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aikuttaminen ja muutoksien 
läpivienti ovat pitkiä prosesse-
ja. Ne vaativat pitkäjänteistä 

työtä, kompromisseja ja halua ym-
märtää eri osapuolten tavoitteita 
sekä tarkoitusperiä. Kansalaisaloite 
ja äänestäminen ovat hyviä demokra-
tian keinoja, mutta useasti kankeita ja 
hitaita tapoja.

Alueella sijaitsee tällä hetkellä Santaparkin elämyspuisto.

Marttiinintie 10, 96300 Rovaniemi 0400-333110

toukokuu 20124

   

 

  

 www.napapiirinbetoni.fi 

Seuraava tiedotuslehti ilmestyy: 
marraskuun lopussa 2012

JULKAISIJA   Saarenkylän Omakotiyhdistys ry
PAINOS   4500 kpl
PAINATUS JA AINEISTO Pohjolan Painotuote Oy 
  Veitikantie 8, Rovaniemi
  p. 0400 550 233, tilaus@popa.fi 
ILMOITUSHINNAT  85 senttiä/pmm

Teollisuustie 2
Puh. 3305 500
Avoinna
ark. 8-21 la 8-18

Tiesitkö,
Osuuskauppa Arinan

asiakasomistajana voit saada

BONUSTA
(eli rahaa takaisin ostoistasi).

Asiakasomistajuus Arinassa kannattaa!

Suosiolankatu 8, 96100 Rovaniemi

w w w . k u t i l a n . f i

BUSSILLA ROVANIEMELTÄ 
esim. Ouluun, Ranualle, Pudasjärvelle, Kajaaniin

Yhteydet etelään. 
Hinta esim. Rovaniemeltä Ouluun 12€

Koskikatu 28 - ostaa ja myy
96200 Rovaniemi - vanhaa tavaraa
p. 0400 287 542, f. 016 311 218 - antiikkia
eila.malvalehto@pp.inet.fi  - sisutus- ja lahjatavaraa

Palveleva Optikkoliike

Puh./fax 016 364 363
(myös silmälääkärin vastaanotto)

Kaikki mitä koirasi ja 
kissasi tarvitsevat!

Tmi PaKa Marika
Vinkkelikuja 4
96900 Saarenkylä
050-5189684

ARPAJAISET
PALAUTA KUPONKI MYYMÄLÄÄMME!

Nimi

Osoite

Puh.nro

E-mail

ARPAJA
ISET

palkintona 3,5l

haudutuskattila!

Pulkamontie 8
96900 Saarenkylä
puh. 045 880 9445

www.erarovaniemi.fi 

Puikuojantie 23, Rovaniemi, Saarenkylä 
Puh. 016 3560 522, Puutarhuri Jari Haiko 040 5594 115

Kevään viimeinen KIRJASTOILTA
to 24.5.2012 klo 17.30 - 19.00
vietetään laulaen kevätlauluja 
joukolla. Kahvitarjoilu. 
Tilaisuus on avoin kaikille.

       T e r v e t u l  o a !

Tervehdys 
Saarenkylän 
kirjastosta!

Puhdas, siisti, verraton – palveluksessa Roskaton.

KAIKKI MITÄ JÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN:

Palveluksessanne

Puh. 016 379 5444

Puh. 020 7933 200
toukokuu 20124
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Palvelumme:

• fysioterapiaa ja psyko-
   fyysinen fysioterapia
• lymfaterapia

• akupunktio
• hieronta, myös lahjakortteina
• lääkinnällinen- ja veteraanikuntoutus
• Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
• kotikäynnit 55 e

4 444

Suutarintie4M:4puhJ4E4EE436T45TT4

info@saarenkylanfysioJcom4
wwwJsaarenkylanfysioJcom

4

Lämpimästi tervetuloa!
Miia, Essi ja Juha

Keskusväylä 7, Rovaniemi • p. 016 366 291 
Avoinna ma–pe 9–17, la 10–14 • www.tarvikekeskusoy.fi

• veneet, mopot ja mönkijät
• leikkurit ja aggregaatit
• peräkärryt ja trailerit

Valikoimistamme löydät laitteet 
kesän töihin ja vapaa-aikaan!

• Husqvarna pienkoneet 
   puutarhaan ja metsätöihin
• merkkihuollon ja alkuperäisvaraosat

Vaihtohallissamme myös käytettyjä laitteita!

