -asiointipisteiden rakentaminen palvelukyliin, Klinikkabussi-selvityksen
käynnistäminen kylien terveysneuvontapalvelujen säilyttämiseksi
 innovatiivisuutta hyödynnetty ottamalla kylien asukkaat mukaan palvelusuunnitteluun ja
kehittämiseen; Otakantaa.fi -verkkosivun hyödyntäminen
 osayleiskaavojen valmistelu
 harrastus- ja virkistäytymistoiminnan järjestäminen kyläalueille mm. kansalaisopiston palveluin
9) Kyliä on kehitetty niille annetuilla kehittämismäärärahoilla laadittujen suunnitelmien mukaisesti
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2.2 Väestö
2.2.1 Väestön keskeisiä piirteitä
Rovaniemen aluelautakunta-alueiden rajat noudattavat pääosin tilastollisten suuralueiden rajoja.
Poikkeuksia ovat Ounasjoen suuralue, joka on jaettu Ylä- ja Alaounasjoen aluelautakunta-alueiksi
sekä Oikaraisen tilastoalue, joka on jättäytynyt Yläkemijoen aluelautakuntatoiminnan ulkopuolelle
ja kuuluu siten aluelautakuntajaottelussa keskuksen alueeseen.

Kuva 1. Rovaniemen väestön sijoittuminen vuonna 2013 (Rovaniemen kaupunki ja Syke/YKR).

Vuonna 2012 aluelautakunta-alueilla asui 7473 asukasta, mikä on 12,3 % koko Rovaniemen
väkiluvusta. Asukkaiden ikäjakauma aluelautakunta-alueilla oli vuonna 2012 seuraava:




0 - 14-vuotiaita oli aluelautakuntien väestöstä 15,7 %
15 - 64-vuotiaita oli 61,1 % väestöstä
yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä oli 23,1 %.
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Kuva 2. Eri ikäluokkien suhteelliset osuudet aluelautakunta-alueiden väestöstä vuonna 2013. Palkeissa näkyvät luvut
ovat eri ikäluokkiin kuuluvien henkilöiden lukumääriä. (Lähde: Tilastokeskus ja Rovaniemen kaupungin tilinpäätös
2013).

Yllä olevassa kuvassa näkyvät aluelautakunta-alueiden väestömäärät ja ikäjakaumat vuodelta
2013. Vuonna 2013 aluelautakunnista väkiluvultaan suurin on Alakemijoki, jonka asukasluku oli
2914. Asukasluvultaan pienimmässä aluelautakunnassa eli Ranuantiellä asukkaita oli puolestaan
612. (Rovaniemen kaupungin Toimintaympäristön tilastot 2014, 45.) Aluelautakuntien sisäiset
ikäjakaumat noudattavat kunkin alueen kohdalla samaa kaavaa: nuorten ja ikäihmisten
lukumäärät ovat molemmat noin viidesosan koko ao. alueen väestöstä.
Poikkeuksen tekee Yläounasjoen alue, jossa 0-14 -vuotiaiden osuus on vain 7,6 %, kun taas yli 65vuotiaiden osuus on alueiden vertailussakin prosentuaalisesti suurin eli 36,4 %. Ranuantien
aluelautakunnan nuorten (0-14 -vuotiaiden) lukumäärä on yli puolet suurempi kuin Yläounasjoella.
Yläounasjoen ja Ranuantien väestöpohjan vertailu ja erojen pohdinta on sikäli mielenkiintoista,
sillä ero asukasluvussa ei ole suuri, mutta demografinen ero puolestaan on huomattava.
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Väestömuutos alueittain vuosina 2005–2012
Keskus
Väestö on kasvanut kaikkien muiden ikäluokkien paitsi peruskouluikäisten osalta.
Suurinta kasvu on ollut nuorten korkeakoulu- ja työikäisten kohdalla.
Yläkemijoki
Suurin lasku on työikäisen sekä lasten ja nuorten ikäluokissa.
Kylittäin lasku on ollut suurinta Pirttikosken kylällä.
Ranuantie
Työikäisten ja etenkin kouluikäisten määrä on laskenut, muissa ikäluokissa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia.
Väestömäärän lasku on ollut tasaista kaikissa alueen kylissä.
Alakemijoki
Ikäluokista suurinta kasvu on ollut työikäisten ja pienten lasten kohdalla, kun taas nuorten
määrä on vähentynyt.
Lähinnä kasvua on ollut Hirvaan kylällä, vähentymistä on tapahtunut eniten Muurolassa.
Sodankyläntie
Koulu- ja työikäisen väestön määrä on laskenut, kun taas ikääntyneiden osuus on kasvanut.
Kylistä Olkkajärven väestö on ollut pienessä kasvussa, muilta kyliltä väestö on vähentynyt.
Alaounasjoki
Eläkeikäisten määrä on kasvanut huomattavasti, mutta muissa ikäluokissa on tapahtunut
laskua.
Kasvavia kyliä ovat olleet Lehtojärven, Sinetän ja Songan kylät.
Yläounasjoki
Eläkeikäisten määrä on kasvanut, kun taas lasten, nuorten ja työikäisten määrät laskeneet.
Väestö on vähentynyt kaikilta kyliltä.
(Lähteet: Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat 2013–2016)

Ikäluokka Keskus
0–6
7–15
16–19
20–29
30–64
65–74
75–84
85–
Yht.

691
-593
84
919
850
716
465
408
3540

Yläkemijoki
-23
-31
-28
-19
-77
-32
-7
4
-213

Ranuantie
2
-53
-7
-7
-26
-3
5
4
-85

Alakemijoki
49
-37
-23
-27
62
0
-9
14
29

Sodankyläntie
6
-37
-4
2
-44
-21
25
1
-72

Alaounasjoki
-14
-45
1
-24
-72
67
15
9
-63

Yläounasjoki
-1
-20
-17
-16
-88
-26
12
11
-157

Taulukko 1. Väestömuutos eri ikäluokittain Rovaniemen keskuksen ja aluelautakunta-alueilla vuosina 2005–2012
(Lähde: Tilastokeskus).
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2.2.2 Väestön muutto vuonna 2013
Valtuustoaloitteessa esitetyt ja korjatut luvut väestömuutoksesta
suuralueilla vuosina 2006-2012
+ Rovaniemen keskus
lisäystä
n. + 7,2 %
-Sodankyläntien suuralueella
vähennystä n. -9,2 %
- Ounasjoen suuralueella
vähennystä n. – 8,7 %
+ Alakemijoen suuralueella
lisäystä
n. + 1,0 %
- Ranuantien suuralueella
vähennystä n. – 12,4 %
- Yläkemijoen suuralueella
vähennystä n. – 13,2 %
Valtuustoaloitteessa esitetyt luvut kertovat vuosien 2006–2012 väestömuutoksesta Rovaniemen
suuralueilla. Väestö on kasvanut keskuksen ja Alakemijoen suuralueilla ja vähentynyt muilla
suuralueilla. Seuraavassa on tarkasteltu väestömuutokseen osaltaan vaikuttavaa muuttoliikettä
vuoden 2013 ajalta. Tarkastelussa on ollut muuttoliikkeen suunta ja volyymi sekä muuttaneiden
kotitalouksien rakenne. Tarkastelu on tehty aluelautakunta-alueittain.
Tässä Rovaniemen kaupungin sisäisen muuton selvityksessä tarkastelu rajattiin koskemaan vain
aluelautakunta-alueiden välistä ja sisäistä tai aluelautakunta-alueiden ja keskuksen alueen välistä
muuttoa. Rovaniemen keskuksen sisäinen muutto on siis jätetty tästä tarkastelusta pois.
Rovaniemen kaupungin sisällä muutti vuoden aikana noin 8700 henkilöä, joten tässä tarkasteltu
muuttoliike on vain pieni osa koko kaupungin sisäistä muuttoliikettä. Väestörekisterikeskuksen
tietojen mukaan aluelautakuntien alueilta muutti vuonna 2013 noin 590 henkilöä ja keskuksen
alueelta aluelautakunta-alueille noin 280 henkilöä. Keskuksen sisällä muutti noin 7620 henkilöä.
Edellä mainitut henkilöluvut ovat muuttotapahtumia, eli käytännössä sama henkilö on voinut
muuttaa vuoden aikana useita kertoja.
Selvityksessä käytetty Väestörekisterikeskuksesta saatu aineisto sisältää tiedot kaikista
Rovaniemellä vuoden 2013 aikana muuttaneista henkilöistä. Aineistossa on tiedot muun muassa
muuttaneen henkilön lähtö- ja tuloalueesta sekä iästä. Muuttaneita henkilöitä on ryhmitelty
tuloalueen ja lähtöalueen sekä syntymävuoden mukaan. Muuton lähtö- ja tuloalueita on selvitetty
keskuksen ja aluelautakuntien suuralueiden tasolla. Muuttaneiden henkilöiden ikää on tarkasteltu
ikäluokittain. Väestörekisterikeskuksen tietoja muuttaneista on käsitelty luottamuksellisesti eikä
tilastollisesta tarkastelusta ole mahdollista erottaa yksittäisiä muuttaneita henkilöitä tai
kotitalouksia.
 Vuoden 2013 aikana Rovaniemen kaupungin sisällä muutti noin 8700 henkilöä.
 Rovaniemen keskuksen sisällä muutti noin 7620 henkilöä.
 Tämä selvitys koskee aluelauta-kunta-alueiden välistä ja sisäistä tai aluelautakunta-alueiden
ja keskuksen alueen välistä muuttoa. Rovaniemen keskuksen sisäinen muutto puuttuu
tästä tarkastelusta.
 Aluelautakuntien alueilta muutti vuonna 2013 noin 590 henkilöä. Keskuksen alueelta
aluelautakuntiin muutti noin 280 henkilöä.
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Kuva 3. Rovaniemen keskuksen ja aluelautakunta-alueiden välillä muuttaneet henkilöt vuonna 2013. Nuolet ja niihin
liittyvät luvut kuvaavat muuton suuntaa alueiden välillä sekä muuttaneiden henkilöiden lukumäärää. Ympyränuolet ja
niihin liittyvät luvut kertovat alueen sisällä tapahtuneiden muuttojen määristä. Henkilöluvut ovat muuttokertoja, eli
käytännössä sama henkilö on voinut muuttaa useita kertoja vuoden aikana.
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2.2.3 Muuton suunnat vuonna 2013
Tarkasteltavat kysymykset
Kuinka paljon Rovaniemen kaupungin eri alueiden välillä muutetaan?*
Miten muuttovirrat ovat suuntautuneet keskuksen ja aluelautakunta-alueiden välillä?
*Tarkastelu koskee aluelautakunta-alueiden sisäistä ja välistä sekä aluelautakunta-alueiden ja
keskuksen välistä muuttoa. Keskuksen sisäisen muuton tarkastelu on jätetty tästä pois.
Keskeiset havainnot Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella
 Eri aluelautakunta-alueilta muutti vuoden 2013 aikana noin 590 henkilöä.
 Muuttaneiden henkilöiden määrien tarkastelussa on otettava huomioon väestömäärien erot
eri aluelautakunta-alueilla. Alakemijoen ja Alaounasjoen alueiden väestö on huomattavasti
suurempi kuin esimerkiksi Ranuantien ja siten muuttojen määrätkin ovat suurempia.
 Lähtömuutto oli määrällisesti vilkkainta Alakemijoen alueella (kuva 4).
 Alakemijoen alueelta muutti noin 270 henkilöä, joista noin 50 % muutti keskuksen alueelle ja
alle 50 % aluelautakunta-alueen sisällä (kuva 5).
 Toiseksi eniten muutettiin Alaounasjoen alueelta.
 Vähiten on muutettu Sodankyläntien alueelta.
 Rovaniemen keskuksen alueelle suuntautuvia muuttoja on suhteellisesti eniten Ranuantien
alueelta; noin 90 % muutoista on tehty keskustaan.
 Aluelautakunta-alueilta muuttaneet kotitaloudet olivat valtaosa yhden henkilön talouksia.
 Rovaniemen keskuksen alueelta aluelautakunta-alueille muutti vuonna 2013 noin 280
henkilöä.
 Myös keskuksen alueelta muuttaneista kotitalouksista valtaosa oli yhden hengen talouksia.
 Eniten keskuksen alueelta on muutettu Alakemijoen alueelle. Muutto suuntautuu alueella
suurimmaksi osaksi Muurolan sekä Hirvaan ja Rautiosaaren alueille.
 Toiseksi eniten keskuksen alueelta on muutettu Alaounasjoen alueelle ja siellä
Marraskosken, Sinetän ja Songan kyliin.
 Vähiten keskuksen alueelta on muutettu Yläounasjoen alueelle.
(Lähde: Väestörekisterikeskus)
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Kuva 4. Eri aluelautakunta-alueilta vuonna 2013 muuttaneiden henkilöiden lukumäärät.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty muuttojen määrät aluelautakunta-alueilta. Alueilta muutti
vuoden 2013 aikana yhteensä noin 590 henkilöä. Muuttaneiden henkilöiden määrien tarkastelussa
on otettava huomioon väestömäärien erot eri aluelautakunta-alueilla. Alakemijoen ja
Alaounasjoen alueiden väestö on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Ranuantien ja siten
muuttojen määrälliset osuudetkin ovat suurempia. Lähtömuutto oli määrällisesti vilkkainta
Alakemijoen alueella. Vähiten on muutettu Sodankyläntien alueelta. Lähtöalue ei tarkoita, että
henkilö olisi välttämättä muuttanut kyseiseltä alueelta pois, vaan sama alue voi olla myös muuton
tuloalue.

Kuva 5. Aluelautakunta-alueilta vuonna 2013 tapahtuvien muuttojen suunta. Palkeissa näkyvät luvut ovat
muuttaneiden henkilöiden lukumääriä.
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Yllä oleva kuva kertoo aluelautakunta-alueilta lähteneen muuton suunnista. Alakemijoen alueelta
on muutettu määrällisesti eniten. Muutoista noin 50 % suuntautui keskuksen alueelle ja alle 50 %
samalle alueelle. Rovaniemen keskuksen alueelle suuntautuvia muuttoja on suhteellisesti eniten
Ranuantien alueelta; noin 90 % muutoista on tehty keskustaan. Eri aluelautakunta-alueiden
välisten muuttojen suuntia ja määriä on eritelty tarkemmin aiemmassa karttaesityksessä sivulla
12.

Kuva 6. Rovaniemen keskuksen alueelta eri aluelautakunta-alueille vuonna 2013 muuttaneiden henkilöiden määrät.

Rovaniemen keskuksen alueelta aluelautakunta-alueille muutti vuonna 2013 noin 280 henkilöä.
Eniten keskuksen alueelta on muutettu Alakemijoen alueelle. Muutto suuntautuu alueella
suurimmaksi osaksi Muurolan sekä Hirvaan ja Rautiosaaren kyliin. Toiseksi eniten keskuksen
alueelta on muutettu Alaounasjoen alueelle ja siellä Marraskosken, Sinetän ja Songan kyliin.
Vähiten keskuksen alueelta on muutettu Yläounasjoen alueelle.
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2.2.4 Muuttajien profiili vuonna 2013
Tarkasteltavat kysymykset
Millaiset kotitaloudet ja ihmiset muuttavat kaupungin sisällä? *
Mihin eri ryhmien muutto suuntautuu?
*Tarkastelu koskee aluelautakunta-alueiden sisäistä ja välistä sekä aluelautakunta-alueiden ja
keskuksen välistä muuttoa. Keskuksen sisäisen muuton tarkastelu on jätetty tästä pois.
Keskeiset havainnot Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella
 Rovaniemen kaupungin eri alueiden välillä vuonna 2013 muuttaneista työikäisten eli
30-64 -vuotiaiden ryhmä oli aktiivisin muuttaja (kuva 7).
 Toiseksi aktiivisin muuttava ikäluokka oli 20-29 -vuotiaat nuoret aikuiset.
 Muutto oli määrällisesti vähäisintä yli 75 -vuotiaiden ikäluokissa.
 Alle
kouluikäisten
muuttaneiden
lasten
määrä
kertoo
lapsiperheiden
muuttoaktiivisuudesta, mitä kuvaavat myös nuorten akuisten sekä työikäisten muuttojen
määrät.
 Nuorten (16-29 -vuotiaiden) suhteelliset osuudet eri alueilta muuttaneista vaihtelivat 20-50
% välillä (kuva 8).
 Nuorten muuttaneiden suhteellinen osuus oli suurin Sodankyläntien alueella, pienin
Yläounasjoen alueella.
 Eläkeikäisten (65 -vuotiaat ja sitä vanhemmat) osuudet muuttaneista olivat kaikilla alueilla
alle 10 % tai hieman yli 10 % (kuva 9).
 Eläkeikäisten muuttajien osuus oli suurin Yläkemijoen alueella (noin 12 %) ja pienin
keskuksen alueella (noin 4 %).
 Lapsiperheiden osuudet muuttaneista kotitalouksista olivat kaikilla tarkasteltavilla alueilla
alle 20 prosenttia (kuva 10).
 Lapsiperheiden muutto suuntautui keskuksen alueelta useimmiten Alakemijoen ja
Alaounasjoen alueille ja näissä Hirvaan, Muurolan sekä Sinetän ja Songan kyliin.
 Lapsiperheet muuttivat keskuksen alueelle lähinnä Ranuantien ja Sodankyläntien alueilta.
 Ala- ja Yläkemijoen alueilla lapsiperheiden muutto oli enimmäkseen alueen sisäistä, kun
taas Ala- ja Yläounasjoen alueilta muutettiin sekä keskukseen että oman alueen sisällä.
(Lähde: Väestörekisterikeskus)
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Kuva 7. Vuonna 2013 muuttaneet henkilöt ikäluokittain esitettynä. Ikäluokitus perustuu Tilastokeskuksen käyttämään
luokitukseen.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty eri ikäluokkien osuudet vuonna 2013 muuttaneista. Tarkastelussa
eivät ole mukana keskuksen sisällä muuttaneet. Työikäisten eli 30-64 -vuotiaiden ryhmä oli
aktiivisin muuttaja. Toiseksi aktiivisin muuttava ikäluokka oli 20-29 -vuotiaat nuoret aikuiset.
Muutto oli määrällisesti vähäisintä yli 75 -vuotiaiden ikäluokissa. Alle kouluikäisten muuttaneiden
lasten määrä kertoo lapsiperheiden muuttoaktiivisuudesta, mitä kuvaavat myös nuorten akuisten
sekä työikäisten muuttojen määrät.

Kuva 8. Nuorten suhteelliset osuudet kaikista muuttaneista henkilöistä alueittain. Nuoriksi on tässä laskettu 16-29 vuotiaat. Palkeissa näkyvät luvut ovat muuttaneiden henkilöiden lukumääriä.
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Nuorten (16-29 -vuotiaiden) suhteelliset osuudet eri alueilta muuttaneista vaihtelivat 20-50
prosentin välillä. Nuorten muuttaneiden suhteellinen osuus oli suurin Sodankyläntien alueella,
pienin Yläounasjoen alueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty eläkeikäisten (65 -vuotiaat ja sitä
vanhemmat) osuudet muuttaneista. Eläkeikäisten osuus muuttaneista oli kaikilla alueilla alle 10 %
tai hieman yli 10 %. Eläkeikäisten muuttajien osuus oli suurin Yläkemijoen alueella (noin 12 %) ja
pienin keskuksen alueella (noin 4 %).

Kuva 9. Eläkeikäisten suhteelliset osuudet kaikista muuttaneista henkilöistä alueittain. Eläkeikäisiksi on tässä laskettu
kaikki 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen käyttämään luokitteluun. Palkeissa näkyvät
luvut ovat muuttaneiden henkilöiden lukumääriä.

Kuva 10. Lapsiperheiden suhteelliset osuudet kaikista muuttaneista kotitalouksista alueittain. Palkeissa näkyvät luvut
ovat muuttaneiden kotitalouksien lukumääriä.
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Lapsiperheiden osuudet muuttaneista kotitalouksista olivat kaikilla tarkasteltavilla alueilla alle 20
prosenttia. Lapsiperheiksi on tässä laskettu kaikki ne muuttaneet kotitaloudet, joissa on yksi tai
useampi lapsi tai nuori ja yksi tai kaksi aikuista. Lapsiperheiden muutto suuntautui keskuksen
alueelta useimmiten Alakemijoen ja Alaounasjoen alueille ja näissä Hirvaan, Muurolan sekä
Sinetän ja Songan kyliin. Lapsiperheet muuttivat keskuksen alueelle lähinnä Ranuantien ja
Sodankyläntien alueilta. Ala- ja Yläkemijoen alueilla lapsiperheiden muutto oli enimmäkseen
alueen sisäistä, kun taas Ala- ja Yläounasjoen alueilta muutettiin sekä keskukseen että oman
alueen sisällä.
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2.3 Alueiden vetovoimatekijät
2.3.1 Palvelut

Kuva 11. Rovaniemen palvelut kylittäin.

