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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus
Tämä asemakaavan muutostyö liittyy Ranuan Heinisuontien parantamishankkeeseen. Muutokset koskevat lähinnä yleisen tiealueen rajauksia ja kevyen liikenteen väylän aluevarausta.
Kaavamuutokset kohdistuvat Heinisuontien pohjoispuolelle, Kt 78 liittymästä noin 100 m
etäisyydelle (kiinteistön 31:6 alueella) ja Tuomaantien liittymän kohdalla noin 100m matkalla
(31:168 alueella kiinteistöjen 31:21 ja 31:23 kohdalla).

Kaavamuutosalueiden sijainnit Ranuan keskustassa Heinisuontien varrella.
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
kaava- ja maapoliittinen työryhmä päätti 11.12.2009 kaavamuutoksen laatimisesta.
Osallistumis- ja arviointi suunnitelma asetettiin nähtäville 20.5.2010 alkaen
Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.6. – 5.7.2010 välisen ajan.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 1.-30.9.2010 välisen ajan.

3 LÄHTÖKOHDAT
Tiehallinnolla on meneillään Heinisuontien parantamishanke, jonka tarkoituksena on uusia
tiejärjestelyjä ja toteuttaa uusi kevyenliikenteen väylä Heinisuontien yhteyteen.

3.1 Maisemakuva ja luonnonympäristö
Suunnittelualueen luonnonympäristö on pääosin karua ja havupuuvaltaista metsikköä. Heinisuontien varsi on osittain rakennettua taajamaympäristöä, osittain havupuuvaltaista luonnonympäristöä. Erityisesti Rovaniementien risteysalue on havupuuvaltaista aluetta. Tuomaantien ympäristössä asutuksen liepeillä esiintyy myös lehtipuustoa.

3.2 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva
Rovaniementien ja Heinisuontien risteysalue on pääosin rakentamatonta luonnontilaista ympäristöä. Kaavamuutosalue Tuomaantien kohdalla on rakennettua omakotialuetta. Rakentaminen on yleisilmeeltään väljää ja matalaa. Kaavamuutosalue on vesihuollon ja viemäröinnin
piirissä.

3.3 Maanomistus
Heinisuontien tiealueet ovat tiehallinnon omistuksessa. Tiehen rajautuvilla alueilla on useita
eri maanomistajia.
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3.4 Suunnittelutilanne
3.4.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava ja sen antamat lähtökohdat
Ympäristöministeriö vahvisti Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001 ja se sai lainvoiman
4.12.2001. Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi A.
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille
palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväylä-alueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.
Alueiden
yksityiskohtaisessa
suunnittelussa
tulee
pyrkiä
yhtenäisyyteen,
liikenneturvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Tavoitteena on mm. liikennetarpeen vähentäminen
sekä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuuden kasvattaminen.

Ote maakuntakaavasta.

Yleiskaava
Ranuan kirkonkylän alueella on voimassa Ranuan valtuuston vuonna 1988 hyväksymä
osayleiskaava. Osayleiskaava-alue käsittää nykyisen asemakaava-alueen ympäristöineen.
Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton.
Koska yleiskaava on oikeusvaikutukseton on maakuntakaava ohjeena laadittaessa tai muutettaessa
asemakaavoja.
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Asemakaava
Ranualla on ainoastaan yksi asemaakaava-alue. Kirkonkylän alkuperäisen asemakaavan on
laatinut Otto I. Meurman. Kaava on vahvistettu 23.12.1966 ja sitä on muutettu ja laajennettu
useasti.
Kirkonkylän viimeisin asemakaavan muutos- ja ajantasaistamistyö on valmistunut vuonna
2008. Asemakaava on koottu numeeriseksi kaavayhdistelmäksi.

Kaavamuutosalueet

Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta.