Omakotiliitto

Autokorjaamo J.Koivuranta Oy
p. 04 4  089  2695

Tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä 
kansalaisille keinoja myös nopeaan ja tulokselliseen 
vaikuttamiseen. Edelleen on hyvä kysyä, onko kaik-
kea tarpeen säännellä. Ennemminkin lainsäädäntöä 
on syytä muokata ja jopa purkaa! 

Europarlamenttivaalit ovat takana ja edessä ovat 
ensi vuoden eduskuntavaalit. Tässä välissä omakoti-
asukkaan ääni tulee kuulluksi myös SuomiAreenassa 
Porissa heinäkuussa. Vaikuta sinäkin paremman 
asumisen puolesta!

Omakotiasukkaiden ääntä on kuultu
energiatodistusaloitteen yhteydessä
– tarvitaan vielä täytäntöönpanoa

Kuten Omakotiliiton energiatodistuslain kansa-
laisaloiteprojektin kohdalla on huomattu, vaikutta-
minen on hidas prosessi. Omakotiliitto käynnisti 
kansalaisaloitehankkeen valmistelun hallinnollisesti 
vuoden 2013 alussa ja virallisesti kansalaisaloit-
teen keräys alkoi 11.4.2013. Nyt aloite on luovu-
tettu Eduskuntaan ja se on ympäristövaliokunnan 

käsittelyssä. 
Kansalaisaloitteemme on otettu vakavasti myös 

kansanedustajien keskuudessa. Lähetekeskustelussa 
asuntoministeri Viitanen kertoi tekevänsä EU-tason 
aloitteen: energiatodistus olisi vapaaehtoinen van-
hoille omakotitaloille. Aloite on erittäin kiitettävä 
ja kannatettava! Rakennuksen energiatehokkuus-
direktiivin, johon energiatodistus pohjautuu, seu-
raava tarkastelu on suunniteltu vuoteen 2017. Tämä 
tarkoittaa, että ministerin aloitteen läpivienti vie 
myös aikaa. 

Olennaista on, että energiatodistuslakia tarkastel-
laan ja muokataan kansallisella tasolla pikimmiten. 

Sähkön siirtomaksuista on käyty kiihkeää keskustelua. 
Sähkön siirtomaksut ovat jopa kaksinkertaistuneet vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Hintojen nousu johtuu 
sähkömarkkinalain uudistuksesta vuonna 2013. Yhtiöille 
taattiin lainsäädännössä nykymittapuulla liian korkea mini-
mituotto, jonka ne saavat velottaa kansalaisilta investointien 
tekemisestä. Suomen Omakotiliitto sai helposti kasaan 50 
000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen sähkönsiirtomak-
sujen alentamiseksi ja pääsi mukaan korjaavien muutosten 
valmisteluun. Tulostakin syntyi. Energiaviraston mukaan 
uudet ohjeet kohtuuttomien tuottojen laskemiseksi pu-
dottavat siirtomaksuja 378 miljoonaa euroa viime vuo-
teen verrattuna. Kauppalehden mukaan tämä tuottojen 
leikkaaminen pudottaisi siirtomaksuja keskimäärin 17 %. 

Tarpeen se olisikin. Sähkönsiirto, vesimaksut, kaukolämpö 
ovat Rovaniemellä niin kuin muissakin kunnissa piiloveroja, 
jotka rasittavat pientaloasujia tuloista riippumatta. Kunnal-
liset maksut kiinteistövero mukaan lukien ovat Rovaniemen 
osalta maan kärkipäätä eikä helpotusta näy. Vaikka sähkön 
siirtohintaa laskettaisiin, esittää Neve jo ennestään maan 
kärkipäätä olevien vesimaksujen korottamista. 

Edunvalvonnassa on monta tasoa. Paikallisesti saimme 
hienon onnistumisen Saarenkylän hammashoitolan säi-
lyttämisessä. Kirjaston vieressä toimiva hammashoitola 
oltiin siirtämässä Torin taakse Pienteollisuustaloon, mutta 
kiitos aktiiviemme saimme sen torjuttua. Hammashoitola 
säilyy. Raanta-Viirin asukasyhdistyksen kanssa olemme 
kirjelmöineet Paavalniemen sillan paikasta. Sille pitäisi löy-
tää parempi paikka ja estää Mortinmännikön pilaaminen.