(Lähde: Alueiden käytön strategia 2012; KV 22.1.2007, § 4)
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Alueidenkäytön strategiassa on määritelty Rovaniemen palvelukylät sekä niiden palvelutasolle
asetetut vaatimukset:
”Rovaniemelle on määritetty palvelukylät, joiden peruspalveluvarustuksen tulee olla alueen
väestöpohjan vaatimalla tasolla. Väestöpohja vaikuttaa siihen, tuleeko alueella panostaa
erityisesti esimerkiksi vanhusten palveluihin. Kuitenkin palveluja tulee olla kaikille ikäryhmille, jotta
alueiden houkuttelevuus säilyy. Määritettyjen palvelukylien (Meltaus, Sinettä, Vikajärvi, Muurola,
Kivitaipale ja Vanttauskoski) ympärille on osoitettu palvelualueet. Näillä alueilla asuvan väestön
oletetaan
käyttävän
pääasiassa
kyseisen
keskuskylän
palvelua.
Palvelukylien
peruspalveluvarustuksen lisäksi on palveluita, jotka löytyvät jatkossakin vain Rovaniemen
keskustasta.” (Alueidenkäytön strategia 2012, 16).
Alueidenkäytön strategiassa määritellään, että kylillä, jotka tuottavat ympäröivien alueiden
palvelut tulisi olla seuraavat peruspalvelut: koulu, jokin kaupallinen palvelu, terveydenhuollon
peruspalvelu, vanhustenhuollon peruspalvelu sekä kirjasto (Alueidenkäytön strategia 2012, 24).
PALVELU

Yläkemijoki

Alakemijoki

Sodankyläntie

Ranuantie

Yläounasjoki

Alaounasjoki

ASUKASMÄÄRÄ v. 2012

1009

2914

711

612

645

1582

Perusopetus 1-6 luokille
Perusopetus 7-9 luokille
Päivähoitopalvelut
Terveysneuvonta/lääkäri
Neuvolapalvelut (sis.
seniorineuvolapalvelut)
Hammashoitolapalvelut
Kauppa/kioski tai muu
kaupallinen palvelut

X
x
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
vain oppilaille
vain seniori

X
vain oppilaille
vain seniori

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

ei kaupallisia
palveluita

X

X
X

Postipalvelut
X
X
X
X
X
Polttoaineenjakelupiste
X
X
X
X
X
Kirjastopalvelut
X
X
X
X
X
X
Nuorisotila
X
X
x
X
Sähköinen asiointipiste
X
X
X
X
X
X
Yksityinen palvelukoti
X
X
X
(pitkäaikaishoito)
Ulkoilumaastot
X
X
X
X
X
X
Ravintolapalvelut
X
X
X
X
X
Taulukko 2. Aluelautakuntien palvelutarjonta vuonna 2013 (lähde Rovaniemen kaupungin verkkosivut); asukasluvut
vuodelta 2012 (Lähde: Rovaniemen toimintaympäristön tilastot 2014, 45).

Edellä oleviin karttaan ja taulukkoon on kerätty aluelautakuntien palvelutarjonta kylittäin vuonna
2013. Kaupunkistrategiaan perustuvan maaseudun kehittämisohjelman perusteella kaikille
kyläalueille olisi taattava tarpeisiin nähden riittävät ja yhdenmukaiset peruspalvelut, jotka
koostuvat julkisista ja kaupallisista palveluista (Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013 –
2020; KH 3.2.2014§ 45, 16–17). Julkisissa palveluissa painotus on koskenut etenkin lasten, nuorten
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ja vanhusten palveluja: aluelautakunnan ikäjakauma määrittelee kuitenkin pitkälti alueellisen
palvelutarjonnan painopisteen.
Väestöllisesti suurimmilta aluelautakunta-alueilta eli Alakemijoelta ja Alaounasjoelta löytyvät
kattavasti kaikki taulukossa luetellut palvelut. Alueen tasaisesti kasvanut väestöpohja on
laajentanut alueen palvelutarjontaa vastaten siten asukkaiden peruspalvelutarpeisiin. Vuonna
2011 valmistuneen Hirvaan osayleiskaavan valmistuminen on vaikuttanut alueen positiiviseen
tulomuuttoon ja etenkin alueen lapsiperheiden lukumäärän kasvuun. Muurolan alueen
palvelutarjonta kattaa suhteellisen monipuolisesti päivittäin tarvittavat peruspalvelut. Lisäksi
alueen läpi kulkeva Valtatie 4 tuo Muurolaan kaivattua liikettä etenkin lomakausina.
Alakemijoen aluelautakunnan keskuskylästä Sinetästä löytyvät monipuoliset peruspalvelut.
Alueelta löytyvät ala- kuin yläkouluikäisten palvelut, perusterveydenhuollon palvelut ja
hammashoitola sekä kattavat yksityisten yritysten tarjoamat palvelut. Alueen vetovoima selittynee
kattavan palvelutarjonnan lisäksi alueen sijainnilla pohjoiseen vievän ja liikenteeltään aktiivisen
Kittiläntien (kantatie 79) varrella.
Väestömäärän suhteen pienimmässä Ranuantien aluelautakunnassa palvelutarjonta on suppeinta.
Vaikka palvelukylältä tulisi löytyä kaupallinen palvelu, Ranuantien aluelautakunnassa tavoite ei
toteudu. Alueelta ovat saatavissa olennaisimmat päivähoidon, varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen sekä terveydenhuollon palvelut vapaa-ajanpalveluilla täydennettynä.
Yläounasjoen aluelautakunnasta löytyy kattavammin palveluja, vaikka väestömäärä ei poikkea
suuresti Ranuantiestä. Meltauksesta löytyy yksityinen palvelukoti ja vaikka alueen nuorten
asukkaiden osuus on suhteellisen pieni, on alueella tarjolla laajalti lasten- ja nuorten
peruspalveluja sekä yhdistys- ja järjestötoimintaa. Lisäksi alueen nuorilla on mahdollisuus käyttää
Alaounasjoelta Sinetästä löytyviä palveluja, kuten nuorisotila Zillaria.
Osasyy Yläounasjoen monipuolisempaan palvelutarjontaan voi olla alueen läpi kulkeva Kantatie
79, joka toimii liikenneväylänä etelästä pohjoisen hiihtokeskuksiin kulkeville turisteille ja
lomalaisille. Alueen valmisteluvaiheessa olevan osayleiskaavan lainvoimaan tulo vaikuttanee
väestöpohjan kehityssuuntaan positiivisesti.
Yläkemijoen palvelukylästä Vanttauskoskelta löytyvät niin ikään monipuoliset peruspalvelut
yksityisyrittäjien palveluilla täydennettyinä. Alueelta puuttuu hammashoitolapalvelut sekä
pitkäaikaishoitoa kaipaavien palvelukoti, vaikka alueen väestöpohja on ikääntymässä.
Vanttauskoskelle valmisteilla olevan osayleiskaavan toivotaan lisäävän alueelle sijoittuvan
asutuksen ja elinkeinotoiminnan määrää.
Valtiovarainministeriön Alueellista demokratiaa -selvitysraportissa tutkijat Pihlaja ja Sandberg
pohtivat aluelautakuntamallia ja lähipalvelujen järjestämistä paikallisdemokratian näkökulmasta.
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Aluelautakunnissa palvelut ovat keskittyneet aluelautakuntien palvelukyliin, joista heidän
esityksen mukaan olisi löydyttävä koulu, kaupallinen palvelu, terveydenhuollon vanhustenhuollon
peruspalvelu sekä päivähoito ja esiopetus. (Pihlaja & Sandberg 2012, 73.)



Selvityksellä ei pystytä vastaamaan kysymykseen, onko väestön vähentymisellä ollut
vaikutusta aluelautakunta-alueiden palvelutarjonnan mahdolliseen heikentymiseen.



Voidaan kuitenkin todeta, että negatiivisista väestömuutoksista huolimatta palvelut ovat
pysyneet sillä tasolla, millä niiden oletetaan aluelautakuntien palvelukylillä olevan.
Alueidenkäytön strategian mukaan palvelukylien palvelutarjonnan tulee olla alueen
väestöpohjan mukainen. Lisäksi alueidenkäytön strategiassa on määritelty ne peruspalvelut,
jotka palvelukyliltä on löydyttävä. Taulukossa 2 esitetyn palvelutarjonnan perusteella
voidaan todeta, että alueidenkäytön strategian mukaiset vaatimukset palvelukylille
täyttyvät.
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2.4.2 Maankäyttö ja kaavoitus

Kuva 12. Rovaniemen kaavoitustilanne v. 2013 (Lähde: MAATO 2013–2016; KV 20.1.2014, § 28).

Kaupungin omistamille maille pysyvään asuinkäyttöön yleiskaavassa osoitettujen
rakennuspaikkojen rakentamista edistetään maapoliittisin keinoin, jotta palvelukylien
vetovoimaisuus lisääntyisi. Lisäksi kaavoituksella tuetaan alueidenkäytön strategian mukaisten
palvelujen säilymistä ja yritysten toimintakykyä palvelukyläalueilla. Alueellisiksi vetovoimatekijöiksi
määriteltyjä tekijöitä vahvistetaan Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan 2013–2016
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(MAATO) kirjattujen tavoitteiden mukaisesti (KV 20.1.2014, § 28). Tavoitteet on koottu MAATO: n
sivuille 32–35 ja ne löytyvät myös liitteistä (liite 5).
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjauksen, jonka mukaan yleiskaavoilla tuotettavien
rakennuspaikkojen kaavavarannon on oltava 20 rakennuspaikkaa vuosittain. Jaettavia asuntoja ja
tontteja/rakennuspaikkoja on varattava puolestaan 10 kappaletta vuosittain. (MAATO 2013–
2016, 5.) Rakentamista suoraan ohjaavia yleiskaavoja ovat kuvan 12 kartassa vihreällä esitetyt
oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Yleiskaavan ohjausvaikutuksesta johtuen rakentamiseen
oikeuttavat määräykset ja siten myös suoraan yleiskaavan nojalla luvitettavat rakennuspaikat
voivat vaihdella kaavoittain.
Oikeusvaikutteiset yleiskaavat 2013 ja rakennuspaikat aluelautakunta-alueilla vuonna 2013
Aluelautakunta/
kaava
Alakemijoki

Yleiskaava

Osayleiskaava

Asemakaava

Hirvas (379)
Rautiosaari

Muurola

Ranta-asemakaava,
rantakaavat

Yläkemijoki

Vanttausjärven
Mäntyniemen
rantakaava
Alaounasjoki
Lehtojärvi (214)
Sonka (235)
Mellalampi
Sinettäjärvi (255)
Tapionkylä (313)
Nuorajärvi
Yläounasjoki
Sinetän
Meltausjoki
osayleiskaava (195)
Olkkajärvi
Olkkajärven
Pitkänperän rantaasemakaava
Sodankyläntie
Vikajärvi (248)
Vikajoki Perunkajärvi
Rautajoki
Kielijärvi
venejärvi
Vene-Pirttijärvi
Ranuantie
Narkaus (162)
Kivitaipaleen
Alanampa-järvi
osayleiskaava (108)
Särkikämä
Taulukko 3. Voimassa olevat kaavat aluelautakunnittain vuonna 2013 (Lähde: MAATO 2013–2016; KV 20.1.2014, §
28).

Lainvoimaisissa yleiskaavoissa on rakennuspaikkoja yhteensä lähes 2900 kappaletta. Rovaniemen
kaupungin mailla oli (9/2013) rakentamatta yhteensä 72 rakennuspaikkaa. Kaikki tontit eivät ole
kunnallistekniikan piirissä.
Valmisteilla olevat kaavat (tilanne kevät 2014):
 Sinetän osayleiskaava (KV 25.2.2013 § 43, hallinto-oikeudessa)
 Meltauksen osayleiskaava
 Rautiosaaren osayleiskaavan päivitys
 Vanttauskosken osayleiskaava
 Narkauksen kaivosalueen osayleiskaava
 Jokilammen ranta-asemakaava
Arviot valmisteilla olevilla osayleiskaavoilla tuotettavista rakennuspaikoista (em. rakennuspaikat
sijaitsevat sekä kaupungin että yksityisten maanomistajien mailla)
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Kaava-alue/
arvioitu kaavan
valmistumisvuosi

Rakennuspaikat
yhteensä (arvio)

Rakennetut (arvio)

Uudet (arvio)

Uudet yhteensä (%,
arvio)

Rautiosaaren
230
140
90
yk/2014
Kivitaipaleen
200
140
60
yk/2014
Meltauksen
95
55
40
oyk/2015
Vanttauskosken
180
100
80
yk/2016
Taulukko 4. Arviot valmistuvilla yleiskaavoilla tuotettavista rakennuspaikoista aluelautakunta-alueilla
(luvut tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä); lähde MAATO 2013–2016; KV 20.1.2014, § 28)







39 %
30 %
42 %
44 %

Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa jaettavien tonttien ja asuntojen osalta
tontti- ja asuntotuotanto vastaa määrällisesti hyvin kysyntää.
Tonttien toteuttamisjärjestyksessä on pyritty alueellisesti monipuoliseen toteuttamiseen,
jotta tonttitarjonta pystyy vastaamaan sekä yksityisten rakentajien että elinkeinoelämän
tonttitarpeeseen. (MAATO 2013–2016, 8.)
Kaupungin tarjoamien vapaiden rakennuspaikkojen ilmoittelussa on noudatettu samoja
tapoja kuin muidenkin asuintonttien ilmoittelussa.
Kaupunki edistää palvelukylien vetovoimaisuutta myös maanvaihdon keinoin. Muualla
kuin aluelautakunnalle nimetyn palvelukylän alueella oleva mahdollinen rakennuspaikka
voidaan vaihtaa palvelukylän asuinrakentamisen rakennuspaikkaan (MAATO 2013 - 2016,
33). Vaihto on mahdollinen vain sellaiseen maahan, jolle on haettu ja myönnetty MRL 72 §:n
mukainen poikkeamispäätös tai MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu.

Kyselytutkimukseen vastanneista muutama mainitsee rakennuspaikan löytymisen vaikuttaneen
uuden asuinympäristön valintaan ja muuttopäätöksen syntyyn:
”Myytävän tontin koko (haimme isoa tonttia), järven läheisyys, kyläyhteisö, tarpeeksi
lähellä kaupunkia (alle 30 km).”
Keskuksen alueelta Alaounasjoelle muuttanut
”Rauhallinen asuinympäristö – sopivan palstan/rakennuspaikan löytyminen –
myönteiset mielikuvat kylästä”
Keskuksen alueelta Alaounasjoelle muuttanut
Vastaajat eivät ilmoittaneet vastauksissaan, oliko löytynyt rakennuspaikka lunastettu kaupungilta
vai yksityiseltä maanomistajalta. Mitään yleistävää päätelmää asukkaiden tyytyväisyydestä alueilla
tarjolla oleviin rakennuspaikkoihin ei kyselyn vastausten perusteella voida tehdä, mutta
rakennuspaikkatarjonnalla on pystytty toteuttamaan ainakin muutaman maalla asumista
toivoneen kotitalouden tarpeet.
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2.4.3 Elinkeinot ja työpaikat
Aluelautakunta-alueiden elinkeinojen ja työllisyyden keskeisiä piirteitä
 Kaikilla alueilla väestöstä oli vuonna 2010 noin puolet työvoimaan (palkansaajat, yrittäjät,
työttömät) kuuluvia ja puolet työvoiman ulkopuolella olevia (lapset, opiskelijat, eläkeläiset,
varusmiehet) (taulukko 5).
 Työvoiman osuus oli suurin Ranuantien alueilla, pienin taas Yläounasjoen alueella.
 Työvoiman ulkopuolella olevien suhteellisen korkeat luvut kertovat väestön ikääntymisestä.
 Yrittäjien osuudet olivat aluelautakunta-alueilla suurempia kuin keskuksen alueella.
 Rovaniemen maaseutualueiden suurimmat työllistävät alat olivat vuonna 2011 rakentaminen
ja teollisuus (kuva 13).
 Myös yritysten osalta suurin toimiala on rakentaminen. Seuraavaksi yleisin toimiala on maa-,
metsä- ja kalatalous (kuva 14).
 Yritysten lukumäärä on aluelautakunta-alueilla väestöön suhteutettuna suurempi kuin
keskustassa. Alueiden palkansaajista iso osa käy kuitenkin töissä Rovaniemen keskuksen
alueella.
 Eri strategioissa määriteltyjä kehitettäviä aloja ovat etenkin luonnontuoteala, luonto- ja
maaseutumatkailu, luontolähtöiset hyvinvointipalvelut sekä palveluyrittäjyys.
 Tietoliikenneyhteyksien parantaminen nähdään keskeisenä elinkeinojen kehittämisen
kannalta
 Tavoitteena on osallistua eri kehittämishankkeisiin. EU: n rahastokauden 2014–2020
strategisia painopisteitä ovat muun muassa biotalouden edistäminen sekä maaseutuyritysten
kilpailukyvyn ja verkostoitumisen parantaminen.
(Lähteet: Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013–2020,
Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat 2013–2016)

Palkansaajat
Yrittäjät
Työttömät
Työvoiman
ulkopuolella

Keskus
(%)

Yläkemijoki

Ranuantie

Alakemijoki

Sodankyläntie

Alaounasjoki

Yläounasjoki

40
3
6
51

28
7
7
58

34
7
8
51

34
4
7
55

30
6
10
54

31
7
6
56

22
8
8
62

Taulukko 5. Rovaniemen keskuksen ja aluelautakunta-alueiden väestö toiminnan mukaan vuonna 2010. Luvut ovat
kunkin ryhmän osuuksia koko väestöstä. Työvoiman ulkopuolella ovat lapset, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet sekä
”muut”, joista ei ole tietoja. (Lähde: Tilastokeskus).
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Kuva 13. Rovaniemen maaseutualueiden työpaikat toimialoittain vuonna 2011 (Maaseudun kehittämisohjelma 2013–
2020, 13. Lähde: Asiakastieto 4-5/2011 sekä Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Rovaniemen kaupungin täydennykset).

Rovaniemen maaseutualueiden suurimmat työllistävät alat olivat vuonna 2011 rakentaminen ja
teollisuus, seuraavaksi suurin oli maa-, metsä- ja kalatalous. Alueiden palkansaajista iso osa käy
kuitenkin töissä Rovaniemen keskuksen alueella. Myös yritysten osalta maaseutualueiden suurin
toimiala on rakentaminen (kuva 14). Alan yrityksiä on usean aluelautakunnan alueella.
Seuraavaksi yleisin toimiala on maa-, metsä- ja kalatalous. Toimiala painottuu Yläkemijoen,
Alakemijoen sekä Yläounasjoen alueille. Yritystoiminta on maaseutualueilla monipuolista, mutta
moni alueille rekisteröidyistä yrityksistä toimii Rovaniemen keskuksen alueella. Yrittäjistä monet
ovat yksityisiä elinkeinonharjoittajia, ja lisäksi monialayrittäjiä (Rovaniemen maaseudun
kehittämisohjelma 2013–2020, Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat 2013–2016).