Pohjakartta
Ranuan kirkonkylän alueelta on laadittu 1:2000 mittakaavainen asemakaavan pohjakartta.
Kartoitetun alueen pinta-ala on 2700 hehtaaria. Pohjakartta on hyväksytty maanmittaushallituksessa kaavan pohjakartaksi 22.1.1991.
Rakennusjärjestys
Ranuan kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan rakennusjärjestyksen 14.11.2001.
Asemakaavan muutoksen perusselvitykset ja tavoitteet
Kaavoitusta varten tarvittavat lähtötiedot saadaan pääosin Ranuan kunnasta ja Tiehallinnolta. Lähtötietoja täydennetään tarvittaessa maastokäyntien yhteydessä ja lausuntopyynnöin.
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4 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan muutoksen tarve
Nykyisellään Jukolan kaava-alueelta Heinisuontie itä – eteläpuolelta on olemassa kevyen
liikenteen yhteydet kuntapalvelujen ja koulun alueille. Pohjois- ja länsipuolelta kulkuyhteytenä
keskustan palvelujen suuntaan on Heinisuontie, jonka liikennemäärä on tien alkuosalla 1300
ajon/vrk.
Heinisuontien länsipuolelle kaavailtu kl – väylä liittyy kt 78 varren kevyen liikenteen väylään
Heinisuontien alikulkukäytävän läheisyydessä. Linjausvaihtoehto edellyttää kaavamuutosta
liittymäalueen korttelissa 33.
Tuomaantien kohdalla pysyttäytyminen LT -alueella olisi johtanut Heinisuontien korotettuun
jk+pp –tiehen. Heinisuontien on ympäristöltään maaseutumainen taajamaympäristö, jossa
kevyen liikenteen kannalta on turvallisempaa ja paremmin maisemaan sopivaa toteuttaa kevyen liikenteen väylä välikaistallisena. Kun Tuomaantien liittymän kohdalla Heinisuontien
pohjoispuolella oleva maa-alue ja puistoalue kuuluvat kunnalle, otettiin myös tämän kohdan
liikennealueen laajennus mukaan kaavamuutokseen.
Muualla Heinisuontien varrella kevyen liikenteen väylä linjataan kapealla välikaistalla tien
länsipuolelle pitäytyen nykyisen kaavan mukaisella liikennealueella.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaava- ja maapoliittinen työryhmä päätti 11.12.2009 kaavamuutoksen laatimisesta.

4.3 Prosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 20.5.2010 alkaen. Kaavaluonnos oli
nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten 2.6. – 5.7.2010 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei ollut huomautettavaa.

4.4 Osallistuminen ja yhteistyö
4.4.1 Osalliset ja vuorovaikutusmenettelyt
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia
ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat mm.
Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt
Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee eli tekninen lautakunta
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville yhdessä kaavaluonnoksen ja selostusluonnoksen kanssa.
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4.4.2 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisilta pyydetään lausunnot asemakaavan muutoksen luonnosvaiheessa sekä tarvittaessa ehdotusvaiheessa.

4.5 Asemakaavan tavoitteet
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet:
Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet
voimaan 1.6.2001 ja joiden tarkistus on tullut voimaan 1.3.2009. Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Tässä kaavatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista keskeisimpiä ovat
elinympäristön laatua sekä toimivia yhteysverkostoja koskevat tavoitteet. Maakuntakaava
toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
- Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
- Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri
liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
- Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat asemakaavan sisältövaatimukset ja tarkoitus:
MRL 54§ asettamien asemakaavan sisältövaatimusten toteutuminen:
Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen
yleiskaava.
Asemakaava on laadittu siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.
Rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja ei hävitetä.
Asemakaavalla ei aiheuta kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä.
Asemakaavalla ei aseteta maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta
rajoitusta tai haittaa, joka tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.
Kunnan asettamat tavoitteet:
Tavoitteena asemakaavan muutoksella on mahdollistaa Heinisuontien varren kevyenliikenteen väylän rakentaminen.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaava käsittää kaksi muutosaluetta Heinisuontien varrella. Kaavamuutokset kohdistuvat Heinisuontien pohjoispuolelle, Kt 78 liittymästä noin 100 m etäisyydelle (31:6 alueella) ja
Tuomaantien liittymän kohdalla noin 100m matkalla (31:168 alueella kiinteistöjen 31:21 ja
31:23 kohdalla).
Kevyen liikenteen väylä toteutetaan ns. välikaistallisena ratkaisuna. Välikaistan leveytenä on
käytetty 2 - 4 m kaava-alueella ja 6 m kaava-alueen ulkopuolella.