Kemijoen tulvasuojelu on nyt se isoin asia, joka vaatii seu-
raamista. Kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta. Rovaniemellä 
kerran 50 vuodessa toistuvan tulvan vahinkoarvio on 11 
milj. €. Se ei koske vain Saarenkylää. Riskialueita on Pullin-
puolella, Lainaanrannassa, Alakorkalossa, Koskenkylässä 
ja muuallakin. 

Kuka maksaa ja miten suojellaan? Siinä oleelliset kysymyk-
set. Vastauksiakin on luvassa. Ramboll Oy esittelee illalla 
9.12.2021 Saaren koululla alustavaa suunnitelmaa. Vitikan-
pään, Saarenkylän ja Pullin puolen rannoille suunnitellaan 
tulvapenkereitä, tulvamuureja, teiden korotuksia ja muita 
suojaustoimia. Pääosa on ns. aluesuojauksia. Joidenkin 

Puheenjohtajan palsta
kiinteistöjen osalta tarvitaan lisäksi talokohtaisia suoja-
uksia. Talokohtaisen kiinteän tulvamuurilla toteutettavan 
suojauksen kustannusarvio lienee suuruusluokkaa 15- 20 
000 €. Ely-keskuksen kautta on luvassa 50 % tuki suojaus-
toimille. Kaupunki vastaa omien kiinteistöjen suojauksista 
ja infrasta, mutta se ei riitä. Olisi kohtuutonta laittaa ranta-
asukkaita jälkikäteen korvaamaan rakennuskelpoisiksi 
kaavoitettujen tonttien suojauksia. 

Muutakin tarvitaan kuin näitä raskaita asioita. Kirjastoil-
lat ovat taas käynnistyneet. Lokakuun kaavoitusillassa oli 
mukavasti porukkaa. Viime viikolla oli Sisko Koskiniemen 
kirjaesittely. Itsenäisyyspäivänä sytytämme taas kynttilät 
Saarenkylän Runo-patsaalle ja laulamme Maamme-laulun. 

Myös kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio on lupautunut 
kirjastoillan vieraaksi. Seuratkaa Uusi-Rovaniemi-lehden 
seurapalstaa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Hyvää loppuvuotta toivottaen!  
Jukka Aula
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S-MARKET SAARENKYLÄ 
Napapiirintie 1, Rovaniemi
MA-LA 7–22, SU 9–22

Jokainen ostos on

K AIK K I M ITÄ J ÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN:

KAIKKI MITÄ JÄTEHUOLLOSSA
TARVITAAN

Puhdas, siisti, verraton – palveluksessa Roskaton

Palveluksessanne

Puh. 016 3795 444
ROSKATONOY

www.roskatonoy.fi

����������A
Saarenkylän
kuusiviljelmä
Keskusväylä/Pulkamontie

p. 040 485 4585
risteyksen vieressä

Päivystysviikoilla:
Ma -Pe 8.30 - 21, La 9 - 20, Su 12 - 20

SAARENKYLÄN 
APTEEKKI

PALVELEMME:
Ma -Pe 8.30 - 18.30

 La 9.00 - 16.00

Puh. 016 362 566 (pvm/mpm)
Pulkamontie 2

96900 Saarenkylä
www.saarenkylanapteekki.fi

       saarenkylanapteekki

Päivystysviikoilla:
Ma-Pe 8.30-21, La 9-20, Su 12-20

Uuteen kotiin 
paikallisen 

asiantuntijan  
avulla

OP Koti Pohjoinen Oy LKV
010 2539 307
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Asumiskustannukset kuriin  
ja korotuksia kotitalousvähennykseen

KOIVIKKO
Teollisuustie 12, 96300 Rovaniemi
Puh. 0400 695 660
www.autolasi.fi

Autolasien
ammattiasentamo

KIINTEISTÖHUOLTO
Wide-yhtiöt Oy Luusuaniemi tarjoaa täyden palvelun
kiinteistönhuoltoa asuin-, liike- ja teollisuus-
Kiinteistöille Rovaniemen seudulla.
Paikallinen huoltopäivystys auttaa 24 h/vrk.
Teemme työtä turvallisen, terveellisen ja viihtyisän
asuinympäristön luomiseksi. Puh 040 137 4455
www.wideyhtiot.fi toimisto@wideyhtiot.fi

Omakotiliiton alulle laittaman kansalaisaloitteen myötä päät-
täjät joutuivat tosissaan pohtimaan miten sähkönsiirtomak-
suja voidaan kohtuullistaa. Kovaa närkästystä aiheuttaneita 
sähkönsiirtomaksuja kerätään ensi vuonna Energiaviraston 
laskelman mukaan 378 miljoonaa euroa vähemmän vuoden 
2020 tasoon verrattuna. 