Kuva 14. Maaseutualueen yritykset toimialoittain 2011 (Maaseudun kehittämisohjelma 2013–2020, 12. Lähde:
Asiakastieto 4-5/2011 sekä Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Rovaniemen kaupungin täydennykset).
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Aluelautakunta-alueiden elinkeinoja ja työllisyyttä kehitetään erityisesti Rovaniemen elinkeinojen
kehittämisohjelman 2011–2016 (KV 14.6.2010, § 79) sekä Rovaniemen maaseudun
kehittämisohjelman 2013–2020 (KH 3.2.2014, § 45) pohjalta. Elinkeinojen kehittämisohjelmassa ei
ole määritelty erityisiä aluelautakunta-alueiden elinkeinoelämän kehittämiseen suunnattuja
toimenpiteitä. Ohjelmassa painotetuista aloista erityisesti matkailun ja luonnontuotealojen
kehittämistoimet koskevat aluelautakunta-alueita. Luonnontuotealaa pyritään kehittämään
yritysten markkinoinnin ja myynnin kansainvälistymisen kautta.
Rovaniemen maaseudun kehittämisen kaksi tavoitekokonaisuutta ovat asukkaiden hyvä arki sekä
menestyvä, monipuolinen yritystoiminta. Kuten asukkaiden hyvän arjen, myös elinkeinotoiminnan
kannalta nähdään tärkeäksi toimivien tietoliikenneyhteyksien takaaminen. Maaseudun
kehittämisohjelmassa on määritelty toimenpiteet sekä vastuutahot menestyvän ja
monipuolistuvan yritystoiminnan saavuttamiseksi. Kiireellisiksi toimenpiteiksi on nimetty muun
muassa maaseudun palveluyrittäjyyden tukeminen, kehittämishankkeisiin osallistuminen, nuorten
yrittäjyyskasvatus, maaseutumatkailun kehittäminen, maatilojen hoiva- ja terapiatoiminnan
kehittäminen, bioenergian lisääminen sekä alihankinnan ja muiden yhteistyöverkostojen
kehittäminen. Vastuutahoja ovat toimenpiteistä riippuen muun muassa Rovaniemen kaupunki,
Rovaniemen Kehitys Oy, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Peräpohjolan kehitys ry, Lapin ELY keskus sekä alueiden yrittäjät (Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013–2020, 45).
Maaseutuohjelman työllisyyttä ja elinkeinoelämää koskevien toimenpiteiden toteutumista
arvioidaan yritysten ja aktiivimaatilojen määrän sekä työpaikkojen ja työllisten määrän kehityksen
mukaan.
Aluelautakunta-alueiden matkailua kehitetään elinkeinojaoksen laatiman Matkailustrategian (KV
18.12.2006, § 107) ja sen pohjalta päivitetyn Rovaniemen Matkailun Kehittämisohjelman 2012–
2016 (KV 23.1.2012, § 6) linjausten mukaisesti. Elinkeinojaos tekee yhteistyötä Rovaniemen
Kehitys Oy:n ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa. Elinkeinojaoksen ja Rovaniemen
Matkailu ja Markkinointi Oy:n hallitusten yhteisessä tapaamisessa 15.2.2011 todettiin, että
matkailustrategiaan kirjatut kehittämistoimenpiteet ovat kaikki käynnistyneet suunnitelmien
mukaisesti (ELINKJ 29.3.2011, § 22).
Kyliin suuntautuvassa matkailussa pääpaino on luonnossa ja sen tarjoamissa aktiviteeteissa.
Kaupunki kehittää matkailutoimintaa yhdessä alueen yritysten kanssa tarjoten monipuolisia
matkailupalveluja sekä paikkakuntalaisille että ulkomaalaisille kävijöille. Tavoitteena on, että
Ounasjoen ja jokivarsien palveluja kehitetään ja markkinoidaan aktiivisesti monipuolisena
vesistömatkailukohteena. Lisäksi virkistysreittien opastusta on parannettava ja markkinointia
lisättävä (Matkailun kehittämisohjelma 2012–2016, 16). Matkailun vaikutuksia seurataan muun
muassa kuntaimagotutkimuksilla. Tavoitteena on Rovaniemen matkailukaupungin imagon
nostaminen kotimaassa sijalle 5. vuoden 2009 11. sijasta. Sijoitus selviää vuoden 2016 tienoilla,
jolloin on tarkoitus hankkia seuraava ”Kaupungin matkailukohteina”- tutkimus. (Elinkeinojen
kehittämisohjelman raportointi, ELINKJ 20.11.2012, § 45.)
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2.4.4 Virkistys ja vapaa-aika
Aluelautakunta-alueiden virkistystäytymismahdollisuuksien keskeisiä piirteitä












Kylien asukkailla on käytössään monipuolisesti virkistäytymiseen ja vapaa-ajan viettoon
liittyviä palveluja; latuja, moottorikelkka- ja veneilyreittejä, luontopolkuja sekä marjastus-,
metsästys- ja kalastusmaastoja.
Ulkoilu-, vesistö-, moottorikelkka-, mönkijä- ja pyöräilyreitistöjä kehitetään EU osarahoitteisen hanketyön avulla.
Vuonna 2010 Rovaniemen ympäristössä oli hieman päälle 4000 loma-asuntoa, joista noin
75 prosenttia oli paikkakuntalaisten omistuksessa.
Loma-asutusta on sijoittunut aluelautakunta-alueille tasaisesti. Suosituimpia lomaasunnon paikkoja ovat vesistöjen rannat, joissa voimassa olevat rantakaavat tai rantaasemakaavat mahdollistavat rakentamisen.
Loma-asutuksen sijoittumista jo olemassa oleville loma-asutuskeskittymiin tuetaan myös
tulevaisuudessa, sillä se lisää kylien elinvoimaa
Kartat Rovaniemen seudun tarjoamista virkistäytymismahdollisuuksista löytyvät liitteistä
(liitteet 7 ja 8).
Valtion periaatepäätökseen pohjautuvan, kaikki asukkaat tasapuolisesti saavuttavat
tietoverkkoyhteyden rakentamista Rovaniemen kyliin on valmisteltu vuodesta 2009 lähtien
(KH 14.9.2009, § 369). Kaupunki on käynnistänyt laajakaistahankeselvityksen, mutta se ei
kuitenkaan osallistu kuntaomisteisen kuituverkkoyhtiön rakentamiseen (KV 4.4.2011, §
115; KH 12.12.2011, § 403).
Hanke on edennyt siten, että Rovaniemen kaupunki on solminut sopimuksen laajakaistan
rakentamista Ounasjoen ja Ranua tiensuunnan alueille TeliaSonera Oyj:n kanssa. Näiden
osalta hanke etenee sopimuksen mukaisesti (KH 24.9.2012, § 374). Verkon rakentamista ei
ole vielä aloitettu.
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3 Kysely vuonna 2013 muuttaneille
3.1 Aineisto ja menetelmät
Rovaniemen kaupungin sisäistä muuttoa ja etenkin muuttoon vaikuttavia syitä selvitettiin kunnan
sisällä vuonna 2013 muuttaneille suunnatun kyselyn avulla. Kysely kohdistettiin kotitalouksille,
joiden oli väestörekisterikeskuksen tietojen pohjalta todettu muuttaneen vuoden 2013 aikana.
Kysely rajattiin koskemaan vain lautakunta-alueiden välistä ja sisäistä tai lautakunta-alueiden ja
keskuksen alueen välistä muuttoa. Rovaniemen keskuksen sisäinen muutto on siis jätetty tästä
tarkastelusta pois. Kyselylomake lähetettiin postitse noin 600 kotitaloudelle toukokuussa 2014.
Kyselylomakkeesta tehtiin kaksi muutaman kysymyksen osalta toisistaan poikkeavaa mallia.
Ensimmäinen lomake (liite 9) suunnattiin niille kotitalouksille, jotka ovat muuttaneet
aluelautakunta-alueilta ja toinen kotitalouksille, jotka ovat muuttaneet keskuksen alueelta
aluelautakunta-alueille (liite 10). Molemmassa kyselylomakkeessa on 37 kysymystä koskien
kotitalouden rakennetta, muuttotapahtumaa, entistä asuinympäristöä, nykyistä asuinympäristöä,
entisen ja uuden asuinalueiden palvelutarjontaa sekä hyvän asuinympäristön elementtejä.
Kyselylomakkeen laatimisessa käytettiin mallina Oulussa vuonna 2009 tehdyn kaupungin sisäistä
muuttoa koskevan tutkimuksen kyselylomaketta (Oulun kaupunki 2009: Kaupungin sisäinen
muuttoliike Oulussa 2005−2008).
Vastausaikaa kyselyyn oli 20.5.–2.6.2014. Kyselylomake osoitettiin koko kotitaloudelle, jotta
voitaisiin selvittää perhekoon ja sosiaalisen taustan vaikutusta muuttopäätökseen sekä
kokemukseen alueellisesta palvelutarjonnasta. Jokainen kotitalous vastaanotti yhden
kyselylomakkeen. Kyselystä ei lähetetty muistutusta.
Vastausprosentin jäädessä 10,3 eli kohtalaisen pieneksi, ei kyselytuloksia voida suoraan yleistää
sisäistä muuttoa selittäviksi tekijöiksi. Sen sijaan se antaa jonkinlaisen kuvan siitä, mille
aluelautakunta-alueille sisäinen muuttoliike on suuntautunut vuonna 2013 ja millaiset kotitaloudet
muuttivat kyseisenä tarkasteluajanjaksona. Kyselyn tarkoituksena ei ollut tehdä muuttajien tiukkaa
profilointia, vaan selvittää onko kotitalouden rakenteella ja elämäntilanteella sekä
asuinympäristöön ja palveluihin liittyvillä tarpeilla vaikutusta muuttopäätökseen.
Koska kyselyyn vastanneiden osuus jäi pieneksi, ei vastauksia voida käsitellä tilastollisin
menetelmin. Eri vastausvaihtoehtojen lukumääristä voidaan tehdä suuntaa antavia
johtopäätöksiä. Samoin kyselyyn sisältyvät avoimet kysymykset ja niistä saadut vastaukset ovat
yksittäisiä esimerkkejä muuttaneiden kotitalouksien muuttoon liittyvistä motiiveista ja
kokemuksista.
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3.2 Aineiston kuvaus

Kuva 15. Kyselytutkimukseen
vastanneiden kotitalouksien
lukumäärät alueittain

3
3

12

24
3
Lähde: toteutettu
kyselytutkimus

18
0

Kyselytutkimuksen
vastausaktiivisuus
Aluelautakunta-alueilta muuttaneet
Lähetetyt kyselyt
441 kpl
Vastaukset 5.6.2014
39 kpl
- joista 1 hengen kotitalouksia 21 kpl (58,3 %)
-

Lähetetyt kyselyt 595 kpl
Saapuneet vastaukset 63 kpl
Kyselyn vastausprosentti 10,6 %

useamman hengen kotitalouksia 18 kpl (46,2 %)

VASTAUSPOSENTTI

8,8 %
Keskuksesta aluelautakunta-alueille muuttaneet
Lähetetyt kyselyt
154 kpl
Vastaukset 5.6.2014
24 kpl
- joista 1 hengen kotitalouksia 8 kpl (33,3 %)
-

useamman hengen kotitalouksia 16 kpl (66,6 %)

VASTAUSPROSENTTI

15,6 %
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3.2 Muuttoon vaikuttavat tekijät
Tutkimuskysymyksiä
Mitkä tekijät vaikuttavat poismuuttoon eri alueilta? *
Mitkä tekijät houkuttelevat muuttamaan eri alueille?
Onko elämäntilanteen muutoksella vaikututusta muuttopäätökseen?
Mikä merkitys palvelurakenteella on muuttotarpeeseen ja uuden asuinalueen valintaan?
Miten työhön liittyvät tekijät vaikuttavat muuttopäätökseen?
*Tarkastelu koskee aluelautakunta-alueiden sisäistä ja välistä sekä aluelautakunta-alueiden ja
keskuksen välistä muuttoa. Keskuksen sisäisen muuton tarkastelu on jätetty tästä pois.
Keskeiset havainnot asuinympäristön vetovoima- ja työntötekijöistä (kysymykset 10, 11 ja 32)
 Uuden asuinympäristön vetovoimatekijöitä eritellään vastauslomakkeissa useammin kuin
entisen asuinympäristön työntäviä tekijöitä.
 Aluelautakunta-alueilta muuttaneilla entisen asuinympäristön työntävät tekijät liittyvät
elämäntilanteen muutokseen tai muuhun henkilökohtaiseen syyhyn, palveluihin ja sijaintiin,
asuntoon ja tonttiin tai työhön ja opiskeluihin.
 Keskuksen alueelta muuttaneiden poismuuttoon vaikuttavat asuinympäristöön liittyvät,
asuntoon ja tonttiin sekä elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
 Aluelautakunta-alueilta muuttaneiden mainitsemat uuden alueen vetävät tekijät liittyvät
seuraaviin: palvelut ja keskeinen sijainti, työ ja opiskelu, asuinympäristön viihtyisyys,
elämäntilanne tai henkilökohtainen syy sekä taloon ja tonttiin liittyvät. Eniten mainintoja
liittyy palveluihin ja keskeiseen sijaintiin. Myös työ- tai opiskelupaikan sijainti mainitaan usein.
 Keskuksen alueelta muuttaneiden vastauksissa toistuvat samat teemat. Useimmiten
mainitaan elämäntilanteeseen, asuinympäristöön tai taloon ja tonttiin liittyvät seikat.
 Kyselyssä kysytyn hyvän asuinympäristön määritelmät liittyvät useimmiten asuinympäristön
viihtyisyyteen sekä palveluihin ja sijaintiin liittyviin tekijöihin.
 Asuinympäristön viihtyisyyteen liittyvinä piirteinä mainitaan usein asuinympäristön
rauhallisuus ja keskuksen alueelta muuttajien kohdalla turvallisuus. Muita viihtyisyyden
elementtejä ovat luonnonläheisyys, sijainti veden äärellä sekä väljä asuminen.
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Tähän tutkimukseen liittyvän kyselyn kysymyksessä hyvästä asuinympäristöstä on vastauksissa
havaittavissa eroja aluelautakunta-alueilta ja keskuksen alueelta muuttaneiden välillä. Siinä missä
aluelautakunta-alueilta muuttaneiden vastauksissa palveluiden tulisi sijaita lähellä ja usein
kävelymatkan päässä, keskuksen alueelta muuttaneiden näkemyksissä palveluiden tulisi olla
suhteellisen lähellä ja omalla autolla helposti saavutettavissa. Keskuksesta poismuuttaneet
näyttävät hyväksyvän sen, että uudella asuinalueella palvelut eivät voi olla niin kattavia kuin
ennen, mitä kuvaa muun muassa erään vastaajan määritelmä hyvästä asyinympäristöstä: ”Hyvät
palvelut tai riittävät palvelut ---”.
Keskuksesta Ranuantien alueelle muuttanut totesi
asuinympäristönsä palveluiden heikentyneen muuton myötä, mikä ei kuitenkaan ollut vastaajalle
ongelma: ”Etäisyys. Mutta ei haittaa minua. Kalastan jne.” Muut asuntoon ja asuinympäristön
viihtyisyyteen liittyvät tekijät koetaan ehkä tärkeämmiksi kuin kattavat palvelut.
”Juuri tällainen! Oma rauha maalla, mutta kuitenkin lähellä kaupunkia (20 km).”
Keskuksen alueelta Sodankyläntielle muuttanut
”Rauhallinen, palvelut kävelymatkan päässä”
Alakemijoelta keskuksen alueelle muuttanut
”Hyvä sijainti. Lyhyt työmatka toisella aikuisista. Rauhallinen, kaunis, turvallinen,
luonnonrauha, omaa viljelymaata, hyvä koti. Väljään asutettu alue! Hyvät palvelut
lähellä. Aktiivinen kyläyhteisö.”
Keskuksen alueelta Alaounasjoelle muuttanut
”Talot sijaitsivat ahtaasti pienillä tonteilla, piti saada tilaa ympärille”
Keskuksen alueelta Alaounasjoelle muuttanut
”Pitkäaikainen unelma "upea paikka järvenrannalla" löytyi eli paikka (tontti)”
Keskuksen alueelta Sodankyläntielle muuttanut
”Asunnon ja ympäristön luonnonläheisyys ja rauhallisuus ennen kaikkea. Asunnon
hinta-laatu-suhde, kaupunkiin sopiva työmatka nyt kun yksineläjänä.”
Sodankyläntieltä keskuksen alueelle muuttanut
Keskeiset havainnot elämäntilanteen vaikutuksesta muuttoon (kysymys 8)
 Kyselyyn vastanneiden kohdalla muuton taustalla oli usein jokin elämäntilanteen muutos tai
henkilökohtainen syy.
 Useimmin mainittuja syitä olivat puolison kuolema, avio- tai avoliiton solmiminen tai
purkautuminen, muutos perhekoossa sekä muutto pois vanhempien luota.
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Elämäntilanteen muutoksen tai muun henkilökohtaisen syyn vaikutus muuttoon tulee esiin myös
muissa kyselyn kohdissa kuin varsinaisen elämänmuutosta koskevan kysymyksen kohdalla. Ero,
parisuhteen solmiminen tai perheenjäsenen kuolema tai sairastuminen saatettiin mainita asuntoa
tai palveluita koskevien kysymysten kohdalla niin, että palveluilla tai asumisen laadulla ei ollut
niinkään merkitystä muuton kannalta kuin henkilökohtaisilla syillä. Myös asuinympäristön
vetovoimatekijöihin liittyvien kysymysten kohdalla elämäntilanne nousi esiin useissa vastauksissa.
Eräs vastaaja määrittelikin hyvän asuinympäristön lyhyesti seuraavalla tavalla: ”Omiin tarpeisiin
soveltuva”.
”Maalla tekemistä pihapiirissä, kun olen jäänyt työttömäksi. Luonto on lähellä, hyvä
marjastaa ja sienestää. Puutarhanhoito ja metsätyöt pitävät mielen virkeänä.”
Alakemijoelta Sodankyläntielle muuttanut
”Maalla vesistön varrella. Lähestyvä eläkeikä”
Keskuksen alueelta Sodankyläntielle muuttanut
”Rauhallisella paikalla. Hiljainen laskeutuminen vanhana”
Alaounasjoelta keskuksen alueelle muuttanut
”Lapsiperheenä haluaisin että alueella on lasten turvallista leikkiä, päiväkoti ja
kauppa lähellä.”
Keskuksen alueelta Alakemijoelle muuttanut
”Koulu lähellä, keskusta lähellä, palvelut lähellä”
Alaounasjoelta keskuksen alueelle muuttanut
Keskeiset havainnot työhön liittyvistä tekijöistä (kysymykset 35 ja 24-26)
 Kyselyyn vastanneista aluelautakunta-alueilla asuvista suurin osa käy töissä oman alueen
ulkopuolella ja useimmiten Rovaniemen keskuksessa. Vain muutama vastaaja sanoi
työskentelevänsä omalla alueella.
 Työmatkan pituus tai työpaikan sijainti tuli esiin useissa kyselyn vastauksissa. Lyhyemmän
työmatkan vuoksi sanoivat muuttaneensa lähinnä aluelautakunta-alueilta keskukseen
muuttaneet.
 Kyselyyn vastanneista pieni osa oli hyödyntänyt etätyöskentelymahdollisuuksia.
Kyselyssä pyrittiin selvittämään aluelautakunta-alueilla asuvien työssäkäyntisuuntaa (kysymys 35).
Kyselyyn vastanneiden osuuden jäädessä pieneksi, ei vastauksista voi tehdä yleistäviä
johtopäätöksiä. Kuitenkin tähän kyselyyn vastanneista aluelautakunta-alueilla asuvista suurin osa
käy töissä oman alueen ulkopuolella ja useimmiten Rovaniemen keskuksessa. Vain muutama
vastaaja sanoi työskentelevänsä omalla alueella.
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Tehdyssä kyselyssä ei suoraan kysytty asuinpaikan valintaa suhteessa työpaikan sijaintiin ja
työllistymisen mahdollisuuksiin. Kysyttäessä mahdollisen elämäntilanteen muutoksen vaikutusta
muuttoon (kysymys 8), vastaajista vain yksi sanoi työpaikan vaihdon vaikuttaneen muuttoon. Sen
sijaan kysyttäessä entisen ja uuden asuinympäristön vaikutusta muuttoon, tuli työmatkan pituus
tai työpaikan sijainti esiin useissa vastauksissa. Lyhyemmän työmatkan vuoksi sanoivat
muuttaneensa lähinnä aluelautakunta-alueilta keskukseen muuttaneet. Työmatkan lyheneminen
ei ollut kuitenkaan vastauksissa ainoa asuinympäristön valintaan vaikuttanut tekijä, vaan myös
palvelut, alueen viihtyisyys ja muut tekijät vaikuttivat taustalla.
Kyselylomakkeella kysyttiin vastaajilta etätyöskentelystä ja sitä täyttääkö asuinympäristö
etätyöskentelylle vaadittavat puitteet (kysymykset 24-26). Etätyöskentelymahdollisuuksia on
vastaajista hyödyntänyt vain murto-osa, mihin vaikuttanee osittain se, että kyselyyn vastanneista
moni oli eläkkeellä. Mahdollisuutta etätyöskentelyyn pohditaan vastauksissa useimmiten
työnantajan tarjoamana mahdollisuutena, jolloin ympäristön vaikutusta etätyöhön ei koeta
ongelmallisena. On kuitenkin mahdollista, että osassa kyliä laajakaistayhteyksien puute on esteenä
etätyöskentelylle. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna etätyöskentely ei ole yleistä vastaajien
keskuudessa.
”Matka työpaikalle väheni, kotoa poismuuttaminen vaikutti, palvelut ovat
lähempänä”
Alakemijoelta keskuksen alueelle muuttanut
”Työmatka lyhyt, kaupat lähellä, ei tarvi enää autoa”
Alaounasjoelta keskuksen alueelle muuttanut
Keskeiset havainnot palvelutarjonnan riittävyydestä (kysymys 19)






Aluelautakunta-alueilta poismuuttaneista 15 kotitaloutta kokee entisen asuinympäristön
palvelutarjonnan riittäväksi, 20 kotitaloutta piti tarjontaa puolestaan riittämättömänä.
Muuton jälkeen palvelutarjonta koettiin yleisesti ottaen riittäväksi. Poismuutolla oli siis
positiivinen vaikutus kokemuksiin palvelutarjonnan riittävyydestä. Tämä noudattelee yleistä
käsitystä siitä, että elämäntilanteen muutosten ohella palvelutarjonnalla on vaikutusta
muuttohalukkuuteen.
Keskuksesta poismuuttaneet kokevat keskuksen palvelut riittäviksi. Asenne uuden
asuinympäristön suppeampaan palvelutarjontaan pysyy positiivisena muuton jälkeen.
Vaikka aluelautakuntien palvelutarjonnan tiedetään olevan vaatimatonta keskuksen tarjontaan
nähden, riittää se kuitenkin arjen toiminnallisuuden ja sujuvuuden ylläpitoon. Tällöin muiden
alueellisten tekijöiden, kuten asuinympäristön viihtyisyyden merkitys kotitalouden
muuttopäätökseen on merkittävämpi.
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Vuoden 2013 muuttotapahtumisen syitä pohdittaessa toteutettu kyselytutkimus ei mahdollista
palvelutarjonnan riittävyyden yleistettävyyttä pienen vastausprosentin (10, 3 prosenttia) vuoksi.
Sen sijaan se antaa jonkinlaisen kuvan asukkaiden kokemuksista aluelautakuntien
palvelutarjonnan riittävyydestä. Lisäksi se tukee käsitystä palvelutarjonnan kasvaneesta
merkityksestä muuttoon johtavana syynä.
”Edellisellä asuinalueella lähin kauppa ja samalla lähin palvelu oli 13 km päässä. Nyt
lähimpään kauppaan n. 200 m.”
Ranuantieltä keskuksen alueelle muuttanut
”Kaikki palvelut on kauempana tai niitä ei ole.”
Keskuksen alueelta Alakemijoelle muuttanut
”Kaupunki on kauempana, siten monipuoliset palvelut osittain kaukana.
(Peruspalvelut yhä lähellä kuitenkin.)”
Keskuksen alueelta Alaounasjoelle muuttanut
Keskeiset havainnot palvelutarjontaan liittyvistä mielikuvista (kysymys 20)






Mielikuva entisen asuinympäristön palvelutarjonnasta oli aluelautakunnista poismuuttaneiden
osalta joko kielteinen tai neutraali; keskuksen palvelutarjontaan liittyvät mielikuvat olivat
puolestaan suurilta osin positiivisia.
Keskustasta poismuuttaneiden mielikuva aluelautakuntien palveluista on huomattavasti
positiivisempi. Yleisesti ottaen keskustasta lähteneiden kotitalouksien mielikuva säilyy
positiivisena tai neutraalina muuton jälkeenkin. Yhdelläkään kyselyyn vastanneista
kotitalouksista ei ollut kielteistä mielikuvaa uuden alueen palvelutarjonnasta.
Tämä havainnollistaa tämän tutkimuksen vastausjoukon positiivista mielikuvaa keskustan
palveluista, samoin kielteistä tai neutraalia suhtautumista aluelautakunnan palvelutarjontaan.
Vastausten pohjalta ei kuitenkaan voida päätellä tilanteen yleisyyttä.

