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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee Ranuan kunnan kirkonkylän asemakaava-alueen osa-alueita
4 ja 5 ; Salmenniemi, Pappilanniemi ja Mustikkamaa.
1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Ranuan kunnan keskustan itäpuolella Posiontien etelä- ja
pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ranuajärveen, etelässä Takajärveen,
lännessä Apajalahteen ja Ranuansalmeen. Idässä kaavamuutosalueeseen kuuluu Kirkkotien
ja Posiontien välinen Mustikkamaan alue.

Kaavamuutosalueet:
-Pappilanniemi
-Mustikkamaa
-Salmenniemi

5

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
•
•

•
•
•
•
•

•

Kunnannhallitus päätti kokouksessaan 01.03.2004 (§ 68) Pappilanniemen,
Salmenniemen ja Mustikkamaan alueiden asemakaavojen muutoksista.
1. viranomaisneuvottelu 25.10.2004. Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan ja
Ympäristötaito Oy:n lisäksi Lapin ympäristökeskuksen edustajat, Lapin maakuntamuseon
edustaja sekä Lapin tiepiirin edustaja. Kokouksessa käsiteltiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä kaavoituksen yleisiä tavoitteita.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtävillä 16.6. 2004 alkaen
Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.6.-29.7.2005 välisen ajan
Kaava- ja maapoliittinen työryhmä käsitteli kaavaa 29.11.2005
Kaava- ja maapoliittinen työryhmä käsitteli kaavaa 9.1.2006
Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.2.-10.3.2006 välisen ajan.
2. viranomaisneuvottelu pidettiin Lapin ympäristökeskuksessa 21.3.2006
Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan
ja Ympäristötaito Oy:n lisäksi Lapin
ympäristökeskuksen ja Lapin maakuntamuseon edustajat.

2.2 Asemakaava
Nyt tehtävän suunnittelutyön tarkoituksena on asemakaavan muutos kirkonkylän osaalueella.
Kaavamuutosalueilla pohjakartta on uusittu ja karttakoordinaatistojärjestelmä pn on
muuttunut. Kaava ajantasaistetaan vastaamaan pohjakarttaa ja lisäksi tarkistetaan mm.
rakentamistehokkuuksia. Kunnan maille koulukeskuksen viereen varataan rivitalopaikkoja
lähinnä vanhusten asumistarpeeseen. Kaavaprosessin aikana on maanomistajien ja kunnan
kesken tehty
maankäyttösopimuksia Erkkilän-, Pihlaja-, ja Tuulimyllyntien varren
lisärakentamisesta, mikä on huomioitu kaavassa; Alueiden rajauksia on tarkistettu ja niille on
osoitettu tehtyjen maankäyttösopimusten mukaisesti uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi kunta
on hankkinut maita Salmenniemen länsiosasta, jonne on kaavaan osoitettu kuusi uutta
erillispientalon rakennuspaikkaa sekä yksi rivitalotontti.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Pappilanniemeen, Salmenniemeen ja
Mustikkamaahan. Alue on kokonaisuutena hyvin moninainen. Alueella sijaitsee mm.
kunnanvirasto, koulukeskus, pappila, maatalousalueita, metsiä,
soita, rantoja ja
asuntoalueita.
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Osa-alueet:
Pappilanniemi
Pappilanniemi on alue, joka sijoittuu Posiontien ja Ranuajärven väliin. Alue on yleisilmeeltään
peltomaisemaa. Etenkin Pappilanniemen itäosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
Länsiosassa on peltoaukeita, koulukeskus, pappila ja rivi- ja omakotiasutusta. Rannat ovat
alueen itäosassa pääosin rakentamatta ja alueen maisema on avointa.
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Salmenniemi
Salmenniemen pohjoisosa on tiiviihkö alue, jossa sijaitsee mm. kunnanvirasto ja kirkonkylän
koulu. Posiontien varsi on varsin tiiviisti rakennettu ja risteysalueella on myös liikerakennus.
Niemen eteläosassa on rivi- ja omakotiasutusta. Niemen eteläkärki on rakentamatonta
rämettä. Niemen kärjessä on lintutorni, jonne johtaa koulualueelta pitkospuut.