Tämä kevennys saadaan aikaiseksi mm. palaamalla tuot-
toprosentin laskemisessa vanhaan käytäntöön vuosittain 
määriteltävään korkokantaan, pidentämällä toimitusvar-
muuden saavuttamisen aikajännettä ja päivittämällä tuoton 
laskennassa käytettäviä investointien yksikköhintoja. 

Vaikka Eduskunta ei Omakotiliiton kansalaisaloitetta sellai-
senaan hyväksynyt, sen sisällöstä on paljon aineksia uusitussa 
laissa. Lisäksi hallitus asetti asiantuntijaryhmän antamaan 
Energiavirastolle lausunnon tariffien laskentamenetelmien 
osatekijöistä. Yksi erä on siis voitettu, mutta vielä vaaditaan 
ankarampaa suitsintaa kohtuuttomille siirtomaksuille.

Kotitalousvähennykseen on tulossa vuoden 2022 alusta pa-
rannuksia. Kotitalous- ja hoivatyössä kotitalousvähennyksen 
maksimikorvaus nousee 3 500 euroon ja korvausprosentti 
nousee 60:een kahden vuoden ajaksi. Omavastuu säilyy 
sadassa eurossa. Lisäksi korotetun kotitalousvähennyksen 
voi saada remonttiin, jossa öljylämmitys vaihdetaan ympä-
ristöystävällisempään lämmitysmuotoon vuosien 2022-2027 
aikana. 

Energiaremonttiin voi hakea kotitalousvähennyksen sijaan 
valtion energia-avustusta. Kuluttajan kannattaa laskea omalta 
kohdalta öljylämmityksestä luopumisen yhteydessä kumpaa 
tukea kannattaa hyödyntää: energia-avustusta tai kotitalo-
usvähennystä. Ratkaisevinta tukimuodon valintaan on työn 
osuuden suuruus energiaremontin kokonaiskustannuksista.

Sähkönsiirtoon vaikuttamisen ohella kotitalousvähennyk-
sen osalta Omakotiliitto tekee edelleen työtä, jotta kotita-

lousvähennyksen laajennus tulisi käyttöön kaikissa tukeen 
oikeuttavassa työssä. Työ siis jatkuu tälläkin saralla.

Valtakunnallisen edunvalvonnan asialistalla ovat jatkossa 
myös kokonaisuudistukset maankäyttö- ja rakennuslaissa, 
kiinteistöverolaissa ja kaivoslaissa. Kaikki nämä uudistukset 
koskevat pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita merkittävästi. La-
kiuudistusten aikataulut ovat venyneet, ja niiden lopullisesti 
aikataulut roikkuvat vielä ilmassa. Työtä pientaloasukkaiden 
näkemysten viemiseksi päättäjien tietoon on siis tiedossa 
runsaasti ja vieläpä monella rintamalla. 

Pientaloasukkaisiin vaikuttavia päätöksiä tehdään myös 
kuntatasolla. Paikallisesti on tärkeää seurata mitä muutoksia 
oman kunnan alueella on suunnitteilla. Asumismenoja ei 
enää pysty kasvattamaan ilman, että ihmiset joutuvat luo-
pumaan mieleisestään asumismuodostaan. Rovaniemellä on 
Omakotiliiton selvityksen mukaan seitsemänneksi korkeim-
mat kunnalliset asumiskustannukset suurten kaupunkien 
joukossa. Asumismenojen kiristysruuvissa alkaa kierteet 
olla käytetty tappiin asti. Kiinteistöverossa, vesimaksuissa 
ja energiamaksuissa riittää silmällä pidettävää.

Avoin ja jatkuva vuoropuhelu kaupungin ja omakotiyhdis-
tyksen kanssa takaa sen, että molemmat osapuolet tuntevat 
toisensa ja tavoitteet. Omakotiyhdistyksen tehtävänä on 
tuoda oma asiantuntemuksensa päättäjien avuksi, jotta pää-
tökset ovat tarkkaan harkittuja ja aidosti kehittävät kunnan 
pito- ja vetovoimaa.