”Ei maalla ole kuin kyläkauppa. Lehdet tulee päivän vanhoina ja ne varastetaan
viikonloppuisin laatikosta, jota ei lukita.”
Yläounasjoelta keskuksen alueelle muuttanut
”Tarjontaa ei ole, emmekä sitä tarvitse”
Keskuksen alueelta Sodankyläntielle muuttanut
”Keskustasta/ydin kaup.alueelta muuttaneena tuntuu,
että monet palvelut kaukana. Palvelut, jotka tällä alueella ovat hyvät-etenkin
kirjasto.”
Keskuksen alueelta Alakemijoelle muuttanut
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Keskeiset havainnot eri palvelujen tärkeydestä kotitalouksille (kysymys 27)






Sekä aluelautakunta-alueilta poismuuttaneiden että keskustasta aluelautakunta-alueille
siirtyneiden kotitalouksien mielestä tärkeimmiksi koettiin kauppa- ja postipalvelut.
Aluelautakunta-alueilta poismuuttaneista 92 prosenttia kokee kaupalliset palvelut tärkeiksi.
Sen sijaa keskustasta poismuuttaneista kaupan alan ja postin palvelut olivat tärkeitä noin 73
prosentille. Ero on sinällään huomattava, vaikka vastaajien lukumäärä jäi suppeaksi.
Tärkeiksi koetaan myös terveydenhoidon palvelut. Vastauksista ei löytynyt selkeitä
eroavaisuuksia aluelautakunta-alueilta ja keskustasta poismuuttaneiden välillä.
Palveluista tärkeinä pidetään myös ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien löytymistä
asuinympäristöstä. Kahden vastaajaryhmän, aluelautakuntiin ja sieltä poismuuttaneiden
kotitalouksien, mielipiteissä oli jonkin verran eroavaisuuksia. Aluelautakunnista
poismuuttaneet pitävät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia hieman tärkeämpinä kuin
keskustasta poismuuttaneet.

Kaupallisiin palveluihin liittyvät tulokset tukevat käsitystä siitä, että keskustaan muuttajille palvelut
ovat tärkeämmässä asemassa kuin maalle muuttajille. Erot lienee selitettävissä myös
elämäntilanteisiin liittyvillä muutoksilla, kuten ikääntymisellä, jolloin kaupallisten palvelujen
halutaan useimmiten olevan helpommin saavutettavissa. Maalle muuttajille tarjonnan ei enää
tarvitse olla niin monipuolista kuin mitä se ehkä oli kaupungissa asuttaessa, mutta toiveet kauppaja postipalvelujen olemassa olosta koskee ehkä myös uutta asuinympäristöä maalla. Toisaalta
kauppa- ja postipalvelut eivät ole tiettyyn ikään tai elämäntilanteeseen sidottuja, vaan niitä
käytetään tasaisesti läpi elämän.
”Lähempänä reilusti kaikkea, kulku helpompaa.”
Alakemijoelta keskuksen alueelle muuttanut
Vastaajat pitävät myös terveydenhoitoon liittyviä palveluja yleisesti ottaen tärkeinä.
Terveyspalvelujen tärkeyden vaihtelu aluelautakunta-alueilta poismuuttaneiden ja keskustasta
aluelautakuntiin muuttaneiden välillä ei ollut suuri, mutta tärkeämpinä palvelut kokivat
aluelautakunnista poismuuttaneet kotitaloudet. Taustalla lienee iän vaikutus kokemukseen
terveyspalvelujen tärkeydestä, sillä yhä useampi maaseudun jättävä on iäkkäämpi kuntalainen.
”Tärkeää olisi terveydenhoitajan käynti täällä. Tilatkin varmaan löytyisi X koululta.
Vanhuksilla saisi olla jotain kylätalkkari palvelua ja siivouspalvelua.”
Keskuksen alueelta Sodankyläntielle muuttanut
Ulkoiluun ja liikuntapalveluihin liittyvää havaintoa ei voi tulkita yksiselitteisesti, mutta voisi
kuvitella, että luonnon keskellä elävä kaipaa sen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia myös
kaupungin keskustassa asuessaan. Rovaniemi asuinpaikkana tarjoaa monipuoliset liikunta- ja
ulkoilumahdollisuudet kaikille sen asukkaille, asuivatpa he keskustassa tai aluelautakunta-alueilla.
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4 Johtopäätökset
Valtuustoaloitteen mukaan Rovaniemen suuralueiden väestömuutos on ollut vuosien 2006–2012
aikana seuraava:
+ Rovaniemen keskus
-Sodankyläntien suuralueella
- Ounasjoen suuralueella
+ Alakemijoen suuralueella
- Ranuantien suuralueella
- Yläkemijoen suuralueella

lisäystä
vähennystä
vähennystä
lisäystä
vähennystä
vähennystä

n. + 7,2 %
n. -9,2 %
n. – 8,7 %
n. + 1,0 %
n. – 12,4 %
n. – 13,2 %

(luvut korjattu Tilastokeskuksen tietojen mukaisesti)

Tässä selvityksessä on tarkasteltu sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin eri alueiden
väestömuutoksiin ja toisaalta sitä, onko väestömuutoksilla ollut vaikutusta palvelukehitykseen.
Valtuustoaloitteen pohjalta selvitykselle on määritelty kaksi eri aihetta koskien kaupungin sisäistä
muuttoliikettä sekä muuttoliikkeen alueellisia seurauksia ja kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista.
Kuten valtuustoaloitteessa osoitettiin, Rovaniemen väestö on keskittymässä keskuksen alueelle.
Keskuksen alueen väestö kasvoi kyseisellä ajanjaksolla noin 7,2 prosenttia. Väestö on vähentynyt
vuosien 2006–2012 aikana kaikilla aluelautakunta-alueilla lukuun ottamatta Alakemijokea, jossa
kasvua tapahtui noin 1 prosentin verran. Tiedot vuonna 2013 Rovaniemen eri alueiden välillä
muuttaneista kertovat, että aluelautakunta-alueista muutetaan eniten Alakemijoelta. Muuttojen
suuri määrä kyseiseltä alueelta on luonnollista siksi, että väestömäärä on suurin tällä
aluelautakunta-alueella. Aluelautakunnista lähtevän muuton suuntien tarkastelu osoittaa
kuitenkin, että Alakemijoen alueella tapahtuu paljon alueen sisäistä muuttoa; noin puolet alueelta
muuttaneista muuttaa alueen sisällä. Myös Yläkemijoen alueella muutoista noin 40 prosenttia
suuntautui oman alueen sisälle. Vuoden 2006–2012 väestötietojen mukaan väestömäärä on
laskenut eniten Yläkemijoen alueella (lasku noin 13,2 %), mitä selittänee poismuuton lisäksi
luonnollinen väestömuutos eli suurempi kuolleisuus kuin syntyvyys (Yläkemijoen aluelautakunnan
kehittämissuunnitelma 2013–2016, 8).
Väestö on vähentynyt voimakkaasti myös Ranuantien alueella (noin 12,4 %). Vuoden 2013 muuton
tarkastelu osoittaa, että alueelta muuttaneista noin 90 prosenttia muuttaa Rovaniemen keskuksen
alueelle ja vajaa kymmenes Ranuantien alueen sisällä. Niin ikään Sodankyläntien (noin -9,2 %) ja
Ounasjoen (noin -8.7 %) alueiden väestö on vähentynyt. Vuonna 2013 Sodankyläntieltä
muuttaneista yli 60 % muutti keskuksen alueelle ja loput tasaisesti samalle tai toiselle
aluelautakunta-alueelle. Alaounasjoen alueelta muuttaneista noin puolet muutti keskuksen
alueelle, mutta noin 40 prosenttia saman alueen sisällä. Samoin Yläounasjoelta muutoista yli
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puolet suuntautui keskuksen alueelle, mutta tältä alueelta muuttaneet jäivät harvemmin samalle
alueelle.
Rovaniemen keskuksen alueelta muutti aluelautakunta-alueille vuoden 2013 aikana noin 280
henkilöä. Eniten keskuksesta muutettiin Alakemijoen alueelle (noin 130 henkilöä), mistä kertoo
myös Alakemijoen pidempiaikainen positiivinen väestökehitys. Toiseksi yleisin keskuksesta
lähteneen muuton suunta oli Alaounasjoki (noin 60 henkilöä). Vähiten keskuksesta muutettiin
Yläounasjoen alueelle (noin 10 henkilöä). Kylittäin muutto suuntautui keskuksesta yleisimmin
Muurolan, Hirvaan, Sinetän ja Songan kyliin eli kaupungin läheiselle maaseudulle, josta löytyvät
kattavat palvelut.
Useissa muuttoliikettä käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu, että nuoret 20-29 -vuotiaat ovat
aktiivisimmin muuttava ikäluokka. Myös Rovaniemen suuralueiden välillä vuonna 2013
muuttaneista iso osa kuului tähän ikäluokkaan. Aktiivisimmin suuralueiden välillä muuttivat
kuitenkin työikäiset eli 30-64 -vuotiaat. Tässä on syytä muistaa, että kyseiset vuoden 2013 tiedot
muuttaneista käsittävät aluelautakunta-alueiden välisen ja sisäisen sekä näiden alueiden ja
keskuksen välisen muuton. Jos sisäisen muuton tarkastelussa olisi mukana myös keskuksen
sisäinen muutto, voisi muuttaneiden ikäjakauma olla toisenlainen. Oletettavasti 16-19 - ja 20-29 vuotiaiden opiskelu- ja työikäisten nuorten muutto on kyseisellä alueella vilkasta. Vuonna 2013
suuralueiden välillä muuttaneista nuorten 16-29 -vuotiaiden osuudet vaihtelivat alueittain 20-50
prosenttia. Nuorten osuus muuttaneista oli suurin Sodankyläntien alueella, pienin taas
Yläounasjoen alueella. Muutto oli vuonna 2013 vähäisintä eläkeikäisten eli yli 65-vuotiaiden
keskuudessa. Eläkeikäisten osuus muuttaneista oli suhteellisen pieni kaikilla alueilla. Muuttaneissa
oli paljon alle kouluikäisiä lapsia, mikä kertoo lapsiperheiden suhteellisen aktiivisesta muutosta
suuralueiden välillä. Lapsiperheiden osuudet muuttaneista kotitaloukista olivat kuitenkin kaikilla
alueilla alle 30 prosenttia. Lapsiperheiden osuudet muuttaneista olivat suurimpia Ranuantien ja
Sodankyläntien alueilla.
Vuonna 2013 muuttaneiden ikäluokkien tarkastelu näyttäisi vastaavan aluelautakunta-alueiden
pidemmän aikavälin väestökehitystä (ks. taulukko 1 sivulla 10). Väestökehitys on ollut melkein
kaikilla aluelautakunta-alueilla samansuuntainen: lasten, nuorten ja työikäisten määrät ovat
laskeneet, kun taas eläkeikäisten määrät kasvaneet. Nuoret ja työikäiset muuttavat siis
aktiivisimmin, kun taas eläkeikäisten muutto ei ole suurta. Alakemijoen ikäluokittainen
väestökehitys poikkeaa muista alueista; alueen väestö on kasvanut vahvasti myös alle
kouluikäisten ja työikäisten osalta, eli alueelle on todennäköisesti muuttanut paljon lapsiperheitä.
Eri ikäluokkien muuttoaktiivisuuden tarkastelussa mielenkiinnon kohteena on se, vaikuttavatko
tiettyyn ikäkauteen liittyvät elämäntilanteen muutokset muuttotarpeeseen tai muuttopäätökseen.
Kyselyyn vastanneiden kohdalla muuton taustalla oli usein jokin elämäntilanteen muutos tai
henkilökohtainen syy. Useimmiten mainittuja ovat puolison kuolema, avio- tai avoliiton
solmiminen, muutos perhekoossa ja muutto pois vanhempien luota. Nämä elämäntilanteen
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muutokset näyttäisivät liittyvän juuri aktiivisimmin muuttavien eli nuorten ja työikäisten
ikäluokkiin. Muutaman vastaajan kohdalla muuton taustalla oli eläkkeelle jääminen tai
ikääntyminen. Elämäntilanteeseen liittyvät maininnat olivat kuitenkin niin vähäisiä, ettei niistä voi
tehdä yleistäviä johtopäätöksiä.
 Vuoden 2013 muuttoliike vastaa Rovaniemen eri alueiden pidempiaikaista väestökehitystä:
keskuksen ja Alakemijoen aluelautakunta-alueen väestö kasvaa, muilla aluelautakuntaalueilla väestö vähenee.
 Vuonna 2013 eri alueiden välillä muuttaneista valtaosa oli nuoria ja työikäisiä. Eläkeikäisten
muutto oli vähäistä. Myös tämä vastaa aluelautakunta-alueiden väestökehitystä:
ikääntyneiden määrä kasvaa, muissa ikäluokissa väestö vähenee.

Rovaniemen muuttoa koskevassa kyselyssä kysyttiin entisen asuinympäristön vaikutusta
poismuuttoon sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttivat uuden asuinalueen valintaan. Uuden
asuinympäristön vetovoimatekijöitä eritellään vastauslomakkeissa useammin kuin entisen
asuinympäristön työntäviä tekijöitä. Tämä voi johtua siitä, että luonnollisesti nykyiseen asumiseen
liittyvät tekijät ovat vahvemmin mielessä kuin jo taakse jääneen ympäristön. Vastauksista nousee
kummankin kysymyksen osalta esiin selkeitä teemoja, vaikkakin mainintojen lukumäärät ovat niin
pieniä, ettei niistä voi tehdä laajempia yleistyksiä. Aluelautakunta-alueilta muuttaneiden kohdalla
entisen asuinympäristön työntävät tekijät liittyvät elämäntilanteen muutokseen tai muuhun
henkilökohtaiseen syyhyn, palveluihin ja sijaintiin, asuntoon ja tonttiin tai työhön ja opiskeluihin.
Keskuksen alueelta muuttaneiden vastauksista erotettavia teemoja taas ovat asuinympäristöön
liittyvät, asuntoon ja tonttiin sekä elämäntilanteeseen liittyvät. Uuden asuinympäristön
vetovoimatekijöihin liittyviä teemoja ovat aluelautakunta-alueilta muuttaneiden osalta seuraavat:
palvelut ja keskeinen sijainti, työ ja opiskelu, asuinympäristön viihtyisyys, elämäntilanne tai
henkilökohtainen syy sekä taloon ja tonttiin liittyvät. Seuraavasta vastauksesta löytyvät nämä
kaikki tekijät: ”Asunnon ja ympäristön luonnonläheisyys ja rauhallisuus ennen kaikkea. Asunnon
hinta-laatu-suhde, kaupunkiin sopiva työmatka nyt kun yksineläjänä.”
Eniten mainintoja liittyy palveluihin ja keskeiseen sijaintiin. Myös työ- tai opiskelupaikan sijainti
mainitaan usein. Vanhempiensa luota Alakemijoen alueelta keskukseen muuttanut kuvailee uuden
asuinympäristön valintaa näin: ”matka työpaikalle väheni, kotoa poismuuttaminen vaikutti,
palvelut ovat lähempänä”. Keskuksen alueelta muuttaneiden vastauksista on erotettavissa samat
teemat kuin edellä, teemojen väliset painotukset näyttävät kuitenkin poikkeavan: useimmiten
vetovoimatekijöiksi mainittiin elämäntilanteeseen, asuinympäristöön tai taloon ja tonttiin liittyvät
seikat.
Tutkimustulokset tukevat käsitystä siitä, että palvelutarjonnalla on vaikutusta muuttopäätökseen.
Aluelautakuntien palvelutarjonta on pääosin riittävällä, palvelukylistä annetun määritelmän
mukaisella tasolla, sillä niistä löytyvät vaadittavat peruspalvelut (ks. taulukko 2 s. 21). Tarjonnassa
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on kuitenkin jonkinasteisia alueellisia eroja, mitkä selittyvät alueen sijainnilla, kaavoitustilanteella
ja väestöpohjan ikäjakaumalla. Palvelukyläalueiden yhdenmukaisen palvelutarjonnan
turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota, mutta yhtäläistämistoimissa tulisi huomioida niiden
tarkoituksenmukaisuuden lisäksi taloudellinen tehokkuus.
Valtion periaatepäätöksen mukaisen laajakaistayhteyden rakentaminen aluelautakunta-alueille ei
ole toteutunut. Suunnitelmia rakentamisen aloituksessa on laadittu sekä Ounasjoen että
Ranuantien suunnille, mutta muiden aluelautakuntien osalta tilanne on avoin. Kyselytutkimukseen
vastanneiden joukossa oli kotitalouksia, joilla ei ollut esimerkiksi mahdollista työskennellä etänä
puutteellisten verkkoyhteyksien vuoksi. Myös sähköisten asiointipalveluiden saavuttaminen
koettiin jokseenkin hankalaksi.
Palvelutarjonnan ja niihin liittyvien asenteiden ja mielikuvien merkitystä aluelautakunnista
tapahtuvaan poismuuttoon ei voida sanoa johtuvan yksinomaan palvelujen puutteellisuudesta,
vaikka se voi olla yksi syy. Palvelutarjonnan merkitys lisääntyy tapauksissa, joissa muuton taustalla
on henkilön elämäntilanteeseen liittyviä muutoksia kuten ikääntyminen, perhekoon muuttuminen
tai jokin muu suoraan henkilön sosioekonomiseen taustaan liittyvä muutos. Kyselytutkimuksen
vastauksien perusteella näyttää, että palvelujen ja niiden saatavuuden lisäksi muuttopäätöksen
syntyyn vaikuttavat uuteen asuinympäristöön liittyvät tekijät, kuten viihtyisyys ja turvallisuus.
Siten alueen palvelutarjonnan lisääminen ei välttämättä houkuttele muuttamaan alueille.
Toisaalta aluelautakunta-alueille suuntautuva muuttoliike ei tarkoita sitä, että alueelle muuttavat
kotitaloudet vaatisivat lisää palveluja. Usein keskustasta aluelautakunta-alueelle muuttava
kotitalous on tietoinen palvelukylän palvelujen puutteista ja on siten valmis turvautumaan
keskustan tarjoamiin täydentäviin palveluihin välimatkoista huolimatta.
Aluelautakunta-alueiden palvelutarjontaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että väestömuutoksista
huolimatta aluelautakuntien keskuskylien palvelutarjonta on pysynyt sillä tasolla, millä sen
oletetaan olevan palvelukylistä annetun määritelmän mukaisesti. Kylien elinvoimaisuutta on
onnistuttu lisäämään erilaisin palveluihin liittyvin toimenpitein ja hankkein, vaikka alue olisi
kärsinyt muuttotappioista.
Kyselyssä pyydettiin vastaajaa määrittelemään hyvä asuinympäristö. Määritelmät liittyvät
useimmiten asuinympäristön viihtyisyyteen sekä palveluihin ja sijaintiin liittyviin tekijöihin. Sekä
maaseutu- että keskuksen alueilta muuttaneiden vastauksissa asuinympäristön viihtyisyyteen
liittyvinä piirteinä mainitaan asuinympäristön rauhallisuus, mutta keskuksen alueelta muuttaneista
moni pitää tärkeänä myös asuinympäristön turvallisuutta, ja etenkin lasten kannalta ajateltuna.
Muita molempien vastauksissa toistuvia viihtyisyyden elementtejä ovat luonnonläheisyys, sijainti
veden äärellä sekä väljä asuminen. Kiteyttäen useissa vastauksissa toistuu se, että hyväksi
asuinympäristöksi määritellään rauhallinen ympäristö, mutta palvelut ovat kuitenkin lähellä.
”Läheisyyden” käsite näyttää kuitenkin vaihtelevan vastaajien kesken; toiselle palvelujen läheisyys
tarkoittaa niiden sijaintia kymmenien kilometrien säteellä, toiselle taas saavutettavuutta kävellen
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tai pyöräillen. Nämä erot ovat nähtävissä aluelautakunta-alueilla ja keskuksen alueella asuvien
välillä.
Vaikka kyselyyn vastanneiden asuinympäristöön liittyvistä vastauksista on eroteltavissa tiettyjä
teemoja, näyttävät asuinympäristöön liittyvät vetovoima- ja toisaalta työntävät tekijät vaihtelevan
kotitalouden tarpeiden ja arvostusten mukaan. Myös elämäntilanteen muutoksella on
vaikutuksensa uuden asuinpaikan valintaan; asuinympäristö pyritään valitsemaan omaa
elämäntilannetta vastaavaksi. Kotitalouden yksilöllisten tarpeiden ennakoiminen ja huomioiminen
on haastavaa muuttoliikettä ohjaavien tai siihen vaikuttavien toimintojen suunnittelun kannalta.
 Väestömuutoksista huolimatta aluelautakuntien palvelutarjonta on riittävällä, palvelukylistä
annetun määritelmän mukaisella tasolla, sillä niistä löytyvät vaadittavat väestöpohjaan
perustuvat peruspalvelut.
 Kyselyn perusteella asuinympäristöön liittyvät vetovoima- ja työntävät tekijät vaihtelevat
kotitalouden tarpeiden ja arvostusten mukaan; yleisimmin ne liittyvät sijaintiin ja
palveluiden saatavuuteen sekä asuinympäristön viihtyisyyteen.
 Pelkkä palvelutarjonnan lisääminen ei välttämättä houkuttele muuttamaan aluelautakuntaalueille. Toisaalta alueille muuttavat eivät välttämättä vaadi lisää palveluja, vaan
asuinpaikan muut vetovoimatekijät koetaan kattavia palveluja tärkeämmiksi.