5.1.1 Mitoitus
Tuomaantien muutosalueen mitoitus muuttuu vähäisesti yhdellä tontilla, joka rajautuu tie- ja
katualueisiin. Kortteleiden tehokkuusluvut säilyvät (e=0,25). Laskennallisissa rakennusoikeudessa tapahtuu vähäistä muutosta, koska tontin rajaukset ja pinta-alat muuttuvat. Korttelin
33, tontti 1 (K) pienenee noin 550 m2.

5.1.2 Liikenne ja pysäköinti
Suunnittelualueen liikennejärjestelyjen muutokset koskevat lähinnä uuden kevytliikenteen
yhteyden edellyttämiä muutoksia tiealueen rajauksissa.

5.1.3 Aluevaraukset
Kaikki nykyiset aluevaraukset säilyvät asemakaavan muutoksessa.

5.2 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Uusilla kevyenliikenteen yhteyksillä on selkeyttävä ja eheyttävä vaikutus alueen yhdyskuntarakenteeseen. Niiden voidaan olettaa parantavan Ranuan keskustan palvelujen saavutettavuutta.
Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä tulee myös niiden reuna-alueet kunnostettaviksi. Toivottavaa olisi, että etenkin Rovaniementien läheisyydessä kevyen liikenteen
väylän reuna-alueiden viimeistelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Taajamakuvan parantaminen voi synnyttää positiivisen ilmapiirin kunnostaa ja siistiä myös tonttien piha-alueita.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja taajamakuvaan
Asemakaavan muutoksella ei ole juuri vaikutusta rakentamisen määrään Heinisuontien varrella.
Myönteiset taajamakuvalliset vaikutukset koskevat Rovaniementien ja Heinisuontien risteysalueen ilmeen kohentumista.
Sosiaaliset vaikutukset
Liikennejärjestelyjen muutoksilla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta. Liikenteen
suunnitelmallisella ohjaamisella uusien väylien ja liittymien avulla liikkuminen alueella selkiytyy ja helpottuu, mikä lisää keskustassa asioivien ja asuvien viihtyisyyttä.
Taloudelliset vaikutukset
Keskustien parantaminen lisää keskustan vetovoimaa ja siten edistää olevien yritysten menestymistä sekä uusien palvelujen sijoittumista alueelle.
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5.3 Ympäristön häiriötekijät
Muutosalueilla ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavamuutoksen toteutusta ohjaa alueesta laadittu asemakaavakartta merkintöineen
ja kaavamääräyksineen.

6.2 Toteutuksen seuranta
Ranuan kunta seuraa asemakaavan toteutumista.

Oulussa 11.8.2010

Iikka Ranta, Arkkitehti, YKS-298
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm

Täyttämispvm
683 Ranua
Jukola, asemakaavan muutokset
Ehdotuspvm
15.11.2010
VHyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
kunnanvaltuusto
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
64
Generoitu kaavatunnus
683V151110A64
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
1,9100
Maanalaisten tilojen pinta-ala
Asemakaavan muutoksen pinta[ha]
ala [ha]

05.01.2011

11.12.2009

1,9100

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pintaala [%]

Kerrosala
[k-m²]

Yhteensä

1,9100

100,0

458

0,02

0,0000

-18

A yhteensä

0,1833

9,6

458

0,25

-0,0070

-18

0,4211

22,0

-0,0544

0,2437

12,8

-0,0398

1,0619

55,6

0,1012

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Aluevaraukset

Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Yhteensä
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Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pintaala [%]

Kerrosala
[k-m²]

Yhteensä

1,9100

100,0

458

0,02

0,0000

-18

A yhteensä

0,1833

9,6

458

0,25

-0,0070

-18

AO

0,1833

100,0

458

0,25

-0,0070

-18

K yhteensä

0,4211

22,0

-0,0544

K

0,4211

100,0

-0,0544

V yhteensä

0,2437

12,8

-0,0398

VL

0,2437

100,0

-0,0398

L yhteensä

1,0619

55,6

0,1012

Kadut

0,0482

4,5

-0,0044

LT

1,0137

95,5

0,1056

Aluevaraukset

Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä

T yhteensä

R yhteensä

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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