Mustikkamaa
Mustikkamaa on matalan mäen ympärille rakennettu omakoti- ja rivitaloalue.
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3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen ympäristö on pääosin rakennettua tai kulttuurivaikutteista maa- ja
metsätalousaluetta. Luonnontilaisinta ympäristö kosteikkoalueilla Salmenniemen rannoilla
erityisesti niemen eteläkärjessä. Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa moreenia.
Salmenniemestä on tehty lintukartoitus kesällä 2004. Kartoituksessa havaittiin, että alueen
lintulajisto on tyypillistä suo- ja metsäalueen linnustoa, eikä harvinaisuuksia havaittu.(Liite1)
Vesistö
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ranuanjärveen ja etelässä Takajärveen. Ranuan – ja
Takajärvi ovat maisemallisesti ja virkistyksen kannalta merkittäviä ja siksi näiden suojeluun
tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Järvissä esiintyy ajoittain häiritsevän runsaasti
leväkasvustoa. Ranuanjärven enimmäissyvyys on n. 8 metriä ja keskisyvyys 2,8 metriä.
Takajärven keskisyvyys on1,5 metriä. Kevättulva nousee yleensä tasolle +144,30 metriä.
Perinnemaisemat
Perinnemaisemat ovat perinteisten maankäyttötapojen synnyttämiä maisematyyppejä. Ne
jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin perinnemaisemiin.
Perinnebiotooppeja ovat erilaiset niityt, kedot, ahot, kaskimetsät, hakamaat, nummet ja
metsälaitumet. Rakennettua perinnemaisemaa ovat muun muassa historialliset rakennukset
ja rakennelmat lähiympäristöineen sekä muinaisjäännökset
Muuttuvan maatalouskulttuurin myötä ovat perinteisten maankäyttötapojen muovaamat
elinympäristöt, perinnebiotoopit kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet katoamassa
luonnostamme. Nämä biotoopit ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi ne
ovat tärkeä osa kulttuuriperintöä ja perinteistä maaseutumaisemaa. Lapin perinnemaisematraportti sisältää Lapissa vuosina 1992-1998 tehtyjen kartoitusten tulokset sekä tuloksiin
perustuvan arvion alueen perinnebiotooppien nykytilasta ja hoidon tarpeesta. Tutkimuksen
perusteella suunnittelualueella ei ole perinnebiotooppeja. Ranualta on arvotettu raporttiin
kaikkiaan 25 perinnebiotooppia.
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3.1.3 Rakennettu Ympäristö
Palvelut
Suurin osa taajaman kaupallisista palveluista sekä urheilu- ja ulkoliikunta-alueet sijaitsevat
Keskustien varrella Ranuansalmen länsipuolella. Koulut, kunnantalo, seurakunnan tilat ja
useat muut julkiset palvelut ovat sijoittuneet suunnittelualueelle.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Ranuan kirkko ja pappilarakennukset on arvotettu Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa
seudullisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi.

Ranuan kirkko on rakennettu vuosina 1911-13 H. Andersinin
suunnitelmien mukaan kansallisromanttiseen tyyliin.
Satulakattoiseen ristikirkkoon liittyvät matala sakaristo ja
jyrkkälappeinen torni, jotka sijaitsevat ristivarsien
sisäkulmaan kirkon vastakkaisille puolille. Kirkon sisustus on
uusittu vuosina 1950-51.
Ranuan kirkko on kirkkolain 14 luvun 5§:n nojalla suojeltu
kirkollinen rakennus, jonka korjaus- ja muutostöissä on
pyydettävä museoviraston lausunto.

Miekkaniemessä sijaitsevat pappila ja ns. Pikku-pappila ovat
valmistuneet paria vuotta myöhemmin kuin kirkko.
Rakennukset sijaitsevat kulmittain toisiinsa nähden ja
tyylillisesti ne edustavat perinteistä talonpoikaisrakentamisen
nikkarityyliä
Rakennusten edessä entisen piha-alueen paikalle on 1970luvulla rakennettu tiiliverhoiltu yksikerroksinen, tasakattoinen
kirkkoherranvirasto. Virasto heikentää sekä tyylillään että
sijoituksellaan pappilamiljöön kulttuuriympäristöarvoja.
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Anttilan tila

Keskitalo

Anttilan rakennukset: asuinrakennus, 1910, navetta, 1927 ovat päässeet huonoon kuntoon.
Pihapiiriin on rakennettu matala tiilirakenteinen asuinrakennus.
Rantatien pohjoispäässä kirkkoa vastapäätä sijaitseva Keskitalon tilakokonaisuus edustaa
arvokasta paikallista maatalouskulttuurirakentamista.
Selostuksen kohtaan 6. Asemakaavan toteutus on koottu ohjeita ja suosituksia vanhan
rakennuskannan ja rakennetun ympäristön suojelemiseksi ja uusien rakennusten
sovittamiseksi olevaan ympäristöön.
Tekninen huolto
Suunnittelualueen taloudet ovat keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä.
Alueella ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.
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3.1.4 Maanomistus
Suurimman osan suunnittelualueesta omistavat yksityiset .
Alueen maanomistus on esitetty alla olevalla kartalla:
• kunta
• Ranuan seurakunta
• yksityiset
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3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö vahvisti Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001
ja se sai lainvoiman 4.12.2001.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty
taajamatoimintojen alueeksi A. Lisäksi alueella on kaksi suojelukohdetta, kirkko ja pappila,
jotka on maakuntakaavassa luokiteltu arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi.