Omakotiliitto, jäsenyhdistykset ja yhdistysten jäsenet tekevät 
edunvalvontaa pientaloasukkaiden hyväksi sekä valtakun-
nallisesti että paikallisesti. Pidetään yhteiset tavoitteemme 
esillä ja äänemme kuuluvilla. Ellemme me siitä itse huolehdi, 
niin ei sitä kukaan mukaan puolestamme tee.

Sami Toivanen, järjestöpäällikkö 
Suomen Omakotiliitto ry

Lapin Liikuntaklinikalta löydät hieronta-,

Ajanvaraukset ja �edustelut

Tervetuloa!

p. 040 124 4770 tai www.lapinliikuntaklinikka.fi 

Löydät meidät Ounasvaaralta osoi�eesta
Hiihtomajan�e 2, rakennus Kammi 1.

fysioterapia- ja lääkäripalvelut

Fysioterapiasta ja hieronnasta 10 % alennus
omako�yhdistyksen jäsenille.

KOKO KATSASTUS TÄLLÄ SETELILLÄ!
Sis. Päästö- ja 
OBD-mittaukset
Henkilö- ja pakettiautot
Max 3500 kg

Tarjous voimassa joulukuun loppuunTarjous voimassa joulukuun loppuun

Teollisuustie 12D (Eteläkeskus) 
Yhdysväylä 6 (Saarenkylä) 

avoinna ma-pe 9-17
Puh. 016 425 0030   www.avainasemat.fi

499€€4

Aapatie 3, Syväsenvaara

puh. 040 686 5363
sannanjalkahoiva@gmail.com

Palvelemme ma - pe 8.00-16.00  �  

Sammutinhuolto Avap Oy
Ahjotie 8 � 96320 Rovaniemi
Puh. 010 4252 100

Turvanasi palo- ja työturvallisuuden
palveleva ammattilainen
MUISTA PALOTURVATARKASTUS!
��hanki riittävästi palovaroittimia  
��hanki tehokas käsisammutin
��hanki helppokäyttöinen sammutuspeite pienpalohin
Kaikki käsisammuttimet kannattaa tarkastuttaa 
luotettavalla Turvanasi-ammattilaisella.

Sammutinhuolto Avap Oy.indd   1Sammutinhuolto Avap Oy.indd   1 11.11.2020   14:09:5611.11.2020   14:09:56

Sulo Niemelä Rovaniemen Viirinkankaalta voitti 100 € lahjakortin 

Kodin Terraan. Rakentajien messujen Omakotiliiton osaston 

kilpailusta lokakuussa Lappi-Areenassa. Vastauksia tuli 182 kpl ja 

uusia jäseniä 6 kpl. Kiitokset osallistujille ja osaston esittelijöille!

Omakotiliitto on pitkäjänteisesti ja päättäväisesti ajanut helpotuksia asumismenoihin. Ensi vuoden alusta 
pientaloasukkaat pääsevätkin hyötymään konkreettisesti edunvalvontatyömme tuloksista. Hallitus on luvannut 
sähkönsiirtomaksujen kohtuullistamista ja kotitalousvähennykseen tulee parannuksia.

 

Hautausalan ja kuolinpesän 
asioiden erikoisliike 

Rovaniemellä vuodesta 1923 
 

Ruokasenkatu 6, Rovaniemi 
puh. 016 312 616 (24 h/vrk) 

www.hautaus.info 
www.juhlapalvelujokela.fi 

Palvelemme ma-pe klo 9.00-16.30, 
muina aikoina sopimuksen mukaan 

TM  

Kauttamme kaikki hautaukseen 
liittyvät palvelut 
Korkalonkatu 2 

Puh. (016) 347 291 
Palvelemme ma - pe klo 

10.00 - 15.00 
www.rovaniemenhautaustoimisto.fi 

www.rovaniemenjuhlapalvelu.fi 
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Ohessa Rovaniemen rakennuslupa tilastoa 27.10. Tilastossa on myönnetyt luvat uusille 
rakennuksille, siitä siis puuttuvat laajennukset yms. Rakentamisen määrä erityisesti 
omakotitalojen osalta on huomattavan korkea. Omakotitalojen osalta palvelualuepääl-
likkö Erkki Lehtoniemi arvioi koko vuoden määrän nousevan tasolle 170-180 kpl, kun 
se on viimevuosina olut 121-148 kpl.