Maankäytön ja kaavoituksen osalta suunnitelmat ovat toteutuneet osittain. Hirvaalle on
valmistunut osayleiskaava, mikä on lisännyt rakennuspaikkojen määrää Alakemijoen
aluelautakunnassa ja vahvistanut siten alueen väestöpohjaa. Sen sijaan useamman vuoden
käynnissä olleet Sinetän ja Meltauksen osayleiskaavahankkeet, Narkauksen yleiskaavahanke ja
Suhangon kaivoshankkeen kaavoitus eivät ole vielä tulleet lainvoimaisiksi. Vanttauskosken
osayleiskaavahankkeen valmistelu on aloitettu keväällä 2014. Kaavojen valmistuttua
aluelautakuntien alueidenkäyttö edistynee siten, että se tukee jo olemassa olevaa
palveluverkostoa sekä edistää tulevaisuuden palvelutarjontaa ja elinkeinoelämää.
Kaupungin rakennuspaikkatilanne vastaa kysyntään hyvin. Rovaniemen rakennuspaikoista suurin
osa on kuitenkin yksityisillä mailla, eikä kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näiden
rakennuspaikkojen tarjontaan. Kaavoituksen osalta sopivan rakennuspaikan tai tontin löytyminen
edistänee muuttohalukkuutta aluelautakunta-alueille. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko kaupungin
tarjoamien rakennuspaikkojen lukumäärä vastannut yksityisten ja elinkeinoelämän ostajien ja
vuokraajien tarpeita. Tämän tiedon saamiseksi tutkimuksen olisi kohdennuttava koskemaan koko
kaupungin sisäistä muuttoa useamman vuoden ajalta. Tällöin tutkimusta olisi laajennettava
koskettamaan myös elinkeinoelämää ja yrittäjiä.
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Voidaan kuitenkin olettaa, että kaupungin tarjoamien rakennuspaikkojen lukumäärän kasvu on
johtanut rakentamisaktiivisuuden ja väkiluvun kasvuun etenkin Hirvaalla. Tämä selittynee alueen
osayleiskaavan valmistumisella. Vaikka kehitys Alakemijoella on edellä kuvatun kaltainen,
voidaanko olettaa, että kaavojen valmistuminen takaisi samanlaisen kehityksen muilla alueilla?
Mikäli kehitys noudattelee samaa kaavaa kuin Alakemijoella, tulee Sinetän väkiluku kasvamaan
alueen osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi. Käynnissä olevien Meltauksen ja Vanttauskosken
kaavahankkeiden tultua lainvoimaisiksi myös kyseisten alueiden rakennuspaikkojen lukumäärä
kasvaa, mikä lisännee alueiden väestöä.
 Kaupungin rakennuspaikkojen määrä vastaa kysyntää. Rovaniemen rakennuspaikoista
suurin osa on kuitenkin yksityisillä mailla, eikä kaupungilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa
näiden rakennuspaikkojen tarjontaan.
 Väestö on kasvanut Alakemijoella etenkin Hirvaan alueella, mihin on vaikuttanut osaltaan
osayleiskaavan valmistuminen. Valmisteilla olevien kaavojen tulo lainvoimaisiksi ei
välttämättä takaa vastaavaa kehitystä muilla aluelautakunta-alueilla. Alueiden
tulevaisuuden tulomuuttoon vaikuttaa rakennuspaikkatarjonnan lisäksi alueen
palvelutarjonta ja muut vetovoimatekijät.

Työllistymisen mahdollisuudet ovat yksi kotitalouden alueelle sijoittumiseen vaikuttavista
tekijöistä. Rovaniemen maaseudun elinkeinotoiminta on suhteellisen monipuolista ja
asukaslukuun suhteutettuna yrityksiä on aluelautakuntien alueilla enemmän kuin keskuksen
alueella. Yrittäjistä moni on kuitenkin yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joten suuret työllistäjät ovat
harvemmassa. Tilastojen mukaan aluelautakuntien asukkaista moni käykin töissä Rovaniemen
keskuksen alueella. Myös kyselyyn vastanneista useimmat käyvät töissä oma alueensa
ulkopuolella. Työmatkan pituus mainitaan useissa vastauksissa syynä poismuuttoon
aluelautakunta-alueelta. Työmatkan pituus tai työpaikan sijainti ei ole kuitenkaan ainut mainittu
muuttoon liittyvä tekijä, joten ei ole mahdollista päätellä olisiko kotitalous mahdollisesti jäänyt
alueelle vaikkakin alueella olisi omia tarpeita vastaavat työllistymisen mahdollisuudet.
Aluelautakunta-alueiden työttömyysaste vaihteli vuonna 2010 noin 14–21 prosentin välillä,
suurinta työttömyys oli Sodankyläntien alueella (Tilastokeskus 2010). Ei voida kuitenkaan
suoraviivaisesti osoittaa, että asuminen tietyllä alueella olisi syynä työttömyyteen. Muutto
maaseudulle voi olla mielekäs vaihtoehto myös työttömäksi jäätyä, kuten yhden kyselyyn
vastanneen kohdalla: ”Maalla tekemistä pihapiirissä, kun olen jäänyt työttömäksi. Luonto on
lähellä, hyvä marjastaa ja sienestää. Puutarhanhoito ja metsätyöt pitävät mielen virkeänä.”
Etätyön kehittyminen nähdään yleisesti mahdollisuutena maaseutualueiden elinvoimaisuuden
säilymisen kannalta. Kyselyssä tiedusteltiin muuttaneiden kotitalouksien mahdollista
etätyöskentelyä sekä etätyöskentelyn mahdollisuuksia omassa asuinympäristössä. Kyselyyn
vastanneista vain pieni osa on hyödyntänyt etätyöskentelyn mahdollisuuksia. Joissakin
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vastauksissa esteenä etätyön teolle mainittiin liian hidas Internet-yhteys, mutta useimmin syynä
on itse työnkuvaan tai työnantajan tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyvät tekijät.
Kuten koko Rovaniemen, myös aluelautakuntien elinkeinoja ja työllisyyttä ohjaa ennen kaikkea
Elinkeinojen kehittämisohjelma. Ohjelmassa on määritelty tavoitteita ja toimenpiteitä koko
kaupunkia koskien; ohjelmassa ei ole esitetty erityisiä maaseutualueille suunnattuja toimenpiteitä.
Maaseudun kehittämisohjelmassa on sen sijaan määritelty tarkempia tavoitteita maaseudun
elinkeinojen kehittämiseksi. Maaseutuohjelman valmisteluun liittyvissä asukasfoorumeissa
suurimpana ongelmana elinkeinojen kehittämisen osalta nähtiin se, ettei maaseudun tarjoamia
mahdollisuuksia hyödynnetä riittävästi. Kaupungin eri strategioissa ja suunnitelmissa
mahdollisuuksina on nähty muun muassa luonto- ja maatilamatkailun, erilaisten luontoon
pohjautuvien hyvinvointipalvelujen sekä palveluyrittäjyyden kehittäminen. Maaseutuohjelmassa
on kiinnitetty huomiota nuorten jäämiseen alueille; muun muassa nuorten yrittäjyyskasvatus on
esitetty toimenpiteenä.
 Kyselyn mukaan työmatkan pituus tai työpaikan vaikuttaa osaltaan asuinpaikan valintaan.
Sijainti ei ollut kuitenkaan ainut muuttoon vaikuttava tekijä. Henkilön tai kotitalouden
tarpeita vastaavat työllistymisen mahdollisuudet alueella eivät välttämättä takaa alueelle
jäämistä tai muuttoa sinne.
 Kaupungin strategioissa ja ohjelmissa on esitetty vähän suoraan aluelautakunta-alueita
koskevia elinkeinojen kehittämistoimia. Alueiden omaehtoiset kehittämistoimet ovat
kuitenkin merkittäviä alueiden elinvoimaisuuden kannalta.

5 Kehittämisehdotukset
Tässä selvityksessä on käsitelty valtuustoaloitteeseen perustuen Rovaniemen suuralueiden
väestömuutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Muuttoliikkeen määrää ja suuntaa on tarkasteltu vuoden
2013 muuttotietojen pohjalta. Muuton syitä on selvitetty vuoden 2013 aikana muuttaneille
lähetetyn kyselyn avulla. Valtuustoaloitteeseen pohjaten tässä selvityksessä keskiössä on ollut
aluelautakunta-alueilta lähtevä muutto sekä toisaalta keskuksen alueelta aluelautakunta-alueille
suuntautuva muutto. Keskuksen alueen sisäinen muutto on jätetty tästä selvityksestä pois.
Rovaniemen kaupungin sisäisen muuton kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta on
vastaisuudessa syytä selvittää myös keskuksen sisäisen muuton määriä, suuntaa sekä muuttoon
vaikuttavia syitä, onhan Rovaniemen sisäisestä muutosta suurin osa (noin 90 %) nimenomaan
keskuksen alueen sisällä tapahtuvaa muuttoa.
Nyt tehty selvitys koskee aluelautakunta-alueiden ja keskuksen välistä muuttoa vuonna 2013.
Väestörekisterikeskuksen tietojen pohjalta tehdyt päätelmät antavat suuntaa sisäisen muuton
määristä ja suunnista sekä muuttavista ryhmistä, mutta laajemman käsityksen saaminen
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muuttoliikkeen kehityssuunnista vaatisi muuton tarkastelua useamman vuoden ajalta. Samoin nyt
tehdyn kyselyn tulokset ovat yksittäisiä esimerkkejä muuttotapahtumista vuonna 2013. Kaupungin
sisäisen muuttoliikkeen selvitystä onkin tarkoitus kehittää jatkuvaksi seurannaksi. Seurannan on
vastaisuudessa tarkoitus kohdistua myös keskuksen alueen sisäiseen muuttoon.
Tähän selvitykseen sisältyvä kysely tehtiin postitse lähetettävän kyselylomakkeen avulla. Kyselyn
vastausprosentti jäi liian pieneksi, jotta kyselyn tuloksista voisi tehdä tilastollisesti luotettavia
yleistyksiä. Vastaisuudessa kyselystä on tarkoitus kehittää jatkuvan seurannan väline. Kysely on
tarkoitus sitoa muuttotapahtumaan; muuttanut henkilö tai kotitalous saisi pian muuton jälkeen
pyynnön vastata kyselyyn. Tässä selvityksessä luotu kyselylomake toimii pohjana kehitettävälle
muuttoliikkeen jatkuvalle seurannalle.
Rovaniemen kaupungin aluelautakuntamalli on lähidemokratian huomioonottava toimintamalli,
joka on herättänyt laajalti kiinnostusta kuntapäättäjien keskuudessa. Aluelautakunnille on annettu
mallin mukaisesti mahdollisuus
kehittää alueita omaehtoisesti; aluelautakuntien
järjestämisvastuuseen sisältyvät lakisääteiset kunnalliset peruspalvelut sekä alueen yleinen
kehittämistoiminta. Omaehtoisen kehittämisen mahdollisuus tarkoittaa sitä, että kaupungin
kehittämistoimien rinnalla aluelautakunnilla on mahdollisuus ja velvollisuus itsenäiseen
aktivoitumiseen kehittämistoimiin ja niihin tarvittavaan rahoitukseen.
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LIITE 1. Valtuustoaloite ja kaupunginhallituksen päätös selvitystyön aloittamisesta

Valtuustoaloite tutkimuksen tekemisestä mitkä keskeiset muutokset ovat
vaikuttaneet Rovaniemen suuralueiden väestömuutoksiin
Valtuutettu Jaakko Huttunen ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle
seuraavan aloitteen:
”Esitämme tutkittavaksi mitkä keskeiset toiminnan muutokset ovat vaikuttaneet
Rovaniemen suuralueiden väestömuutoksiin vuosina 2006–2012 ja mitä
seurauksia näillä muutoksilla on eri alueiden tulevalle palvelujen kehitykselle.
Väestömuutokset suuralueilla:
+ Rovaniemen keskusalueella
- Sodankyläntien suuralueella
- Ounasjoen suuralueella
- Alakemijoen suuralueella
- Ranuantien suuralueella
- Yläkemijoen suuralueella

lisäystä
vähennystä
vähennystä
lisäystä
vähennystä
vähennystä

n. + 7,2 %
n. – 9,2 %
n. – 8,5 %
n. + 1,0 %
n. – 12,0 %
n. – 12,8 %

Tutkimuksessa tulee selvittää onko valtuuston hyväksymissä strategioissa,
talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet tukeneet
riittävästi kylien kehittämistyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tulee
selvittää, mitkä toiminnalliset tavoitteet ovat jääneet toteutumatta ja mikä on ollut
esteenä toteutukselle.
Kaupunginhallituksen tulee mahdollisimman nopeasti saada tilattua tutkimuksen
toteuttaja, jotta jo ensi syksynä saataisiin näistä em. kyläalueiden kehittämistyöhön
keskeisesti vaikuttavista toiminnan toteutuksista tutkittua tietoa aluelautakuntien
työn toteuttamisiin.”
Päätös

Valtuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi

LIITE 2. Taulukko kaupungin strategioiden pohjalta laadittujen ja kylien kehittämistyölle asetettujen
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
Toiminta

Tavoite

Toteuma/toteutuksen tilanne 6/2014

Palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti,
tehokkaasti ja taloudellisesti kunkin
tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti
kehittäen samanaikaisesti myös alueen
elinkeinoja ja työllisyyttä

-

Asukkaat mukana kehittämistoiminnassa:
asukasfoorumien järjestäminen kaikilla
kyläalueilla vuonna 2013

-

Yläkemijoen aluelautakunta pysynyt
annetuissa budjeteissa
(TP 2013, KV 16.6.2014 §)

-

Uusien aluelautakuntien toiminta on
käynnistynyt suunnitelman mukaisesti ja
alueelliset kehittämissuunnitelmat 20132016 hyväksyttiin aluelautakunnissa
marras-joulukuussa.
(KH 2.12.2013, § 474)

-

Kaupunki oli mukana Topakka-hankkeessa
1.10.2012 - 31.12.2013
(KH 3.9.2012, § 334)

Aluelautakuntatoiminnan
kehittäminen






Yläkemijoen
aluelautakunnan
toiminnan jatkaminen,
peruspalvelujen
järjestäminen sekä
alueen
kehittämistoiminta.
(TA 2013,
KV 19.11.2012, § 153)
Vuodesta 2013 lähtien
viiden uuden
aluelautakunnan
toiminnan
käynnistäminen
(KV 16.4.2012 § 37)

-

Aluelautakuntatoiminnan laajentaminen
viidelle suuralueelle

-

Aluelautakuntatoiminnan kustannusten
kehittyminen tuottavuusvaatimusten
mukaisesti

-

Aluelautakuntatoiminnan suunnittelu ja
järjestäminen yhteistyössä Topakkahankkeen kanssa

Topakka-hanke:
Toimivat lähipalvelut
lähidemokratian avulla
(KH 3.9.2012, § 334)

Maaseutuohjelman
laatiminen ja toteuttaminen
sekä kylien kehittäminen ja
elinvoimaisuuden
tukeminen
(Alueiden käytön
strategiapäivitys 2012, KV
27.8.2012, § 86)
Asukkaiden osallisuus ja
vaikuttaminen

Kaavoitus ja maankäyttö
kyläalueilla

-

Asukkaiden hyvä arki ja menestyvä,
monipuolinen yritystoiminta maaseudun
elävöittämiseksi sekä palvelukyläalueiden
väestöpohjan kasvu

-

Rovaniemen maaseudun
kehittämisohjelma 2013–2016
valmistunut marraskuussa 2013
(KH 3.2.2014 § 45)

-

Toimivat tietoliikenne yhteydet kaikkien
ulottuville (ks. tietoliikenneyhteyksien
rakentaminen)

-

-

Kaupungin asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

-

Kaupunki mukana Lapin liiton
kuntaomisteisen valokuituverkon
selvitystyössä
(KH 12.12.2011, 403 §)
Toimintaa kehitetty järjestelmällisesti
(TP 2013, KV 16.6.2014, § 62)

-

Asukkaille tarjotaan hyvät kuulluksi
tulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuudet.

-

Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
kehittämisohjelman 2013–2016
laatiminen (KH 2.9.2013 § 317)

-

Alueellisen päätöksenteon vahvistaminen ja
asukkaiden ottaminen mukaan
kehittämistoimintaan

-

-

Maankäytön suunnittelun ja
asumisviihtyvyyden kehittäminen sekä
riittävän tonttitarjonnan turvaaminen koko
kaupungin alueella

-

Valmistelun avoimuutta ja kuntalaisten
kuulemista ja osallistumista varten on
otettu käyttöön sähköinen Otakantaa.fi sivusto.
Hirvaan osayleiskaava (KV 16.5.2011, § 29)
Vikajärven osayleiskaava (KH 10.4.2007, §
181)

-

Lainvoimaisten osayleiskaavojen laatiminen
aluelautakunta-alueille (Rovaniemen
päivitetty kaavoitusohjelma 2009 - 2012, KV
23.1.2012 § 8; TA 2012, KV 14.11.2011)

-

-

Sinetän ja Kivitaipaleen
osayleiskaavoituksen eteneminen

Valmisteilla:
Sinetän osayleiskaava (KH 15.2.2013, § 66)
Kivitaipaleen osayleiskaava (KV 10.3.2014,
§ 110)
Meltauksen osayleiskaava (TEKNLTK
28.5.2013, § 83)
Vanttauskosken osayleiskaava
(TEKNLTK 25.2.2014, § 29)

-

-

Tietoliikenneyhteyksien
rakentaminen

(Rovaniemen
liikennejärjestelmä 2030, KV
12.11.2012 §139)

-

Maankäytön ja asumisen
toteuttamisohjelma laadittu
(KV 20.1.2014 § 28)

-

Kaavavalitukset ovat hidastaneet kaavojen
toteuttamista. Samat toimijat valittavat
useista kaavoista. Rovaniemi on käyttänyt
MRL 188 § 2 momentin mukaista
menettelyä, jossa hallinto-oikeus antaa
arvionsa valitusajasta
yhteiskunnallisesti merkittävistä kaavoista
(Alueiden käytön strategia 2012; KV
22.1.2007, § 4)

-

Hyväksytyt kaavat: kv 10 kpl / tekninen
lautakunta 4 kpl
Voimaan kuulutetut kaavat: 6 kpl
Vireille laitettuja yleis- ja asemakaavoja:
17 kpl
Vireillä yhteensä: 100 kpl

-

Rovaniemi mukana Lapin liiton
laajakaistahankkeen selvityksessä
(KH 12.12.2011, 403 §)

-

Kaupunki ei ole mukana kuntaomisteisen
kuituverkkoyhtiön rakentamisessa.
(KH 12.12.2011, § 403)

-

Sopimus TeliaSonera Oyj:n kanssa
laajakaistaverkon rakentamisesta
Ounasjoen ja Ranuantien suuralueille (KH
24.9.2012, § 374)

-

Toteutus kesken.
Kevyenliikenteen väylien asteittaisia
pieniä parannuksia tehty aluekohtaisesti.
Ei toteutuneita suuria hankkeita.

-

Valtatie 4 ongelmien ratkaisemiseksi
laadittava kehittämisselvitys.

-

Marraskosken kylätoimikunnan vetoomus
13.12.2010 Kantatie 79 parantamiseksi ja
kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi.
Tekninen lautakunta aloittanut selvityksen
ELY -keskuksen kanssa.
(TEKNLTK 25.1.2011, § 6)

Parannetaan vapaa-ajan asuntojen
rakentamisen edellytyksiä kyläalueilla esim.
kaavoituksen avulla (ranta-asemakaavat)

Palvelukylien laajakaistaverkkohankkeen
toimeenpano
(KH 14.9.2009, § 369)
-

Aluelautakunta-alueiden
tieverkoston kehittäminen
ja parantaminen

Voimassa olevien yleiskaavojen
päivittäminen kaavoitusohjelman
mukaisesti

Rovaniemen kaupunki on solminut
sopimuksen laajakaistan rakentamista
Ounasjoen ja Ranuantien suunnan alueille
TeliaSonera Oyj:n kanssa. Näiden osalta
hanke etenee sopimuksen mukaisesti.
Muille hankealueille kaupunki ei saanut
kaupallisilta operaattoreilta tarjouksia.
Kaupunki on näiden osalta edistänyt
tarkempaa suunnittelua ja
kustannuslaskentaa.