Suunnittelualue

Maakuntakaava on useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se
korvaa aikaisemman seutukaavan. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.
Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien
valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan
alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.
Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa
yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi. Viranomaisen on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja
päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan
toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.
Koska suunnittelualueelle vuonna 1988 laadittu yleiskaava on oikeusvaikutukseton on maakuntakaava
ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavoja.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jotka on
maakuntakaavaan rajattu olevan tilanteen mukaan.

A

S

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE
Merkinnällä
osoitetaan
asumiseen
ja
muille
taajamatoiminnoille,
kuten
keskustatoiminnoille palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä
liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita.

SUOJELUALUE
Merkinnällä osoitetaan lähinnä kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelua
koskevan rakennussuojelulain, vesilain, maa-aineslain ja rakennuslain perusteella
suojeltavia alueita.
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RANUAN KIRKKO JA PAPPILA (maakuntakaavamerkintä S 3002)
Alue sijaitsee Ranuan kunnan päätaajamassa. Ranuan kirkko on rakennettu vuosina 1911-13. Satulakattoiseen
ristikirkkoon liittyvät matala sakaristo ja jyrkkälappeinen torni, jotka sijoittuvat ristivarsien sisäkulmaan kirkon
vastakkaisille puolille. Miekkaniemessä sijaitsevat pappila ja ns. pikku-pappila ovat valmistuneet pari vuotta
myöhemmin kuin kirkko. Rakennusten edessä entisen piha-alueen paikalle on 1970-luvulla rakennettu tiiliverhoiltu
yksikerroksinen, tasakattoinen kirkkoherranvirasto. Virasto heikentää sekä tyyliltään että sijoitukseltaan
pappilamiljöön kulttuuriympäristöarvoja.
Kohde on seudullisesti merkittävä suojelukohde

Virasto heikentää sekä tyyliltään että sijoitukseltaan pappilamiljöön kulttuuriympäristöarvoja.

Koko maakuntakaava-aluetta koskevia määräyksiä:
•
•
•
•
•
•
•

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on
otettava huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.
Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista lukuun ottamatta hyville, yhtenäisille tai
maisemallisesti tärkeille pelloille ei tulisi rakentaa, ellei niitä yksityiskohtaisemmassa
kaavassa ole rakentamiseen sopivaksi osoitettu.
Ranta-alueilla vapaan ranta-alueen osuus tulisi olla vähintään puolet muunnetusta
rantaviivasta.
Rakennuksia ei tulisi sijoittaa maisemallisesti aroille paikoille, kuten kapeisiin
niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden huipulle.
Maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimenpiteissä
erityisesti asutuksen läheisyydessä, ulkoilualueilla, teiden varsilla ja vesistöjen
rannoilla.
Vesistöjen veden laatu, hydrologinen tila, eliöstö ja maisema tai muut ominaisuudet
on säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisina.
Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt.
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Yleiskaava
Ranuan kirkonkylän alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava, minkä Ranuan
kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.1.1988.

Asemakaava
Ranualla on ainoastaan yksi asemakaava-alue. Kirkonkylän alkuperäisen asemakaavan on
laatinut Otto I. Meurman. Kaava on vahvistettu 23.12.1966 ja sitä on muutettu ja laajennettu
useasti. Pappilanniemen, Mustikkamaan ja Salmenniemen asemakaavat ovat vuodelta 1983.
(Liite, ote voimassa olevasta asemakaavasta)
Rakennusjärjestys
Ranuan kunnanvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen 14.11.2001 (72 §).
Rakennusjärjestyksessä annetaan ohjeita mm. ranta-alueelle rakentamisesta.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Nyt käynnistettävän suunnittelutyön tarkoituksena on asemakaavan muutos kirkonkylän osaalueella.
Kaavamuutosalueilla on pohjakartta uusittu ja karttakoordinaatistojärjestelmät ovat
muuttuneet. Kaavat ajantasaistetaan vastaamaan pohjakarttaa ja lisäksi tarkistetaan mm.
rakentamistehokkuuksia. Asemakaava on tehty vanhoihin Hkj -koordinaattijärjestelmään ja
N43 -korkeusjärjestelmään. Kirkonkylän alueesta on tehty vuonna 1990 uusi kartta, minkä
koordinaattijärjestelmä on kkj ja korkeusjärjestelmä N60. Järjestelmissä on sen verran eroa,
että eri pohjakartoille laadittuja kaavoja ei voida asettaa rinnakkain samalle kartalle. Lisäksi
nykyiset kaavat eivät ole numeerisia vaan ne laadittu ainoastaan paperiversioina. Edellä
mainitusta syystä on kaikki ennen vuotta 1990 hyväksytyt kaavat jossain vaiheessa
siirrettävä uudelle pohjakartalle.
Kaavan muuttamisen tarve perustuu pääosin järjestelmien muutoksiin, mutta samassa
yhteydessä alueita tarkastellaan kaavan ajantasaisuuden osalta sekä harkitaan mahdollisia
kaavan tehostamiskeinoja.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Ranuan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2004 pyytää tarjoukset kaavatyön
tekemisestä. Konsultti valittiin 29.3.2004 ja kaavatyö aloitettiin vuoden 2004 lopulla.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
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:
•
•
•