Rakennuslupatilasto 27.10/2021
2021 2020 2019 2018 2017

Omakotitalot 164 122 125 130 107
Rivitalot 10 21 10 10 13
Kerrostalot 13 8 12 9 13
Mökit 19 13 18 19 16
Asuntoja 707 452 668 772 828
Koko vuosi
Omakotitalot 130 138 148 121 122
Kerrostalot 8 13 9 14 16
Asuntoja 452 692 798 912 774
Valmistuneita asuntoja 27.10.2020-27.10.2021 645

Omakotirakentaminen 
kovassa nousussa

Kuluneen syksyn aikana on käynnistynyt tulvasuojelun 
yleissuunnitelman laatiminen kaupungin keskeisimmille 
tulvariskialueille kuten Saarenkylä, Vitikanpää, Pullinranta 
ja Karvonranta, Koskenkylä, Lainaanranta sekä Vaarala. 
Suunnittelutyön tilaajana on Rovaniemen kaupunki tek-
niset palvelut ja suunnitelman laatii konsulttitoimisto 
Ramboll Finland Oy. 

Suunnittelutyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa 
on edustus Rovaniemen keskeisiltä tulvatoimijoilta kuten 
Rovaniemen kaupunki, Lapin ELY-keskus, Lapin pelastus-
laitos, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Kemijoki Oy sekä 
Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry.

Yleissuunnitelmalla tarkoitetaan tulvasuojausratkaisuiden 
kokonaisuutta, joka sisältää pysyviä kiinteitä ratkaisuja 
(kuten tulvapenkereitä, tulvaseiniä, teiden korottamisia 
tai muita vastaavia) sekä tilapäisiä ratkaisuja (kuten säkit, 
tulvaseinäelementit jne.) tai näiden yhdistelmiä. Työn 
tavoitteena on esittää jokaiseen suojausta vaativaan kohtee-
seen tai alueeseen sopiva suojausratkaisu ja tavoitteellisena 
suojaustasona suunnitelmassa on mitoitustulvakorkeus 
1/100a (kerran sadassa vuodessa toistuvaksi ennustettu 
tulvakorkeus). Ottaen huomioon suunnittelualueiden 
rakennettu ympäristö, suojausten tavoitetasona tarkastel-
laan myös mitoitustulvakorkeutta 1/50a (kerran viidessä 
kymmenessä toistuvaksi ennustettu tulvakorkeus). Suun-
nitelman lopputulemana on todennäköisesti edellä mainit-
tujen tulvasuojaustasojen yhdistelmäratkaisut. Mainittuja 
mitoitustulvakorkeuksia voi havainnollistaa esimerkiksi 
vertaamalla niitä useammalla tuoreessa muistissa olevaan 
kevään 2020 tulvahuippuun; Tulvahuippu jäi noin 30 cm:ä 
alemmas kuin mitoitustulvakorkeus 1/50a ja noin 78 cm:ä 
alemmas kuin mitoitustulvakorkeus 1/100a. 

Suunnittelutyön lähtökohtia esiteltiin asukkaille yleisötilai-
suudessa Saaren koululla 14.10.2021, johon osallistui noin 
100 henkilöä. Lisäksi yleisötilaisuuden jälkeen asukkaille ja 
osallisille oli reilun parin viikon ajan avoinna nettikysely, 
johon saatiin noin 50 vastausta liittyen hyväksyttävien 
tulvasuojausrakenteiden malleihin, kärsittyihin tulvava-
hinkoihin ja muuhun tulvasuojeluun liittyviin asioihin.

Tulvasuojelun yleissuunnittelutyö käynnissä
Tällä hetkellä suunnittelutyössä on meneillään ns. luonnos-
suunnitteluvaihe. Lisäksi kootaan asukaskyselyn tuloksia 
yhteen ja arvioidaan niiden vaikutusta suunnitelmarat-
kaisuihin.

Alustavien suunnitelmaluonnosten pohjilta suunnitte-
lutyön ohjausryhmä suoritti suunnittelualueilla maas-
tokatselmuksen 3.11.2021. Maastokatselmuksessa esiin 
nousi mm. Takaputaan sekä Ounas- ja Kemijoen rantojen 
toteutuneen rantarakentamisen sekä maisema-arvojen 
vaikutus suunnitelmaluonnosten jatkotyöstöön.