-

Kevyenliikenteen väylien rakentaminen

-

Kantateiden osalta parannusta kaipaavat
välit:
Valtatie 4 välillä Rovaniemi-Koivu:
selvien turvallisuus- ja sujuvuusongelmien
ratkaiseminen geometrisin parannuksin,
liittymäjärjestelyin ja kevyen liikenteen
järjestelyin.
Kantatie 78 Ranuan suuntaan: pitkällä
aikavälillä liittymien ja poikittaisen
kevyenliikenteen
väylien parantaminen.
Kantatie 81 Kuusamoon: tarve jatkaa kevyen
liikenteen väylää laajenevan asutuksen
mukaisesti mahdollisesti Oikairaiseen
saakka, lisäksi poikittaisen kevyen liikenteen
parantaminen.

Maantie 934 eli Ounasjoen Itäpuolentie on
kapea ja rakenteellinen kunto kaipaa
kohennusta.

Kylien palvelu- ja
joukkoliikennejärjestelyt
(Rovaniemen
liikennejärjestelmä 2030, KV
12.11.2012 § 139)

-

Kylien ja kaupungin keskustan välisen työ-,
opiskelu- ja liityntämatkojen turvaaminen

-

Asiointimahdollisuuksien järjestäminen
haja-asutusalueilta palvelukyliin ja
keskustaan

-

-

Aluelautakunta-alueiden
elinkeinotoiminnan,
yrittäjyyden ja
työllistymisen tukeminen
(Rovaniemen elinkeinojen
kehittämisohjelma 2011–
2016, KV 14.6.2010 § 79)
(Rovaniemen maaseudun
kehittämisohjelma 2013–
2016 valmistunut
marraskuussa 2013, KH
3.2.2014 § 45)

-

Alueelliset palvelut
järjestetään Rovaniemen
kaupungin
palveluhankintastrategian
mukaisesti
(KV 14.4.2008, § 34)

Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy antaen
mahdollisuuksia joukko-liikenteen tarjonnan
edelleen lisäämiseen ja kaukoliikenteen
hyödyntämiseen kaupungin sisäisessä
liikkumisessa.
Palvelukylien yritystoiminnan
mahdollisuuksiin tulee kiinnittää huomiota.

-

Rovaniemen sijoituksen nousu seuraavassa
Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa
v.2016.

-

Narkauksen (nyk. Suhangon)
kaivoshankkeen selvitystyö

-

Kylien matkailutarjonnan kehittäminen

-

Palveluyrittäjyyden tukeminen

-

Vapaa-ajan asuntojen rakentamisen
edellytysten parantaminen

-

Osallistuminen kehittämishankkeisiin

-

Luonnontuotealan
yritysten markkinoinnin ja myynnin
kehittäminen:
toteutetaan kansainvälisiin
yhteystyökumppaneihin kohdistuva
markkinointihanke.

-

Luonto- ja virkistysreittien kehittäminen
matkailua ajatellen:



Napapiirin retkeilyalueen ja Ounasvaaran
yhdistävä reittikokonaisuus
Napapiirin retkeilyalueen kehittäminen


Alueelliset palvelut

Joukkoliikennepalvelut säilytetään
vähintään nykytasolla seutuliikenteen
osalta.

-

Selvitetään alueen asukkaiden
palvelutarpeet ja kehitetään uusia
palveluinnovaatioita.

-

Peruskoulupalvelujen säilyttäminen
aluelautakuntien palvelukylissä

-

Etäasiointi- ja mobiilipalveluja kehitetään
sisällöllisesti ja toiminnallisesti.

-

Palvelukyläalueilta keskustaan meneviin
linja-autovuoroihin järjestetty
syöttöliikennettä muilta kyliltä.

-

Asiointiliikenteen kuljetuksia palvelukylille
järjestetään tilauksesta 1-2 kertaa viikossa
ajettavin vuoroin. Tilaukset
Matkapalvelukeskuksen kautta.

-

Palveluliikenteen vuorot ajetaan
aikataulujen mukaisesti kyliltä Saarenkylän
terveyskeskuksen ja/tai Lapin
keskussairaalan kautta keskustaan.

-

Asiaan kiinnitetään huomiota
maapoliittisten keinojen lisäksi
Elinkeinojen kehittämisohjelman
tavoitteiden toteutumisen seurannalla.
(KV 14.6.2010, § 79)

-

Rovaniemen imagosijoituksen kasvu v.
2009 11. sijasta 5. vuonna 2016

-

Matkailun kehittämisohjelma 2012–2016
laadittu. (KV 23.1.2012, § 6)

-

Kaivosalueen yleiskaavan laadinta
aloitettu v. 2002 (TEKNLTK 27.3.2007, §
38)
Hankkeen tilanne keväällä 2014:
lausuntokierroksella Ranuan kunnan
kanssa (YMPLTK 27.2.2013, § 30)

-

Suhangon kaivosalueen kaavahanke
keskeneräinen.

-

Kaupungin hallinnoima
Maaseudun Arktiset Luontoelämykset hanke 1.11.2012 – 30.6.2014;
yritysten luontoon pohjautuvien
palvelujen kehittäminen

-

Esitetään valtioneuvostolle, että
Napapiirin retkeilyalueesta muodostetaan
valtion retkeilyalue. (KH 9.6.2014 § 260)

-

Tällä hetkellä palvelutarjonta on
palvelukylillä kattavaa ja kyliltä löytyvät
tarvittavat peruspalvelut eri ikäryhmille.
(Alueiden käytön strategia 2006; KV
22.1.2007, § 4)

-

Peruskoulupalvelut on säilytetty strategian
tavoitteiden mukaisesti keskuskylissä.
(Kivitaipale, Meltaus, Muurola, Sinettä,
Vanttauskoski, Vikajärvi) (Alueiden käytön
strategia 2006; KV 22.1.2007, § 4)

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestäminen kyläalueilla
Ikääntyvän väestön kotonaasumisen turvaavien mallien
kehittäminen
KotiapuKuponki kotonaasumisen tueksi
Yläkemijoella
osana kaupungin
palvelusetelijärjestelmää.
Toiminta tukee
Ikäpoliittisen strategian
mukaista tavoitetta
kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuuden
lisäämiseksi
(KV 14.4.2008 § 30)
Lasten päivähoitopalvelujen
järjestäminen

-

Monipuolisten kansalaisopiston palvelujen
järjestäminen koko kaupungin alueella
(TP 2011, KV 11.6.2012)

-

VIRTU -etäpalvelut on otettu käyttöön
palvelukylissä syksyllä 2013.
(KH 2.9.2013, § 319)

-

Kyläkirjastojen säilyminen palvelukylissä ja
toiminnan kehittäminen mobiilipalveluja
lisäämällä ja / tai kirjastoautopalveluilla

-

Kansalaisopiston kursseja järjestetään
kaikilla aluelautakunta-alueilla alueen
demografisten vaatimusten mukaisesti.
(TP 2013; KV 16.6.2014, § )

-

Jokaisessa palvelukylässä toimii
kyläkirjasto. Ympäröivillä kylillä kiertää
kirjastoauto.
Klinikkabussiselvitys aloitettu liikkuvan
terveyspalvelun järjestämiseksi
aluelautakuntien kylille
(PETULTK 17.6.2014, § 74)

-

Kylien palvelujen pysyvyyden turvaamiseksi
liikkuvat terveysneuvontapalvelut

-

-

Kotona-asumista turvaavien mallien
kehittämien osana Arjen turvaa -hanketta
alkuvuoteen 2013 (YLAKLTK 25.3.2010, § 4)

-

-

KotiapuKupongin -toiminnan aloittaminen
Yläkemijoen aluelautakunnassa (YLAKLTK
18.10.2011, § 40)

-

-

KotiapuKuponki -toiminnan jatkaminen ja
vakinaistaminen

-

Kaikille lapsille tämän kehitystason ja
turvallisuuden huomioonottavan
päivähoitopaikan järjestäminen

-

Kotihoidon mahdollistaminen

-

-

Alueellisten
nuorisopalveluverkostojen
laajentaminen

Sinetän päiväkoti Kulleron uuden yksikön
rakentamisen aloittaminen (TA 2014 KV
11.11.2013, § 152)

-

Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin edistäminen

-

Tavoitetaso 2012–2015: nuorisotilaverkosto
kattaa kaupungin eri alueet tasapuolisesti
(Rovaniemen kaupungin talousarvio 2012 ja
taloussuunnitelma 2013–2015 KV
14.11.2011)

Yläkemijoen aluelautakunnan yhteistyö
Taatusti turvassa-hankkeen kanssa
jatkumona Arjen turvaa -hankkeelle
(YLAKLTK 9.9.2010, § 6)
Kotiapukuponki vakinaistettu vuonna
2013 (YLAKLTK 13.2.2014, § 9)

-

KotiapuKuponki on lisännyt alueen
yritysten toimintaa

-

Jokaisella aluelautakunta-alueella toimii
jokin päivähoitopalvelu; kunnallinen
päiväkoti ja/tai yksityisiä
päivähoitopaikkoja

-

Kotihoidon tuen kuntalisän
vakinaistaminen syksyllä 2011

-

Päiväkoti Kulleron tarveselvityksen aloitus
(KOULLTK 26.9.2013, § 78)

-

Verkoston yhteistyökumppanien määrä
kasvanut vuodesta 2011, jolloin toimijoita
54.

-

Aluelutakunta-alueilta nuoristotilat
löytyvät Alakemijoelta (Murkku),
Alaounasjoelta (Zillari) ja Yläkemijoelta
(Vantus)

-

Nuorisopalvelujen järjestämisessä on
otettu huomioon aluelautakuntien
väestöpohja ja -rakenne.

LIITE 3. Kartta Rovaniemen alueen autioituneista ruuduista suuralueittain vuosina 2005–2012

(Lähde: Toimintaympäristön tilastot 2014)

LIITE 4. Aluelautakunta-alueiden palvelutarjonta.

Aluelautakunta

Palvelut

Yläkemijoki

Julkiset palvelut
 Vanttauskoskella järjestetty koulutus-, päivähoito ja terveydenhoitopalvelut (äitiys-,
lasten- ja seniorineuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, vanhusten huolto ja kotihoito)
 lisäksi kirjasto, liikunta- sekä muut virkistyspalveluita ja nuorisopalveluita tarjolla
Vanttauskoskella
 infopiste Siula palvelee alueen asukkaita Vanttauskoskella: Siulassa tarjolla asiakaspääte ja
verkkoyhteydet, Virtu -kanava, Saarenkylän apteekin alainen lääkekaappi, Yläkemijoen
alueen matkailuneuvonta, kartat ja postikortit, virkistyskalastusluvat sekä kopiointipalvelu
 alueella on käytössä KotiapuKuponki, jolla asukkaat voivat hankkia tarvitsemiaan
hyvinvointipalveluja etukäteen määritellyllä arvolla. KotiapuKupongin myöntämisestä
määrää Yläkemijoen aluelautakunta.

Alakemijoki

Yksityiset palvelut
 Vanttauskoskella on saatavilla vähittäiskaupan, polttoaineenjakelun sekä postin palvelut
 kaupallista toimintaa myös Pirttikosken alueella
 Siula tarjoaa kattavasti palveluja alueen asukkaille sekä matkailijoille
 matkailijoita palvelevat myös alueen kylien yksityiset elinkeinonharjoittajat: tarjolla on
maatilamatkailua, virkistyskalastusta, mansikanpoimintaa, luontomatkailu- ja
ravitsemuspalveluja jne.
Julkiset palvelut
 päivähoito- ja esiopetus Hirvaan, Muurolan ja Rautiosaaren päiväkodeissa,
varhaiskasvatuspalvelut opastetusti Osviitan kautta
 perusopetus 1-6 vuosiluokille Hirvaan, Muurolan ja Rautiosaaren kouluilla
 yläluokkien opetus järjestetty Muurolassa, joka tarjoaa opetusta myös Tervolan kunnan
oppilaille
 lukio-opetus Muurolassa
 neuvola ja terveydenhoitopalvelut Muurolassa, jossa saatavilla neuvola, äitiys- ja lasten
sekä seniorineuvolan palvelut
 kouluterveydenhoitaja tavattavissa Hirvaan, Muurolan sekä Rautiosaaren kouluilla
 Muurolan sairaala tarjoaa laboratoriopalveluja, lisäksi alueella toimii hammashoitola
 terveydenhoitopalveluissa asiakkaat kuuluvat Koskitiimiin, joka sijaitsee Pulkamontien
terveysasemalla

Järjestöjen tarjoamat palvelut






avo- ja päivähoitoon sisältyvät
ikäihmisten palvelut esim.
ateriapalvelut sekä sauna- ja
kylvetyspalvelut
KotiApukupongin avulla
hankittavat palvelut
erilaisia lasten- ja nuorten
virkistys- ja hyvinvointipalveluja
kansalaisopiston palvelujen
rinnalle järjestöjen ja yhdistysten
tuottamia palveluja

avo- ja päivähoitoon sisältyvät
ikäihmisten palvelut esim.
ateriapalvelut sekä sauna- ja
kylvetyspalvelut
 palveluliikenne kuljetukset kylien
ja Rovaniemen keskuksen välillä
 nuorisolle suunnattu virikkeellinen
ja ohjattu toiminta Murkussa
 kansalaisopiston palvelujen
rinnalle järjestöjen ja yhdistysten
tuottamia palveluja
 seura- ja järjestötoimintaa Totto-











Yläounasjoki

halliin; kyydityksiä muilta
palvelualueen kylistä Muurolaan

ikäihmisten palveluista vastaa Uittotiimi, Rautiosaaressa ja Hirvaalla toimii oma tiimi,
lisäksi Muurolan tiimi vastaa alueen muiden kylien palveluista
kotisairaanhoito kuuluu kotihoitoon, jonka tukipalveluja ovat ateriapalvelu ja päiväpalvelu,
siivouspalvelut yksityisiä
ikäihmisten neuvontapalvelut järjestää Neuvontapiste Nestori Rovaniemellä
asiointipalveluista palveluliikennekuljetukset järjestää Rovaniemen kaupunki
kirjasto Muurolassa ja kyläkirjasto Hirvaan koululla, kirjastoauto kiertää Muurolassa,
Rautiosaaressa, Hirvaalla, Pisassa, Leiveellä, Jaatilassa ja Petäjäisessä
Muurolan liikuntatila Totto-halli ja koulujen liikuntasalit kyläläisten käytössä, lisäksi
liikuntapalveluja tukevat hiihtoladut ja kuntopolut sekä hoidetut kaukalot
Nuorisopalvelut järjestetty nuorisotila Murkussa, Muurolassa
perhe- ja sosiaalipalvelut järjestää Rovaniemen kaupunki
kansalaisopisto Rovalan Setlementti ry:n ohjattua toimintaa Hirvaalla, Muurolassa,
Ruikassa sekä Jaatilassa

Yksityiset palvelut
 kaksi vähittäistavarakauppaa Muurolassa, joista toisessa myös postipalvelut, Muurolassa
toimii myös kioski sekä anniskeluravintola.
 Polttoaineenjakelupiste toimii Jaatilassa
 majoituspalveluja tarjoaa hotelli Landmark Muurolassa
 alueella tarjotaan kattavasti hyvinvointipalveluja yksityisyrittäjien toimesta
 tietokoneet asukkaiden käytössä Muurolan kirjastossa ja Jaatilan kaupalla, Jaatilan
koneesta vastaa kylätoimikunta
Julkiset palvelut
 perusopetuksen 1-6 luokkien opetus on järjestetty Meltauksen koululla, vuosiluokkien 7-9
opetus järjestetään Ounasjoen koululla, Sinetässä. Osa Lohinivan oppilaista käy koulua
Kittilän kunnassa.
 Vaaralammen päiväkodin alainen ryhmäperhepäivähoitokoti toimii Meltauksessa, lasten
neuvola auki kerran kuukaudessa
 äitiysneuvola, lasten lääkärineuvolan palvelut sekä hammaslääkäripalvelut saatavilla
Sinetässä
 Seniorineuvolan vastaanotot on järjestetty Meltaukseen ja Lohinivaan
 alueen asukkaat kuuluvat terveydenhoidonpalvelujen osalta Koskitiimiin, joka sijaitsee
Pulkamontien terveysasemalla
 varhaiskasvatuspalvelut järjestetetään ohjatusti Osviitan kautta








avo- ja päivähoitoon sisältyvät
ikäihmisten palvelut esim.
ateriapalvelut sekä sauna- ja
kylvetyspalvelut
äitiys- ja seniorineuvolapalvelut
kansalaisopiston palvelujen
rinnalle järjestöjen ja yhdistysten
tuottamia palveluja
VPK:n toiminnan tukeminen
kirjastoautoon liitettävät
järjestöpalvelut esim. 4H





Alaounasjoki

ikäihmisten palveluista, vanhustenhuollosta ja kotihoidosta vastaa kaupungin Rovatiimi
Neuvontapiste Nestori palvelee alueen ikäihmisiä Rovaniemellä
perhe- ja sosiaalipalveluista vastaa Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelu,
asiointipalvelut hoidetaan Osviitan kautta
 Meltauksessa toimii kyläkirjasto, lisäksi kirjastoauton reitti kulkee kattavasti Yläounasjoen
alueella
 alueelta löytyy liikunta- ja virkistyspalveluilta, alueen liikuntatila on asukkaiden käytössä
Meltauksen koululla
 alueella ei ole järjestetty nuorten palveluja, mutta Meltauksen VPK:lla on aktiivista
nuorisotoimintaa
 Kansalaisopisto Rovalan Setlementti ry järjestää toimintaa Meltauksessa
Yksityiset palvelut
 päivittäistavarakaupan palvelut saatavilla Meltauksessa ja Lohinivassa, kauppojen
yhteydessä toimii myös polttoaineenjakelupisteet
 Meltauksessa löytyy postin palvelut ja Lohinivan kaupalla on Matkahuollon asiamies
 alueella toimii lisäksi vaihtelevasti elintarvike-, ravintola-, matkailu ja kuljetuspalveluja
tukevia yrityksiä
 Tietokone alueen asukkaiden käytössä Kylätalo Veräjässä, kone yhdistyksen omistama
Julkiset palvelut
 perusopetuksen 1-6 luokkien sekä 7-9 luokkien opetus järjestetään Ounasjoen koululla,
Sinetässä
 päivähoitopalvelut tarjotaan päiväkoti Kullerossa, Sinetässä
 Sinettään on keskitetty äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto sekä
avovastaanotto seniori- ja aikuisväestölle. Sinettässä toimii myös hammashoitola.
 Alueen lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut järjestetään Koskitiimissä, Pulkamontien
terveysasemalla
 varhaiskasvatuksen palvelut saatavilla ohjatusti Osviitasta, perhe- ja sosiaalipalvelut
tarjotaan Rovaniemellä
 vanhustenhuollosta ja kotihoidosta vastaa Rovaniemen kotipalveluyksikkö Rovatiimi
 Neuvontapiste Nestorista on saatavilla ikäihmisten neuvontapalvelut, kuten ateria-,
kuljetus- ja turvapalvelut
 Sinetässä on kyläkirjasto, kirjastoauto kiertää kattavasti alueen kyliä
 Ounasjoen koulun yhteydessä toimiva monitoimihalli tarjoaa ajanmukaiset liikuntatilat,
muita virkistys- ja liikuntapalveluja on saatavilla Sinetässä ja Songassa









avo- ja päivähoitoon sisältyvät
ikäihmisten palvelut esim.
ateriapalvelut sekä sauna- ja
kylvetyspalvelut
äitiys- ja seniorineuvolapalvelut
järjestötoiminnan suuntaamineen
Sinetän monitoimihalliin;
palvelukyläalueen muilta alueilta
kyyditykset Sinettään
nuorisopalveluja tarjoavien
järjestöjen/yhdistysten toimintaa
nuoristotila Zillariin (esim. 4H)
kaupungin järjestämä asiointi
liikenne välillä Sonka-Sinettä sekä
kylien ja Rovaniemen keskuksen
välinen asiointiliikenne






Ranuantie

ohjattuja nuorisopalveluja tarjoaa nuorisotila Zillari Sinetässä
asiointipalvelut ovat tarjolla alueen asukkaille Osviitan kautta
Rovaniemen kaupunki järjestää asiointiliikennettä Songasta Sinetän palvelukylään, kylien
palveluliikenne Rovaniemelle ajetaan tilausten mukaan molemmin puolin Ounasjokea
kansalaisiopisto Rovalan Setlementti ry:n ohjattuja kursseja on tarjolla Tapionkylässä,
Lehtojärvellä, Sinetässä, Songassa ja Marraskoskella