Alueen maanomistajat ja rajanaapurit ja yrittäjät.
Rakennusperinneyhdistys
Kunnan lautakunnat ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee.
-Tekninen lautakunta
-Sosiaali- ja terveyslautakunta

Viranomaiset:
• Lapin ympäristökeskus
• Lapin liitto
• Lapin maakuntamuseo
• Tiehallinto, Lapin tiepiiri
4.3.2 Vireilletulo
Ranuan kunnanhallitus päätti kaavatyön käynnistämisestä Pappilanniemen, Mustikkamaan ja
Salmenniemen osa-alueille kokouksessaan 01.03.2004 (§ 68)
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4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 16.6.2004 alkaen, eikä siitä jätetty
mielipiteitä.
Perusselvitysten ja tavoitteiden perusteella alueelle laadittiin alustavia kaavaluonnoksia,
joiden pohjalta suunnittelija muokkasi esiteltävän kaavaluonnoksen kuultuaan kunnan
viranomaisia.
Kaavaluonnos, joka asetettiin nähtäville esiteltiin osallisille Ranuan
kunnanvirastossa 21.6.2005. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.6-29.7.2005 välisen ajan ja siitä
jätettiin 8 mielipidettä, joihin konsultti laati vastineet. Vastineita ja niiden johdosta tehtyjä
muutoksia käsiteltiin 29.11.2005 ja 9.1.2006 kaava- ja maapoliittisessa työryhmässä, jossa
sovittiin kaavaehdotuksen laatimisesta sovittujen muutosehdotusten mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 8.2-10.3.2006 välisen ajan.
4.3.4
•

•
•
•
•
•

Viranomaisyhteistyö
1. viranomaisneuvottelu pidettiin Ranuan kunnassa 25.10.2004. Kokoukseen
osallistuivat Ranuan kunnan
ja Ympäristötaito Oy:n lisäksi Lapin
ympäristökeskuksen edustajat, Lapin maakuntamuseon edustaja sekä Lapin tiepiirin
edustaja. Kokouksessa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
kaavoituksen yleisiä tavoitteita.
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.2.-10.3.2006 välisen ajan.
2. viranomaisneuvottelu
pidettiin Lapin ympäristökeskuksessa 23.3.2006
Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan ja Ympäristötaito Oy:n lisäksi Lapin
ympäristökeskuksen edustajat sekä Lapin maakuntamuseon edustaja.
Kunnanhallitus lähettää viranomaisneuvottelussa 23.3.2006 sovitun
mukaisesti
täydennetyn
kaavaehdotuksen
kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi. (kh 10.4.2006 §96)
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen kokouksessaan 15.5.2006
(§26)

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet:
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka tulivat voimaan
26.11.2001. Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua
koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Rovaniemen maakuntakaavan on
maakuntavaltuusto hyväksynyt 19.5.2000 ja ympäristöministeriö vahvistanut 2.11.2001, joten
valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
eivät
välity
maakuntakaavan
kautta
kuntakaavoitukseen ja koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista
yleiskaavaa tulee asemakaavaa laadittaessa ottaa tällä suunnittelualueella huomioon seu
raavat erityistavoitteet, jotka ovat asemakaavaehdotusta koskevia velvoitteita:
•
•

uusia huomattavia asuin-, työpaikka-, tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta
maaseudun asutusta sekä matkailu ja muita vapaa-ajan toimintoja on suunnattava
mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja infrastruktuurin
hyväksikäyttöä.
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•
•
•
•
•

suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten ja
edistettävä verkostojen jatkuvuutta.
otettava huomioon alueen maaperän soveltuvuus suunniteltuun maankäyttöön
ehkäistävä meluhaittaa
varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot
säilyvät.
ilman erityisiä perusteita ei hyviä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön

Lisäksi tässä kaavassa huomioitavia tavoitteita ovat mm.
Toimiva aluerakenne
•
•

Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään
alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
•
•

•

Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia
Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä huomiota rakennetun ympäristön
ajalliseen kerroksellisuuteen sekä korkeatasoisiin, alueiden omaleimaisuutta
vahvistaviin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin
rakennettuihin ympäristöihin.
Taajamia kehitettäessä viheralueita hyödynnetään siten, että niistä muodostuu
yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
•

Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen
LÄHDE:Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto: Valtineuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista,
Oy Edita Ab, Helsinki 2001

Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat asemakaavan sisältövaatimukset ja tarkoitus:
MRL 50 § Asemakaavan tarkoitus
Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan
asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja
ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja
maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön
edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.
MRL 54§ Asemakaavan sisältövaatimukset

-

-

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava
huomioon
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen
järjestämiselle.
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä arvoja saa
hävittää
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-

Alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen
sopivia alueita
Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä
heikkenemistä.
Ei saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta rajoitusta tai
haittaa, joka tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää
Jos asemakaava laaditaan alueelle, jossa ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan
sisältövaatimuksista säädetään

Maakuntakaavan tavoitteet
-

Maakuntakaavassa alue on osoitettu merkinnällä A Taajamatoimintojen alue.
(ks. kohta 3.2.1)

Yleiskaavan tavoitteet
Vuonna 1988 laadittu osayleiskaava ei ole voimassa asemakaavan muutosalueella, mutta se
osoittaa miten kaavaa tulisi muuttaa.
-

Erillispientalon tontin koon tulisi olla vähintään 1000m2.
Peltoaukeille rakentamista tulisi välttää.
Koululaisten käyttöön tulisi varata kävelyetäisyydellä kouluista sijaitsevia biologian
opetusalueita.
Vanhainkodin myöhemmille laajennuksille tulee varata tila nykyisen tontin yhteyteen.
Tulisi osoittaa riittävästi ranta-alueita virkistyskäyttöön ja osoittaa rantaan sekä
uimapaikkoja että venevalkamia.

Viranomaisten tavoitteita
Viranomaisten tavoitteita kartoitettiin kaavoituksen 1. viranomaisneuvottelussa lokakuussa
2004.

Kunnan tavoitteet
Kunnan ensisijaisena tavoitteena on ollut kaava-alueen koordinaattijärjestelmän
ajantasaistaminen ja kaavan ajantasaistaminen numeeriseen muotoon sekä mahdolliset
vähäiset tarkennukset kaavaan.
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Kaavatyön kuluessa muutostoiveita on tullut lisää niin kunnan kuin yksityisten
maanomistajienkin taholta. Koulun ympäristöön on varattu mm. kaksi rivitalotonttia lähinnä
vanhusten asumistarpeisiin. Kaavaprosessin aikana on maanomistajien ja kunnan kesken
tehty maankäyttösopimuksia Erkkilän-, Pihlaja-, ja Tuulimyllyntien varren lisärakentamisesta;
Alueiden rajauksia on tarkistettu ja niille on osoitettu tehtyjen maankäyttösopimusten
mukaisesti uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi kunta on hankkinut maita Salmenniemen
länsiosasta, jonne on kaavaan osoitettu kuusi uutta erillispientalon rakennuspaikkaa
katualueineen sekä yksi rivitalotontti.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Mustikkamaan osalta kaavaan on tehty vain pieniä merkitykseltään vähäisiä muutoksia.
Pappilanniemelle ja Salmenniemen itäosaan muutoksia on tehty melko paljon.
Aluevarausmuutoksia on muokattu kunnalta ja maanomistajilta saadun palautteen pohjalta.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
Suunnittelualue jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Pappilanniemeen, Salmenniemeen ja
Mustikkamaahan. Alue on kokonaisuutena hyvin moninainen. Alueella sijaitsee mm.
kunnanvirasto, koulukeskus, pappila, maatalousalueita, metsiä,
soita, rantoja ja
asuntoalueita.
Pappilanniemi
Pappilanniemi on alue, joka sijoittuu Posiontien ja Ranuajärven väliin. Alue on yleisilmeeltään
peltomaisemaa. Etenkin Pappilanniemen itäosa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.
Länsiosassa on peltoaukeita, koulukeskus, pappila ja rivi- ja omakotiasutusta. Rannat ovat
alueen itäosassa pääosin rakentamatta ja alueen maisema on avointa. Kaavamuutoksessa
koulun ympäristön YO-Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue on supistettu
lähinnä nykyisen alueella sijaitsevan koulun tarpeisiin. Osa YO-alueesta muutettu AO- ja ARpien- ja rivitaloasumisen korttelialueiksi ja osa viheralueeksi. Tuulimyllyntiellä sijaitseva
maatila on osoitettu yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti AM/s-merkinnällä. Tuulimyllyntien
päähän ranta-alueelle on osoitettu 4 uutta rakennuspaikkaa. Samalla on tarkistettu tieyhteys
kortteliin 142. Erkkilätien päähän on osoitettu yksi uusi rakennuspaikka. Uusia katuja on
koulun eteläpuolella ja Tuulimyllyntien jatkeena. Kirkon itäpuolella alavalla alueella oleva
katuvaraus Kirkkotieltä Posiontielle (Takajärventie) on siirretty aivan kirkon viereen ja se on
muutettu kevyen liikenteen väyläksi. Kevyen liikenteen väyläksi on muutettu myös
katuvaraus Ahjotieltä Kirkkotielle.
Salmenniemi
Salmenniemen pohjoisosa on tiiviihkö alue, jossa sijaitsee mm. kunnanvirasto ja kirkonkylän
koulu. Posiontien varsi on varsin tiiviisti rakennettu ja risteysalueella on myös liikerakennus.
Niemen eteläosassa on rivi- ja omakotiasutusta. Niemen eteläkärki on rakentamatonta
rämettä. Salmenniemen länsiosaan on kaavaan osoitettu kuusi uutta erillispientalon
rakennuspaikkaa katualueineen sekä yksi rivitalotontti. Pihlajatien varteen ranta-alueelle on
osoitettu yksi uusi rakennuspaikka sekä yksi rakennuspaikan laajennus.
Mustikkamaa
Mustikkamaa on matalan mäen ympärille rakennettu omakoti- ja rivitaloalue. Mustikkamaalle
on tehty ainoastaan vähäisiä rajojen tarkennuksia.