Putaan sulkemisvaihtoehtotarkastelu osana tulvasuojaus-
kokonaisuutta etenee myös. Tällä hetkellä tarkastellaan 
Takaputaan sulkemista tulva-aikana Ounasjoen ja Kemi-
joen päistä, lasketaan Takaputaan tulva-aikaista varastoin-
tikapasiteettia valumavesille ja tarvittavien pumppausten 
ja sulkurakenteiden kustannuksia.

Suunnitelmaluonnosten pohjilta tullaan laatimaan tarvit-
tavia maaperätutkimuksia paljon puheissa olleen maape-
rän veden suotautuvuuden yleisnäkymän selvittämiseksi. 
Koska kyseessä on nyt yleissuunnitelmataso, tutkimuksia 
laaditaan sillä tarkkuudella, että mahdolliset suotove-
sisuojaustarpeet voidaan kohdentaa yleisellä tasolla eri 
suunnittelualueille ja huomioida ratkaisuiden kustannus-
arvioissa. Tarkempia maaperätutkimuksia laadittaneen 

sitten toteutus- eli rakennussuunnittelun yhteydessä, kun 
sen aika on. 

Yleisölle tämän hankkeen suunnitelmaluonnoskokonai-
suutta on tarkoitus esitellä seuraavan kerran 9.12.2021 
Saaren koululla.

Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua helmikuun 2022 
loppuun mennessä.

Jari Kinnunen, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy

Vastuullisuus kaupanpäälle!

Saisiko olla huoletonta ja vastuullista 
lämpöä sekä vauhtia ja viihdettä?

Öljylämmittäjä hyödynnä valtionavustus!
Tiesitkö, kaukolämpöliittymääsi voit hyödyntää jopa 4000€
valtionavustuksen (liittymän hinta 3995 €). 

Lue lisää: neve.fi/vaihdakaukolampoon
Kohdista puhelimesi kamera qr-koodiin
saadaksesi lisätietoja.

Psst…. hiilidioksidivapaa Vihreä Lähilämpö
Lue lisää: neve.fi/vihrealahilampo

Neve valokuitulaajakaista - aidosti nopea
Meiltä myös HD-laadun kaapelitelevisiopalvelut.  

Laajakaista toimitetaan symmetrisenä (sama lähtö- ja paluunopeus). 
Operaattorina paikallinen Neve.
Toimitamme palvelut käyttövalmiina.  
tilaa: neve.fi/valokuitutilaus

Lisätietoja
neve.fi/chat
016 331 65 00

Täysi ruokasali kuunteli Ramboll Oy:n Jari Kinnusen alustusta 

suunnittelutyön lähtökohdista Saaren koululla 14.10.

Yhdistyksen perustajajäsenen, kesällä edesmenneen 

Paavo Rahkon rakennuttama näyttävä tulvamuuri.

Rovaniemen kaupunki järjestää 

TULVASUOJELURAKENTEIDEN  
SUUNNITELMALUONNOKSEN  

esittelytilaisuuden 

9.12.2021 ko 18 - 20 Saaren koululla.  
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.40
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Kansankatu 14,
Rovaniemi, Puh. 016 310 188

Omakotiliitto
5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaan-
ottaja

maksaa
posti-

maksun

LIITTYMISKORTTILIITTYMISKORTTI
Haluan liittyä Suomen Omakotiliiton ja  
Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry:n jäseneksi.
Jäsenmaksu on yhteensä 30 € v. 2022.
Lähettäkää minulle tilillepanokortti.

Etu- ja sukunimi

Katuosoite

Postiosoite

Puh.

Asun omakotitalossa Asun rivitalossa

Julkaisija:
Saarenkylä-
Rovaniemen
Omakotiyhdistys ry

Painos:
4500 kpl

Taitto:
PunaMusta,
Sisältö- ja 
suunnittelupalvelut

Paino:
PunaMusta

Ilmoitushinnat:
85 senttiä/pmm

Seuraava lehti 
ilmestyy
toukokuussa 
2022.