Yksityiset palvelut
 Sinetässä toimii kauppa, josta on saatavilla myös postipalvelut
 Sinetässä on lisäksi huoltoasema sekä ravintola-alan yritys
 alueelle on keskittynyt useita matkailualan ja puutarha-alan yrityksiä, alueelle on
rakennettu myös moottoriajoneuvojen testauskeskus
 ikäihmisten asumispalveluja tarjoavat Palosalmi-koti sekä yksityinen Palvelukeskus
Riekonlento
 Alaounasjoen ikäihmisten palvelujen iltakäynnit aluelautakunta otaa yksityiseltä
palvelutuottajalta Coronarialta.
 Songan kylätalolla asukkaiden käytössä tietokone, koneen omistaa Napapiirin Kyläyhdistys
ry, asukkaiden käytössä olevat koneet myös Tapionkylässä ja Marraskoskella
Julkiset palvelut
 perusopetus vuosille 1-6 järjestetään Taipaleen koululla, yläkoululaisten opetus on
järjestetty Ounasvaaran yläkouluun
 kansalaisopiston Rovalan Setlementti ry järjestään ohjattua kurssitoimintaa Kivitaipaleen
ja Narkauksen kylillä
 Kivitaipaleen päiväkoti järjestää päivähoitopalveluja sekä esiopetusta
 kouluterveydenhoitajan palvelut saatavilla Taipaleen koululla, jossa toimii myös Kalevan
nuorten järjestämä iltapäiväkerho
 lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut ovat saatavilla Rovaniemen Koskitiimissä, Pulkamontien
terveysasemalla
 varhaiskasvatuksen palvelujen pariin ohjaus Osviitan kautta
 ikäihmisten palvelut saatavilla Rovaniemillä, Neuvontapiste Nestorin kautta
 perhe- ja sosiaalipalvelut järjestetään Rovaniemen kaupungissa ja asiointipalvelut haetaan
Osviitan kautta
 kirjastopalvelut saatavilla Kivitaipaleen kyläkirjastosta, kirjastoauto liikennöi reitillä
Narkaus- Saari-Kämä – Kivitaipale
 liikuntatilat Taipaleen koululla, alueella sijaitsee myös latuja, kuntopolku sekä kaukalo



kansalaisopiston palvelujen
rinnalle järjestöjen ja yhdistysten
tuottamia palveluja



avo- ja päivähoitoon sisältyvät
ikäihmisten palvelut esim.
ateriapalvelut sekä sauna- ja
kylvetyspalvelut
äitiys- ja seniorineuvolapalvelut
kansalaisopiston palvelujen
rinnalle järjestöjen ja yhdistysten
tuottamia palveluja
olemattomien yksityisten
palvelujen sijasta järjestettyä
järjestö/yhdistys tms. toimintaa
esim. liikunta- ja tanssikursseja
Taipaleen koululle








Sodankyläntie

alueen nuorisopalvelut järjestää Rovaniemen ev.-lut. seurakunta, Rovaniemen 4Hyhdistys, alueen kyläyhdistykset, Kivitaipaleen Nuorisoseura sekä alueen metsästysseurat
koululla tarjolla asukkaille tietokonepääte

Yksityiset palvelut
 alueella ei ole yksityisiä palveluja
 kehittämissuunnitelman valmisteluvaiheessa alueelle toivottiin hyvinvointipalveluja,
kampaamoa, kioskia/kauppaa sekä taksitoimintaa
Julkiset palvelut
 perusopetus 1-6 vuosiluokille Vikajärven koululla, yläkoululaisten perusopetus Napapiirin
yläasteella
 terveys- ja päivähoitopalvelut Saarenkylän palvelualueella
 lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut keskitetysti Koskitiimissä, Pulkamontien terveysasemalla
 perhe-, sosiaali- ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus kaupungin avulla
 vanhustenhuolto ja kotihoito etäalueittain sopimusten mukaisesti Ounas-Saaren
kotihoidon järjestäminä
 ikäihmisten neuvonta: kotihoito- ja palveluasuminen, omaishoidontuki, palvelusetelit,
ateria- , kuljetus- ja turvapalvelut, siivous- ja kodinhoitopalvelut Neuvontapiste Nestorin
kautta
 kyläkirjasto Vikajärvellä, kirjastoauto kiertää Perunkajärven, Alanamman, Tiaisen, Niesin,
Misin sekä Vian kylillä
 liikuntatila Vikajärjen koululla, latuja ja kuntopolkuja Perunkajärvellä ja Vikajärvellä
 kansalaisopisto Rovalan Setlementti ry:n ohjattua kurssitoimintaa Vikajärvellä, Misissä,
Tiaisessa ja Perunkajärvellä
 asiointipalvelut hoidetaan Osviitan asiakaspalvelussa Rovaniemen kaupungintalolla
 alueella ei ole julkisia nuorisopalveluja
Yksityiset palvelut
 vähittäistavarakaupat ja polttoaineen jakelupisteet Vikajärvellä ja Käyrämössä
 Postipalvelut Vikajärvellä
 ei pankkipalveluja, mutta käteisautomaatti Vikajärven kaupalla
 taksipalvelut Rovaniemen taksipalvelujen kautta, Tiaisessa on oma taksi
 kokous- ja tanssipaikka Perunkajärvellä
 yksityisiä majoituspalveluja saatavilla Olkkajärvellä, Vikajärvellä, Misissä ja Tiaisessa










avo- ja päivähoitoon sisältyvät
ikäihmisten palvelut esim.
ateriapalvelut sekä sauna- ja
kylvetyspalvelut
äitiys- ja seniorineuvolapalvelut
Neuvontapiste Nestorille
kuuluvien senioripalvelujen
korvaaminen järjestöjen
tuottamilla palveluilla
Vikajärven koululla ohjattua
seuratoimintaa
alueelta puuttuvien
nuorisopalvelujen järjestäminen
(onko huutavaa tarvetta?)
kansalaisopiston palvelujen
rinnalle järjestöjen ja yhdistysten
tuottamia palveluja

(Lähteet: Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmat 2013–2016)

LIITE 5. Maankäytöllä ja kaavoituksella tunnistettavat vetovoimatekijät ja niiden vahvistamiseksi
suunnitellut toimenpiteet vuosille 2013–2016 (Lähde: MAATO 2013–2016; KV 20.1.2014, § 28)
Alueiden vetovoimatekijät
1. Kaavoitettavan alueen vetovoimatekijät tunnistetaan ja niitä vahvistetaan kaavan avulla.
2. Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että asunnot ja ympäristö väylineen ja

palveluineen jo lähtökohtaisesti tukevat mahdollisimman pitkää kotona selviytymistä.
3. Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että ne sisältävät tarvittavan määrän

lähiliikuntapaikkoja, jotka sopivat eri-ikäisten liikuntaa harrastavien tarpeisiin.
4. Rakentamisen tiivistämisen suunnittelussa ja uusille alueille on varattava riittävästi alueita

liikuntapaikkarakentamiseen.
5. Ulkoilureittien sijainnit ja linjaukset sekä niiden saavutettavuus tulee ottaa huomioon alueiden

suunnitteluissa.
6. Uudet kaavoitettavat asuinalueet tulee suunnitella niin, että ne sisältävät tarvittavan määrän nuorten

harrastuspaikkoja, jotka sopivat eri-ikäisten nuorten harrastamisen tarpeisiin.

Nuorten harrastuspaikkojen sijainnit ja saavutettavuus tulee ottaa huomioon alueiden
Yleiskaavat
suunnitteluissa.
7.

1. Maakuntakaavoissa taajamatoiminnoille sekä keskusta-alueille osoitetuille alueille laaditaan

tarvittaessa yleiskaavat, ellei ajan tasalla olevaa yleiskaava ole.
2. Palvelukylien vetovoimaisuutta lisätään. Kaupungin omistamille maille pysyvään asuin-käyttöön

yleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen rakentamista edistetään maapoliittisin keinoin. Muualla
kuin palvelukylässä oleva mahdollinen rakennuspaikka voidaan vaihtaa palvelukylän asuinrakentamisen
rakennuspaikkaan. Kaupunki vaihtaa rakennus-paikan vain sellaiseen maahan, jolle on haettu ja
myönnetty MRL 72 §:n mukainen poikkeamispäätös tai MRL 137 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu.
3. Tiiviimpää kyläasutusta ohjataan palvelukyliin. MRL 44 §:n mukaisia yleiskaavoja laaditaan

alueidenkäyttöstrategian mukaisiin palvelukyliin ja maankäytön ohjauksen tarpeen niin vaatiessa myös
muihin suurempiin kyliin.
Palvelukylien oikeusvaikutteiset
siirtymäsäännöksen mukaisesti.
4.

yleiskaavat

tarkistetaan

vaihekaavoina

MRL

44

§:n

5. Palvelukylät palvelualueineen pidetään vetovoimaisina. Kaupungin omistamille maille pysyvään

asuinkäyttöön yleiskaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen rakentamista edistetään maapoliittisin
keinoin.
6. Yksittäisiä tilakohtaisia yleiskaavan muutoksia voidaan laatia. Tilakohtaiset yleiskaava-muutokset

kerätään yhteen ja muutokset tutkitaan laajempana kokonaisuutena, jolloin voidaan ratkaista
maanomistajien tasapuolinen kohtelu sekä voida selvittää mahdolli-suus tarkistaa kaavaa MRL 44 §:n
mukaisesti.

Muu kaavoitus
Asemakaavat
 Yksityisten omistamille jo rakennetuille maille, jotka on maakuntakaavassa osoitettu
taajamatoimintojen alueiksi ja/tai joille on laadittu strateginen/ yleispiirteistä maan-käyttöä
ohjaava yleiskaava, voidaan tarvittaessa laatia asemakaava ohjaamaan tiivistyvää rakentamista.
Kaavat ja yhdyskuntatekniikka
 Tiiviiseen rakentamiseen osoitettuja asemakaavoja laaditaan niin, että tontit voidaan liittää
kaukolämpöverkostoon.
Kaavat ja palvelut
 Kaavoituksella tuetaan alueidenkäyttöstrategian mukaisten palvelujen säilymistä.
 Tiivistyvillä alueilla ennakoidaan tulevat julkisten palvelujen tarpeet väestöennusteiden ja
maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman 2013–2016 mukaisesti

Muut maankäytön ja kaavoituksen toimenpiteet
Vyöhykkeet
 Tiivis rakentaminen sijoitetaan ensisijaisesti jalankulku- ja julkisen liikenteen vyöhykkeisiin.
 Harvaan asuttujen alueiden ja muiden kuin palvelukylien pientaloalueet sijoittuvat autovyöhykkeelle. Palvelukylien pientaloalueita sijoitetaan joukkoliikennevyöhykkeeseen ja joko/tai
autovyöhykkeelle.



Rakentamisen tiivistämisen suunnittelussa ja uusille alueille on varattava riittävästi Y-tontteja
alueen lähipalvelujen turvaamiseksi, ja huomioitava niiden sijoittaminen jalankulku- ja julkisen
liikenteen vyöhykkeelle.
Joukkoliikennevyöhykkeeseen liittyvien asemakaavojen liikenteellinen toimivuus arvioidaan.

Haja-asutus
 Muulla kyläalueella/ harvaan asutuilla alueilla määrältään alhainen rakentaminen ratkaistaan
suunnittelutarveratkaisuilla ja MRL 72 §:n mukaisilla rantapoikkeamis-päätöksillä.
Rakennetun ympäristön laatu
 Rakentamisen laatua ohjataan asemakaavoilla erityisesti keskusta-alueilla ja keskuskyliin
laadittavissa asemakaavoissa ja yleiskaavoissa.
 Rakennusten korkeutta tarkastellaan kussakin suunnittelukohteessa yhdyskuntarakenteen
eheyttämisen näkökulmasta. Rakennuksen korkeuden on sopeuduttava kaupunki- ja
kyläkuvaan.
Viheralueverkosto
 Yleis- ja asemakaavoilla varmistetaan viheralueverkoston laatu ja toimivuus.

LIITE 6. Kaupungin maaomaisuus yleiskaava-alueilla 6/2014
Norvajärven yleiskaava

Oikaraisenkylän ja
Jyrhämäjärven yleiskaava

Narkauksen yleiskaava

Sinettäjärven yleiskaava

Songan osayleiskaava /
Lehtojärven yleiskaava

Tapionkylän osayleiskaava

Vikajärven
osayleiskaava

Rautiosaaren yleiskaava ja
Hirvaan osayleiskaava

LIITE 7. Kartta Rovaniemen alueen asuntokeskittymistä, työpaikoista ja liikenteestä

LIITE 8. Kartta Rovaniemen matkailu- ja virkistysalueista

LIITE 9. Kyselylomake aluelautakunta-alueilta vuonna 2013 muuttaneille kotitalouksille

19.5.2014

KYSELY ROVANIEMEN KAUPUNGIN ALUELAUTAKUNTA-ALUEILTA VUONNA 2013 MUUTTANEILLE

Hyvä vastaanottaja,
Rovaniemen kaupunki tekee valtuustoaloitteeseen pohjautuvaa selvitystä kaupungin sisäisestä
muuttoliikkeestä: muuttojen määrästä, suunnasta ja muuttamisen syistä. Tätä selvitetään muun muassa
oheisen kyselyn avulla. Kyselyllä kartoitetaan myös aluelautakunta-alueiden palveluiden tarvetta sekä
tyytyväisyyttä olemassa olevaan palvelutarjontaan.
Vastaamalla kyselyyn annatte kaupungille hyödyllistä tietoa asuinympäristöön ja palvelurakenteeseen
liittyvistä tarpeista, toiveista ja kehitysehdotuksista. Kyselyä hyödynnetään Lapin yliopiston hallintotieteen
ja Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden Pro Gradu -töissä.
Kysely on lähetetty jokaiselle vuonna 2013 Rovaniemen kaupungin aluelautakunta-alueilta muuttaneelle
kotitaloudelle.
Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä aineistoa tulla luovuttamaan muuhun kuin edellä
mainittuun käyttöön. Kyselyyn vastanneiden henkilöllisyyttä ei ole mahdollista erottaa vastauksista.
Kyselylomakkeella kerättävä aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin.
Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen kyselylomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan täytetyn kyselyn
oheisessa palautuskuoressa 2.6.2014 mennessä. Palautuskuoren postimaksu on maksettu valmiiksi.
Jos Teillä on kyselylomakkeeseen tai tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä suunnittelija
Kaisa Kinnuseen puhelimitse 050 379 8610 tai sähköpostilla kaisa.kinnunen@rovaniemi.fi.

Kiitos osallistumisestanne!
Rovaniemen kaupunki
Strateginen suunnittelu

LUKEKAA KYSYMYKSET JA OHJEET HUOLELLA! KYSYMYKSET KOSKEVAT VIIMEISINTÄ ROVANIEMEN
KAUPUNGIN ALUEELLA TEHTYÄ MUUTTOANNE VUONNA 2013.

I MUUTTOTAPAHTUMA
1. Millä Rovaniemen alueella asuitte ennen
muuttoanne? Ympyröikää ja nimetkää alue. Voitte
käyttää apunanne alla olevaa karttaa aluelautakuntaalueista.

2. Millä Rovaniemen alueella asutte muuttonne
jälkeen? Ympyröikää ja nimetkää alue. Voitte käyttää
apunanne alla olevaa karttaa aluelautakunta-alueista.

Aluelautakunta-alue
Kylä
1 Yläkemijoki
________________
2 Ranuantie
________________
3 Alakemijoki
________________
4 Sodankyläntie
________________
5 Alaounasjoki
________________
6 Yläounasjoki
________________
7 kotitaloutemme on sijoittunut
Rovaniemen keskuksen alueelle

Aluelautakunta-alue
Kylä
1 Yläkemijoki
________________
2 Ranuantie
________________
3 Alakemijoki
________________
4 Sodankyläntie
________________
5 Alaounasjoki
________________
6 Yläounasjoki
________________
7 kotitaloutemme on sijoittunut
Rovaniemen keskuksen alueelle

7

Merkitkää sopiva vaihtoehto kunkin kysymyksen kohdalla erikseen.
ENNEN MUUTTOA
3. Asuntonne talotyyppi?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 erillinen pientalo/paritalo
2 rivitalo
3 kerrostalo
4 muu; mikä? ______________
4. Asuntonne hallintaperuste?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 omistusasunto
2 vuokra-asunto
4 muu; mikä? ______________
5. Mitkä asuntoon liittyvät tekijät
vaikuttivat muuttopäätökseenne?
VAHNA ASUNTO

MUUTON JÄLKEEN
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 erillinen pientalo/paritalo
2 Rivitalo
3 kerrostalo
4 muu; mikä? _______________
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 omistusasunto
2 vuokra-asunto
4 muu; mikä? _______________
UUSI ASUNTO

5.1 Asunnon koko
5.2 Asunnon hinta-laatusuhde
5.3 Asunnon sijainti
5.4 Asunnon kunto
5.5 Muu syy; mikä?

kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
______________________

kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
______________________

6. Tyytyväisyytenne asuntoon?

1 tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön
5 en osaa sanoa

1 tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön
5 en osaa sanoa

7. Jäikö entinen asuntonne käyttöönne muuton jälkeen (esim. kesä- tai vapaa-ajanasunnoksi)? Ympyröikää sopiva
vaihtoehto.
1 kyllä
2 ei

II ENTINEN ASUINYMPÄRISTÖ
8. Liittyykö muuttotapahtumaan jokin muutos kotitaloutenne elämäntilanteessa?
Ympyröikää se vaihtoehto/vaihtoehdot, jotka parhaiten kuvaavat muuttoon johtanutta tilannettanne.
1 Ei, muuttoomme ei liity elämäntilanteen muutosta
2 Avio- tai avoliiton solmiminen
3 Avio- tai asumusero tai avoliiton purkautuminen
4 Perhekoon muuttuminen
5 Muutto vanhempien luota omaan asuntoon
6 Perheenjäsenen opiskelemaan lähtö
7 Perheenjäsenen opiskelun päättyminen

8 Perheenjäsenen työpaikan vaihto
9 Perheenjäsenen koulun vaihto
10 Perheenjäsenen eläkkeelle jäänti
11 Puolison kuolema
12 Perheenjäsenen terveydellisen tilanteen
muuttuminen
13 Jokin muu, mikä? ______________________

9. Millainen mielikuva teillä on asuinympäristöstänne, josta muutitte pois? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 Myönteinen mielikuva
3 Kielteinen mielikuva
2 Neutraali mielikuva (ei myönteinen eikä kielteinen)
4 En osaa sanoa
10. Oliko asuinympäristöllä vaikutusta poismuuttoon? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.
1 kyllä; mikä oli syy?
______________________________________________________________________________________
2 ei

III NYKYINEN ASUINYMPÄRISTÖ
11. Mikä vaikutti uuden asuinympäristönne valintaan? Voitte kertoa vapaasti alla olevaan tilaan.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Kuinka tyytyväisiä olette valitsemaanne asuinpaikkaan? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 Tyytyväinen

2 Melko tyytyväinen

3 Melko tyytymätön

4 Tyytymätön

5 En osaa sanoa

13. Millainen mielikuva teillä oli uudesta asuinympäristöstänne, johon muutitte? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 Myönteinen mielikuva
2 Neutraali mielikuva (ei myönteinen eikä kielteinen)

3 Kielteinen mielikuva
4 En osaa sanoa

14. Suunnitteletteko muuttavanne lähitulevaisuudessa? Jos suunnittelette, niin minne? Ympyröikää vain yksi
vaihtoehto.
1 En suunnittele muuttavani
2 Saman aluelautakunta-alueen/keskustan sisällä
3 Toiselle alueelle aluelautakunnassa/keskustassa

4 Toiseen kuntaan Lapin maakunnassa
5 Toiseen kuntaan muualla Suomessa tai ulkomaille
6 En osaa sanoa

IV ASUINALUEEN PALVELUTARJONTA
15. Vaikuttiko kyseisten palveluiden tarjonta muuttopäätökseen lähtöalueelta ja uuden asuinalueen valintaan?
Valitkaa sopiva vaihtoehto kunkin tekijän kohdalta erikseen.

1 kaupalliset palvelut
2 postipalvelut
3 terveyspalvelut
4 päiväkoti
5 koulu
6 kirjastopalvelut
7 kulttuuripalvelut
8 liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut
9 harrastetoiminta (esim. kansalaisopisto)
10 muu; mikä?

ENTINEN ASUINYMPÄRISTÖ

UUSI ASUINYMPÄRISTÖ

kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
____________________

kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
___________________

16. Mitä mieltä olette uuden asuinalueenne palvelutarjonnasta verrattuna entiseen asuinalueeseenne? Ympyröikää
sopiva vaihtoehto.
1 tarjonta on samantasoista
2 tarjonta on parempaa; miksi? _____________________________________________________________________
3 tarjonta on huonompaa; miksi?_____________________________________________________________________

Mistä hankitte kotitaloudellenne tärkeät palvelut? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.
ENNEN MUUTTOA
MUUTON JÄLKEEN
17. Hankitteko palveluja
kyläalueilta?
Palveluilla tarkoitetaan päivittäin
1 kyllä; mitä?
1 kyllä; mitä?
tai lähes päivittäin käytettäviä
_
_
palveluja, kuten kauppa-, posti-,
_
_
päivähoito- ja koulupalveluja.
____________________________
____________________________
Muita palveluja ovat esim. liikunta2 en
2 en
ja vapaa-ajanpalvelut, ravintola- ja
majoituspalvelut,
polttoaineenjakelupisteet,
erikoistavarakaupat jne.

18. Hankitteko palveluja
Rovaniemen keskustasta?

1 kyllä; mitä?

1 kyllä; mitä?
_
_

_
_

2 en

2 en

19. Onko asuinympäristönne
palvelutarjonta ollut
tarpeisiinne nähden riittävää?

1 kyllä
2 ei; miksi?

1 kyllä
2 ei; miksi?

20. Millainen on mielikuvanne
asuinympäristön
palvelutarjonnasta?

1 myönteinen
2 kielteinen
3 neutraali (ei myönteinen eikä
kielteinen)
4 en osaa sanoa

21. Käytättekö sähköisiä
asiointipalveluja?
Sähköisiä asiointipalveluja ovat
mm. verkkopankki, verohallinnon
palvelut, terveysneuvontapalvelut,
verkkokauppapalvelut,
videoneuvottelut

_

_
1 myönteinen
2 kielteinen
3 neutraali (ei myönteinen eikä
kielteinen)
4 en osaa sanoa

1 kyllä; mitä?