5.1 Kaavan rakenne
tiedot tilastolomakkeesta
5.1.1 Palvelut
Alueen palvelut pysyvät ennallaan lukuun ottamatta vanhusten asuinpalveluja, jotka
lisääntyvät
koulun
ympäristöstä
varattujen
vanhusten
asumiseen
varattujen
rakennuspaikkojen myötä.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen
Lisärakentaminen on pyritty osoittamaan olevan rakenteen yhteyteen ja pääsy rantaan on
pyritty turvaamaan viheryhteyksin.
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5.3 Aluevaraukset

Asumisen alueet
Kaavaalueella on rivi- ja muun pientaloasumisen korttelialueita kaavamerkinnöillä:
-AR-Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet.
-AL-Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet.
-AO-Erillispientalojen korttelialueet.
-AM-Maatilojen talousrakennusten korttelialueet.
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Asumisen uudet alueet

Uusia rakennuspaikkoja on ositettu sekä
kunnan, että yksityisten maanomistajien
maille.
Kunnan maalle
yläkoulun
viereen
varataan
rivitalopaikkoja lähinnä vanhusten
asumistarpeeseen.
Kaavaprosessin
aikana maanomistajien ja kunnan
kesken on
tehty
maankäyttösopimuksia
Erkkiläntien, Pihlajatien, Rantamutkan ja
Tuulimyllyntien
varren
lisärakentamisesta. Alueiden rajauksia
on tarkistettu ja niille on osoitettu
maankäyttösopimusten mukaisia uusia
rakennuspaikkoja tai tonttialuetta.
Lisäksi kunta on hankkinut maata
Salmenniemen länsiosasta, jonne on
kuiville
mäntyvaltaisille
kankaille
kaavaan on osoitettu kuusi uutta
erillispientalon
tonttia
sekä
yksi
rivitalotontti. Rakentamiseen osoitetut
uudet asuinalueet ovat viemäröinnin
kannalta edullisilla alueilla. Uusien
alueiden välissä on maastonmuodoltaan
muuta
ympäristöä
matalampi
kosteikkoalue,
joka
jätettiin
luonnontilaan.

Yleisten rakennusten korttelialueilla
yläkoulun
korttelialuetta
121
on
pienennetty ja osalle alueesta osoitettu
rivitalopaikkoja
vanhusten
asumistarpeeseen.