Juttuehdotukset 
sähköpostitse 

lapinpiiri.rvn@omakotiliitto.fi

VESIJOHTOLIIKE
PÄLSYNAHO OY

Suosiolankatu 8, 96100 Rovaniemi
puh. 010 327 5250 • vjl.palsynaho@gmail.com

www.vjl-palsynaho.com

Edellisen valtuustokauden viimeisessä kokouksessa kesä-
kuussa esityslistalla oli Saarenkylän hammashoitolan lak-
kauttaminen ja toiminnan siirtäminen pienteollisuustalolle.

Edunvalvontaa sääntöjensä mukaan harjoittava yhdistyk-
semme tarttui asiaan. Viikonvaihteen aikana otimme yh-
teyttä perusturvalautakunnan jäseniin, joille kerroimme 
huolemme, mitä kaikkea tapahtuu, jos toiminta Saaren-
kylässä lakkaa. 

Siirrosta olisi aiheuttanut monenlaisia ongelmia, koululaisia 
olisi pitänyt kuljettaa autoilla hammaslääkäriin, josta olisi 
aiheutunut kuluja, kun nyt he pääsevät kävellen ja pyöräillen 
Saarenkylän kolmesta koulusta. Pysäköinti pienteollisuus-
talon edessä on erittäin ruuhkaista, sitä vastoin nykyisessä 
paikassa auton saa oven eteen. 

Koko toiminnan siirtäminen samaan kiinteistöön olisi 
riskien hallinnan puolesta arveluttavaa, jos kiinteistössä 
tapahtuisi tulipalo tai suuri vesivahinko, olisi kaupunki 
ilman hammashoitoa. Tällaiseen ei koskaan pidä ryhtyä. 

Saarenkylän hammashoitola säilyy
Onneksi lautakunta ei hyväksynyt virkamiesten esitystä 
vaan ensi kesänä Saarenkylän hammashoitolan tilat pe-
ruskorjataan. Eikä vuokrarahat mene yksityisten taskuun 
vaan siirtyvät kaupungin toisesta taskusta toiseen, eikä 
kiinteistö jää tyhjäksi.

Aiemmin olemme yhdistyksenä myös ideoineet terassin 
rakentamisen kirjaston eteläseinustalle. Asia on edennyt 
ja terassi valmistui tänä syksynä.

Hammashoitolan ohella myös terveyskeskuskin on ollut 
uhattuna. Vuonna 2007 yhdistyksemme toimesta järjes-
tettiin yleisötilaisuus Saarenkylän Nuorisoseuran talolla 
Pulkamontien terveyskeskusta uhkaavasta lakkauttamisesta. 
Tilaisuuteen osallistui noin 300 kyläläistä ja saimme päättä-
jien mielipiteen käännettyä ja terveyskeskus toimii edelleen 
ja sitä on jo laajennettu ja peruskorjattu. Uskomme, että 
tulevan Hyvinvointialueen päättäjätkin ovat säilyttämisen 
kannalla.

Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry

NUOHOOJIA ROVANIEMELLÄ

•

•
 

MYÖS SISÄPIIPPUJEN ASENNUS JA
ILMASTOINTIKANAVIEN PUHDISTUS

Ilmari Luhtasaajo 040 728 2113

Nuohooja Olli Niskala
0400 886 778

Saarenkylän ja kaupungin alue

Samuli Jussila 040 561 1225
Ylä- ja Ala-Kemijoki, Ranuantie
ja Sodankyläntie

016 310 950
LAPINAUTO-OSA YO

www.lapinauto-osa.com

p. 040 770 2741
www.veikanmaa.fi

HALLITUSKATU 26 96100 ROVANIEMI

puh. 016 346 203  
toimisto@lukkarila-ahola.fi
www.lukkarila-ahola.fi

 

SOITA JA TILAA
KOTITALKKARI TAI DIGITALKKARI

 
 

Kotitalkkari
Esa Heikkinen

050 505 6015

Digitalkkari
Jari Kokko

050 304 8372

Kotitalkkari
Tapani Riskilä

040 577 1943
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Haravointi Asiointiapu

Ruohon-
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 Polttopuiden
teko

   

Tietokoneen
huolto

Tietokoneen
korjaus

Tietojen
siirto

Tietokoneen
käyttöapu

- - - - - - - - www.lomy.fi - - - - - - - -

alk. 20 €/h

http://www.4doptimi.fi

www.ecocom.fi  |  p. 0400 179303
< tietokoneiden korjaus ja käytettyjen koneiden myynti >

KIINTEISTÖ OY 
MARTTI & teppo 

PUH. +358 400 333 110