1 kyllä; mitä?
_
_

_
_

2 en

2 en

22. Onko teillä mahdollisuus
käyttää Internetiä ja sähköisiä
asiointipalveluja kotonanne?

1 kyllä
2 ei; miksi ei?
_________________________________

1 kyllä
2 ei; miksi ei?
_________________________________

23. Onko teillä mahdollisuus
käyttää sähköisiä
asuinpalveluja
asuinympäristönne julkisissa
tiloissa?
24. Työskentelettekö etänä?

1 kyllä; mitä?

1 kyllä; mitä?

25. Täyttääkö
asuinympäristönne etätyölle
vaadittavat puitteet?

26. Jos teillä olisi mahdollisuus
etätyöskentelyyn kotoanne
käsin, hyödyntäisittekö sen?

_
_
2 ei
3 en osaa sanoa
1 kyllä
2 ei
1 kyllä
2 ei; mikä on esteenä?

_
_
2 ei
3 en osaa sanoa
1 kyllä
2 ei
1 kyllä
2 ei; mikä on esteenä?

_
_

_
_

3 en osaa sanoa

3 en osaa sanoa

1 kyllä
2 en

1 kyllä
2 en

27. Onko kotitaloutenne kannalta tärkeää, että seuraavat palvelut ovat saatavissa asuinalueellanne?
Ympyröikää sopiva vaihtoehto kunkin tekijän kohdalta erikseen.

Perusopetus 1-6 vuosiluokille
Perusopetus 7-9 vuosiluokille
Päivähoitopalvelut
Terveysneuvonta esim. terveydenhoitaja
Lääkäripalvelut
Neuvolapalvelut
Hammashoitolapalvelut
Kauppa/kioski
Postipalvelut
Polttoaineenjakelupiste
Kirjastopalvelut
Kulttuuripalvelut (museo, galleria tms.)
Sähköinen asiointipiste
Nuorisotila
Palvelukoti (pitkäaikaishoito)
Leikkipuisto
Ulkoilumaastot (latu, lenkkipolku, uimaranta tms.)
Liikunta- ja vapaa-ajan palvelut (liikuntahalli,
liikuntakerhot, seuratoiminta tms.)
Ravintolapalvelut

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

28. Onko Teillä kehitysehdotuksia asuinalueellanne olemassa olevien palvelujen järjestämiseen muilla tavoin?
Voitte vastata vapaasti alla olevaan tilaan.
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
29. Otitteko osaa asukastoimintaan entisellä
asuinalueellanne?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot.
1 Otin osaa asuinalueeni aluelautakuntatoimintaan.
2 Otin osaa asuinalueeni palvelusuunnitteluun (esim.
Otakantaa.fi -verkkosivustolla, asukaskokouksissa
tms.)
3 Otin osaa kyläyhdistystoimintaan.
4 Otin osaa keskustan asukasyhdistystoimintaan.
5 Muuhun toimintaan; mihin?
_________________________________________
6 En ollut kiinnostunut asukastoiminnasta.

30. Otatteko osaa asukastoimintaan nykyisellä
asuinalueellanne?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot.
1 Otan osaa asuinalueeni aluelautakuntatoimintaan.
2 Otan osaa asuinalueeni palvelusuunnitteluun (esim.
Otakantaa.fi -verkkosivustolla, asukaskokouksissa
tms.)
3 Otan osaa kyläyhdistystoimintaan.
4 Otan osaa kaupungin asukasyhdistystoimintaan.
5 Muuhun toimintaan; mihin?
__________________________________________
6 En ole kiinnostunut asukastoiminnasta

V TOIVEIDEN ASUINYMPÄRISTÖ
31. Jos saisitte vapaasti valita asuinpaikkanne Rovaniemen kaupungissa, mille alueelle muuttaisitte? Kirjoittakaa
alueen nimi. Voitte käyttää apunanne liitteenä olevia aluelautakunta-alueluetteloa ja – karttaa.
Alueen nimi: _________________________________________________________________________________
32. Millainen on mielestänne hyvä asuinympäristö? Voitte vastata vapaasti alla olevaan tilaan.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

VI KOTITALOUDEN TAUSTATIEDOT
33. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu? Kirjoittakaa lukumäärä/-t riville.
1 aikuisia (yli 18-vuotiaita)
henkilöä
2 päiväkoti-ikäisiä lapsia (0-6 -vuotiaita)
henkilöä
3 peruskoulun alaluokkalaisia (7-12 -vuotiaita)
henkilöä
4 peruskoulun yläluokkalaisia (13-16 -vuotiaita)
henkilöä
5 yli 17-vuotiaita nuoria
henkilöä
34. Kotitaloutenne aikuiset ovat? Kirjoittakaa lukumäärä/-t riveille
1 töissä
2 työttömiä

3 eläkeläisiä
5 varus-/siviilipalvelumiehiä
4 opiskelijoita ____________ 6 muu; mikä?

_____________
_____________

35. Millä alueilla kotitaloutenne työssäkäyvät aikuiset (yli 18-vuotiaiden) työskentelevät? Kirjoittakaa lukumäärä/-t
riveille.
1 Nykyisen asuinpaikan aluelautakunnan alueella. __________ 3 Rovaniemen keskuksen alueella. __________
2 Toisen aluelautakunnan alueella.
__________ 4 Muualla.
__________
36. Onko kotitaloudellanne käytössä vapaa-ajanasuntoa/loma-asuntoa Rovaniemen alueella? Ympyröikää sopiva
vaihtoehto. Voitte käyttää apunanne kyselylomakkeesta löytyvää karttapohjaa Rovaniemen alueista.
1 kyllä; missä? _______________________________________________________________________________
2 ei
37. Saako tutkija ottaa Teihin myöhemmin yhteyttä mahdollisia lisätietoja varten?
1 kyllä; puhelinnumero yhteydenottoa varten _____________________________
2 ei

Kiitos osallistumisestanne!

LIITE 10. Kyselylomake Rovaniemen keskuksen alueelta aluelautakunta-alueille vuonna 2013 muuttaneille
kotitalouksille

19.5.2014

KYSELY ROVANIEMEN
MUUTTANEILLE

KESKUKSEN

ALUEELTA

ALUELAUTAKUNTA-ALUEILLE

VUONNA

2013

Hyvä vastaanottaja,
Rovaniemen kaupunki tekee valtuustoaloitteeseen pohjautuvaa selvitystä kaupungin sisäisestä
muuttoliikkeestä: muuttojen määrästä, suunnasta ja muuttamisen syistä. Tätä selvitetään muun muassa
oheisen kyselyn avulla. Kyselyllä kartoitetaan myös eri alueiden palveluiden tarvetta sekä tyytyväisyyttä
olemassa olevaan palvelutarjontaan.
Vastaamalla kyselyyn annatte kaupungille hyödyllistä tietoa asuinympäristöön ja palvelurakenteeseen
liittyvistä tarpeista, toiveista ja kehittämisideoista. Kyselyä hyödynnetään myös Lapin yliopiston
hallintotieteen ja Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden Pro Gradu -töissä.
Kysely on lähetetty jokaiselle vuonna 2013 Rovaniemen keskuksen alueelta aluelautakunta-alueille
muuttaneelle kotitaloudelle.
Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä aineistoa tulla luovuttamaan muuhun kuin edellä
mainittuun käyttöön. Kyselyyn vastanneiden henkilöllisyyttä ei ole mahdollista erottaa vastauksista.
Kyselylomakkeella kerättävä aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin.
Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen kyselylomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan täytetyn kyselyn
oheisessa palautuskuoressa 2.6.2014 mennessä. Palautuskuoren postimaksu on maksettu valmiiksi.
Jos Teillä on kyselylomakkeeseen tai tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voitte ottaa yhteyttä suunnittelija
Kaisa Kinnuseen puhelimitse 050 379 8610 tai sähköpostilla kaisa.kinnunen@rovaniemi.fi.

Kiitos osallistumisestanne!

Rovaniemen kaupunki
Strateginen suunnittelu

SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT VIIMEISINTÄ ROVANIEMEN KAUPUNGIN ALUEELLA TEHTYÄ
MUUTTOANNE VUONNA 2013. LUETTEHAN KYSYMYKSET HUOLELLA.
I MUUTTOTAPAHTUMA
1. Millä Rovaniemen keskuksen tilastoalueella asuitte ennen muuttoanne? Ympyröikää alue. Voitte käyttää
apunanne alla olevaa karttaa tilastoalueista.
Tilastoalue
1 Keskustatoiminnot
2 Rantaviiri
3 Ratantaus
4 Pullinpuoli
5 Ounasrinne
6 Pöykkölä
7 Lapinrinne

8 Karinrakka
9 Ounasmetsä
10 Koskenkylä
11 Saarenkylä
12 Ylikylä
13 Alakorkalo
14 Kauko

2. Millä Rovaniemen alueella asutte muuttonne jälkeen? Ympyröikää ja nimetkää alue. Voitte käyttää apunanne alla
olevaa karttaa aluelautakunta-alueista.

Aluelautakunta-alue
1 Yläkemijoki
2 Ranuantie
3 Alakemijoki
4 Sodankyläntie
5 Alaounasjoki
6 Yläounasjoki

Kylä
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Merkitkää sopiva vaihtoehto kunkin kysymyksen kohdalla erikseen.
ENNEN MUUTTOA
3. Asuntonne talotyyppi?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 erillinen pientalo/paritalo
2 rivitalo
3 kerrostalo
4 muu; mikä? ______________
4. Asuntonne hallintaperuste?
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 omistusasunto
2 vuokra-asunto
4 muu; mikä? ______________
5. Mitkä asuntoon liittyvät tekijät
vaikuttivat muuttopäätökseenne?
VAHNA ASUNTO

MUUTON JÄLKEEN
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 erillinen pientalo/paritalo
2 Rivitalo
3 kerrostalo
4 muu; mikä? _______________
Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 omistusasunto
2 vuokra-asunto
4 muu; mikä? _______________
UUSI ASUNTO

5.1 Asunnon koko
5.2 Asunnon hinta-laatusuhde
5.3 Asunnon sijainti
5.4 Asunnon kunto
5.5 Muu syy; mikä?

kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
______________________

kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
kyllä _______ ei _______
______________________

6. Tyytyväisyytenne asuntoon?

1 tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön
5 en osaa sanoa

1 tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 melko tyytymätön
4 tyytymätön
5 en osaa sanoa

7. Jäikö entinen asuntonne käyttöönne muuton jälkeen? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.
1 kyllä
2 ei

II ENTINEN ASUINYMPÄRISTÖ
8. Liittyykö muuttotapahtumaan jokin muutos kotitaloutenne elämäntilanteessa?
Ympyröikää se vaihtoehto/vaihtoehdot, jotka parhaiten kuvaavat muuttoon johtanutta tilannettanne.
1 Ei, muuttoomme ei liity elämäntilanteen muutosta
2 Avio- tai avoliiton solmiminen
3 Avio- tai asumusero tai avoliiton purkautuminen
4 Perhekoon muuttuminen
5 Muutto vanhempien luota omaan asuntoon
6 Perheenjäsenen opiskelemaan lähtö
7 Perheenjäsenen opiskelun päättyminen

8 Perheenjäsenen työpaikan vaihto
9 Perheenjäsenen koulun vaihto
10 Perheenjäsenen eläkkeelle jäänti
11 Puolison kuolema
12 Perheenjäsenen terveydellisen tilanteen
muuttuminen
13 Jokin muu, mikä? ______________________

9. Millainen mielikuva teillä on asuinympäristöstänne, josta muutitte pois? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 Myönteinen mielikuva
3 Kielteinen mielikuva
2 Neutraali mielikuva (ei myönteinen eikä kielteinen)
4 En osaa sanoa
10. Oliko asuinympäristöllä vaikutusta poismuuttoon? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.
1 kyllä; mikä oli syy?
______________________________________________________________________________________
2 ei

III NYKYINEN ASUINYMPÄRISTÖ
11. Mikä vaikutti uuden asuinympäristönne valintaan? Voitte kertoa vapaasti alla olevaan tilaan.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Kuinka tyytyväisiä olette valitsemaanne asuinpaikkaan? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 Tyytyväinen

2 Melko tyytyväinen

3 Melko tyytymätön

4 Tyytymätön

5 En osaa sanoa

13. Millainen mielikuva teillä oli uudesta asuinympäristöstänne, johon muutitte? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto.
1 Myönteinen mielikuva
2 Neutraali mielikuva (ei myönteinen eikä kielteinen)

3 Kielteinen mielikuva
4 En osaa sanoa

14. Suunnitteletteko muuttavanne lähitulevaisuudessa? Jos suunnittelette, niin minne? Ympyröikää vain yksi
vaihtoehto.
1 En suunnittele muuttavani
2 Saman aluelautakunta-alueen sisällä
3 Toiselle alueelle aluelautakunnassa

4 Toiseen kuntaan Lapin maakunnassa
5 Toiseen kuntaan muualla Suomessa tai ulkomaille
6 En osaa sanoa

IV ASUINALUEEN PALVELUTARJONTA
15. Oliko seuraavilla palvelutarjontaan liittyvillä tekijöillä vaikutusta entiseltä alueelta poismuuttoon ja uuden
alueen valintaan? Valitkaa sopiva vaihtoehto kunkin tekijän kohdalta erikseen.

1 kaupalliset palvelut
2 postipalvelut
3 terveyspalvelut
4 päiväkoti
5 koulu
6 kirjastopalvelut
7 kulttuuripalvelut
8 liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut
9 harrastetoiminta (esim. kansalaisopisto)
10 muu; mikä?

ENTINEN ASUINYMPÄRISTÖ

UUSI ASUINYMPÄRISTÖ

kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
____________________

kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
kyllä ______ ei ______
___________________

16. Mitä mieltä olette uuden asuinalueenne palvelutarjonnasta verrattuna entiseen asuinalueeseenne? Ympyröikää
sopiva vaihtoehto.
1 tarjonta on samantasoista
2 tarjonta on parempaa; miksi? _____________________________________________________________________
3 tarjonta on huonompaa; miksi?_____________________________________________________________________

Mistä hankitte kotitaloudellenne tärkeät palvelut? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.
ENNEN MUUTTOA
MUUTON JÄLKEEN
17. Hankitteko palveluja
kyläalueilta?
Palveluilla tarkoitetaan päivittäin
1 kyllä; mitä?
1 kyllä; mitä?
tai lähes päivittäin käytettäviä
_
_
palveluja, kuten kauppa-, posti-,
_
_
päivähoito- ja koulupalveluja.
____________________________
____________________________
Muita palveluja ovat esim. liikunta2 en
2 en
ja vapaa-ajanpalvelut, ravintola- ja
majoituspalvelut,
polttoaineenjakelupisteet,
erikoistavarakaupat jne.

18. Hankitteko palveluja
Rovaniemen keskustasta?

1 kyllä; mitä?

1 kyllä; mitä?
_
_

_
_

2 en

2 en

19. Onko asuinympäristönne
palvelutarjonta ollut
tarpeisiinne nähden riittävää?

1 kyllä
2 ei; miksi?

1 kyllä
2 ei; miksi?

20. Millainen on mielikuvanne
asuinympäristön
palvelutarjonnasta?

1 myönteinen
2 kielteinen
3 neutraali (ei myönteinen eikä
kielteinen)
4 en osaa sanoa

21. Käytättekö sähköisiä
asiointipalveluja?
Sähköisiä asiointipalveluja ovat
mm. verkkopankki, verohallinnon
palvelut, terveysneuvontapalvelut,
verkkokauppapalvelut,
videoneuvottelut

_

_
1 myönteinen
2 kielteinen
3 neutraali (ei myönteinen eikä
kielteinen)
4 en osaa sanoa

1 kyllä; mitä?

1 kyllä; mitä?
_
_

_
_

2 en

2 en

22. Onko teillä mahdollisuus
käyttää Internetiä ja sähköisiä
asiointipalveluja kotonanne?

1 kyllä
2 ei; miksi ei?
_________________________________

1 kyllä
2 ei; miksi ei?
_________________________________

23. Onko teillä mahdollisuus
käyttää sähköisiä
asuinpalveluja
asuinympäristönne julkisissa
tiloissa?
24. Työskentelettekö etänä?

1 kyllä; mitä?

1 kyllä; mitä?

25. Täyttääkö
asuinympäristönne etätyölle
vaadittavat puitteet?

26. Jos teillä olisi mahdollisuus
etätyöskentelyyn kotoanne
käsin, hyödyntäisittekö sen?

_
_
2 ei
3 en osaa sanoa
1 kyllä
2 ei
1 kyllä
2 ei; mikä on esteenä?

_
_
2 ei
3 en osaa sanoa
1 kyllä
2 ei
1 kyllä
2 ei; mikä on esteenä?

_
_

_
_

3 en osaa sanoa

3 en osaa sanoa

1 kyllä
2 en

1 kyllä
2 en

27. Onko kotitaloutenne kannalta tärkeää, että seuraavat palvelut ovat saatavissa asuinalueellanne?
Ympyröikää sopiva vaihtoehto kunkin tekijän kohdalta erikseen.

Perusopetus 1-6 vuosiluokille
Perusopetus 7-9 vuosiluokille
Päivähoitopalvelut
Terveysneuvonta esim. terveydenhoitaja
Lääkäripalvelut
Neuvolapalvelut
Hammashoitolapalvelut
Kauppa/kioski
Postipalvelut
Polttoaineenjakelupiste
Kirjastopalvelut
Kulttuuripalvelut (museo, galleria tms.)
Sähköinen asiointipiste
Nuorisotila
Palvelukoti (pitkäaikaishoito)
Leikkipuisto
Ulkoilumaastot (latu, lenkkipolku, uimaranta tms.)
Liikunta- ja vapaa-ajan palvelut (liikuntahalli,
liikuntakerhot, seuratoiminta tms.)
Ravintolapalvelut

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

28. Onko teillä ideoita asuinalueenne olemassa olevien palveluiden järjestämisestä muilla kuin nykyisillä tavoilla?
Voitte vastata vapaasti alla olevaan tilaan.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
29. Otitteko osaa asukastoimintaan entisellä
asuinalueellanne?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot.
1 Otin osaa asuinalueeni asukasyhdistystoimintaan.
2 Otin osaa asuinalueeni palvelusuunnitteluun (esim.
Otakantaa.fi -verkkosivustolla, asukaskokouksissa
tms.)
3 Muuhun; mihin? _____________________________
4 En ollut tietoinen asuinalueeni asukastoiminnasta,
minkä vuoksi en ottanut osaa toimintaan.
5 En ollut kiinnostunut asukastoiminnasta.

30. Otatteko osaa asukastoimintaan nykyisellä
asuinalueellanne?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot.
1 Otan osaa asuinalueeni aluelautakuntatoimintaan.
2 Otan osaa kyläyhdistystoimintaan.
3 Otan osaa asuinalueeni palvelusuunnitteluun (esim.
Otakantaa.fi -verkkosivustolla, asukaskokouksissa
tms.)
4 Muuhun; mihin? _____________________________
5 En ole tietoinen asuinalueeni asukastoiminnasta,
minkä vuoksi en ota osaa toimintaan.
6 En ole kiinnostunut asukastoiminnasta.

V TOIVEIDEN ASUINYMPÄRISTÖ
31. Jos saisitte vapaasti valita asuinpaikkanne Rovaniemen kaupungissa, mille alueelle muuttaisitte? Kirjoittakaa
alueen nimi. Voitte käyttää apunanne liitteenä olevia aluelautakunta-alueluetteloa ja - karttaa.
Alueen nimi: _________________________________________________________________________________
32. Millainen on mielestänne hyvä asuinympäristö? Voitte vastata vapaasti alla olevaan tilaan.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

VI KOTITALOUDEN TAUSTATIEDOT
33. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu? Kirjoittakaa lukumäärä/-t riville.
1 aikuisia (yli 18-vuotiaita)
henkilöä
2 päiväkoti-ikäisiä lapsia (0-6 -vuotiaita)
henkilöä
3 peruskoulun alaluokkalaisia (7-12 -vuotiaita)
henkilöä
4 peruskoulun yläluokkalaisia (13-16 -vuotiaita)
henkilöä
5 yli 17-vuotiaita nuoria
henkilöä
34. Kotitaloutenne aikuiset ovat? Kirjoittakaa lukumäärä/-t riveille
1 töissä
2 työttömiä

3 eläkeläisiä
5 varus-/siviilipalvelumiehiä
4 opiskelijoita ____________ 6 muu; mikä?

_____________
_____________

35. Millä alueilla kotitaloutenne työssäkäyvät aikuiset (yli 18-vuotiaiden) työskentelevät? Kirjoittakaa lukumäärä/-t
riveille.
1 Nykyisen asuinpaikan aluelautakunnan alueella. __________ 3 Rovaniemen keskuksen alueella. __________
2 Toisen aluelautakunnan alueella.
__________ 4 Muualla.
__________
36. Onko kotitaloudellanne käytössä vapaa-ajanasuntoa/loma-asuntoa Rovaniemen alueella? Ympyröikää sopiva
vaihtoehto. Voitte käyttää apunanne kyselylomakkeesta löytyvää karttapohjaa Rovaniemen alueista.
1 kyllä; missä? _______________________________________________________________________________
2 ei
37. Saako tutkija ottaa Teihin myöhemmin yhteyttä mahdollisia lisätietoja varten?
1 kyllä; puhelinnumero yhteydenottoa varten _____________________________
2 ei

Kiitos osallistumisestanne!