Yleisten
alueet

rakennusten
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Alueen viherympäristö muodostuu Yläkoulun niittymäisestä ympäristöstä, Pappilanniemen
keskiosan maatalouden pelto- ja rantavyöhykkeen metsäalueista sekä Salmenniemen
kosteikkoalueista. Mustikkamaa sijaitsee metsäisellä kumpareella.
Yläkoulun ympäristön niittyjä

Salmenniemen eteläkärki on luonnontilaista
kosteikkoa
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Uudet katualuevaraukset:
1.Yläkoulun eteläpuolen uusille AR- ja AOkorttelialueille johtava katuyhteys.
2. Tuulimyllyntie jatkuu rantametsikön uusille
rakennuspaikoille.
Katu
linjataan
maatalouskeskuksen kohdalla siten, että
oleva puurivi säilyy.
3.Ahjotien
suora
yhteys
kirkkotielle
muutetaan kevyen liikenteen väyläksi.
4.Kirkon
pysäköintialueelta
Posiontielle
varattu tieyhteys poistetaan ja uusi kevyen
liikenteen yhteys osoitetaan aivan kirkon
kupeeseen.
5.Salmenniemen
tieyhteys.

uusien

pientalojen

Tuulimyllyntien
oleva
puurivi
pyritään
säilyttämään linjaamalla tie sen eteläpuolitse.
Uusia rakennuspaikkoja osoittaessa on
huomioitu tulevaa kaavoitusta varten kevyen
liikenteen verkoston jatkuvuus.

5.4 Kaavan vaikutukset
Asemakaavoitukseen sisällytetään sen eri vaiheissa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
vaikutusten arviointi, jonka tarkoituksena on selvittää tarpeellisessa määrin kaavan
toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset ennakolta. Selvitettäviä vaikutuksia ovat mm.
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan,
liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen.
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5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Pappilanniemi:
Nykytilanne:
Pappilanniemessä sijaitsee Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten palveluiden korttelialuetta,
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta sekä asuinpientalojen asuinalueita.
Kaavamuutos:
Kaavamuutoksella osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueista korvautuu
asuinpientalojen alueilla. Lisäksi Tuulimyllyntie jatkuu ja sen varteen osoitetaan uutta
pientalorakentamista. Tuulimyllyntien lisärakentaminen on osoitettu rantavyöhykkeelle
metsäiselle alueelle. kaavassa suurin osa rakennuspaikoista sijoittuu jo rakennettujen
alueiden yhteyteen.
Ehdotuksen mukainen kaava vahvistaa nykyistä rakennetta ja tiivistää asutusta jo
rakennetuilla alueilla. Mikäli kaavan sallima rakentaminen toteutuu kokonaisuudessaan
muuttuu koulun viereinen niitty puistomaisemmaksi. Tuulimyllyntien varren rakentaminen
muuttaa maisemaa jossain määrin. Rakentaminen on pyritty ohjaamaan ranta-alueen
metsäsaarekkeelle siten, että metsän ja pellon reuna säilyy ehjänä.
Salmenniemi:
Nykytilanne:
Salmenniemen pohjoisosa on tiiviihkö alue, jossa sijaitsee mm. kunnanvirasto ja kirkonkylän
koulu. Posiontien varsi on varsin tiiviisti rakennettu ja risteysalueella on myös liikerakennus.
Alueen eteläosa on rakentamatonta kosteikkoa.
Kaavamuutos:
Pihlajatien rantamaisema muuttuu puistomaisesta ympäristöstä enemmän rakennetuksi
asuinympäristöksi, mikä näkyy erityisesti Posiontieltä katsottaessa. Koivutien kuusi uutta
rakennuspaikkaa muuttavat luonnontilaisen ranta-alueen kuivan mäntykankaan rakennetuksi
ympäristöksi.
Koivutien varren uusi rivitaloalue muuttaa mäntyvaltaisen alueen rakennetuksi asuinalueeksi,
mikä näkyy erityisesti Posiontielle. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella uusi alue viestii
Posiontiellä kulkijalle saapumisesta elinvoimaiseen kuntaan.
Mustikkamaa:
Nykytilanne:
Mustikkamaa on matalan mäen ympärille rakennettu omakoti- ja rivitaloalue.
Kaavamuutos:
Mustikkamaalle ei osoiteta uutta rakentamista.
5.4.2

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan

Kaavamuutosalueen taloudet on velvoitettu liittymään keskitetyn vesihuollon piiriin ja koska
uusien rakennuspaikkojen ja vesistön väliin jätetään vihervyöhyke kaavamuutoksen salliman
lisärakentamisen vaikutukset vesistön tilaan ovat vähäiset verrattuna nykytilaan.
Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelu- ja vesilaissa mainittuja suojeltuja luontotyyppejä
eikä metsälaissa mainittuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
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Pappilanniemi:
Nykytilanne:
Alue on yleisilmeeltään peltomaisemaa. Etenkin Pappilanniemen itäosa on maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta. Länsiosassa on peltoaukeita, koulukeskus, pappila ja rivi- ja
omakotiasutusta. Rannat ovat alueen itäosassa pääosin rakentamatta ja alueen maisema on
avointa.
Kaavamuutos:
Alueen yleisilme pysyy kaavamuutoksenkin jälkeen avoimen peltomaiseman ja
rakennusryhmien vuorotteluna. Mikäli nykyisen kaavan ja uuden kaavamuutoksen sallimat
rakennusalueet toteutetaan tiivistyy koulun ympäristö eniten muuttuen niittymaisemasta
puistomaiseksi rakennetuksi ympäristöksi. Tuulimyllyntien uusi linjaus näkyy avoimessa
peltomaisemassa, mutta Tuulimyllyntie ranta-alueen uudet rakennuspaikat kätkeytyvät
metsäalueelle, mikäli uusilla rakennuspaikoilla säilytetään riittävästi reunapuustoa.
Rakennuspaikkojen liiallinen ”parturointi” saattaa näkyä ei toivottavina aukkoina yhtenäisellä
metsäisellä alueella.
Salmenniemi:
Nykytilanne:
Posiontien varsi on varsin tiiviisti rakennettu ja risteysalueella on myös liikerakennus. Niemen
eteläosassa on rivi- ja omakotiasutusta. Niemen eteläkärki on rakentamatonta rämettä.
Kaavamuutos:
Rakentamisen tieltä joudutaan poistamaan puustoa ja mahdollisesti harventamaan puustoa
ranta-alueella uusien omakotitalojen kohdalla mikä näkyy Posiontieltä rantametsikön
harvenemisena.
Mustikkamaa:
Ei muutoksia.
5.4.3

Sosiaaliset vaikutukset

Nykytilanne:
Suunnittelualue on tyypillistä harvahkoa ydinkeskustan tuntumassa olevaa rakennettua
ympäristöä, jolle on luonteenomaista vanhat vielä toistaiseksi maatalouskäytössä olevat
maatalouskeskukset viljelyalueineen joiden lomaan on syntynyt uutta omakotirakentamista.
alueelle tuo eloa koulut, joille on kaavassa varattu myös lisärakentamisoikeutta. Lisäksi
kunnantalo, seurakunnan tilat ja useat muut julkiset palvelut ovat sijoittuneet
suunnittelualueelle. Alueella sijaitsee mm. vanhusten palveluasuntoja miellyttävällä alueella
Ranuanjärven rannalla.
Kaavamuutos:
Maatalous on väistymässä uuden rakentamisen tieltä ja alue on muuttumassa tiiviimmäksi
pientalorakentamisen alueeksi. Vaikka alueen rakentaminen lisääntyy liikenneturvallisuus
parantunee nykyisen kaavan sallimaan tilanteeseen nähden, sillä koulualuevaraukset
pienevät. Vanhusten palveluasuntotarjonta lisääntyy alueella mikä edistää vanhusten
hyvinvointia.
Kaavassa avoimen maiseman ja rakentamisen suhde pyritään säilyttämään. Uutta asutusta
ei tule siinä mittakaavassa, että se vaikuttaisi alueen rauhaan tai turvallisuuteen.
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5.4.4

Taloudelliset vaikutukset

Uudet tiet, tarvittava kunnallistekniikka ja uudet rakennukset aiheuttavat kustannuksia
rakentamisen ja kunnossapidon takia kunnalle ja yksityisille. Kustannuksia ei ole arvioitu
euromääräisesti.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Posiontien liikenne aiheuttaa jossain määrin meluhaittoja.

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset
AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Alueella on ja / tai sille voidaan rakentaa rivitaloja ja esimerkiksi autokatoksin tai
varastoin toisiinsa kytkettyjä pientaloja asumistarkoituksiin.

AO

Erillispientalojen korttelialue.
Alueella on ja / tai sille voidaan rakentaa omakotitaloja asumistarkoituksiin.

AL

Asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialue.

AM

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.

Y
YO
YK

Yleisten rakennusten korttelialue.
Opetustoimintaa palvelevin rakennusten korttelialue.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.

VP

Puisto.
Merkinnällä osoitetaan sellaiset virkistysalueet, jotka on tarkoitus rakentaa
puistomaisiksi.

VL

Lähivirkistysalue.
Merkinnällä osoitetaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitetut, lähinnä
taajamarakenteen sisäiset alueet, joita ei ole tarkoitus rakentaa varsinaisiksi
puistoiksi.

LT

Yleisen tien alue.

LV

Venevalkama.
Yleinen pysäköintialue.

LP
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M

MT
W

Maa- ja metsätalousalue.

Maatalousalue.

Vesialue

/s

Alue, jola ympäristö säilytetään.
Alueella olevien rakennusten ominaispiirteet tulee säilyttää. Alue on
suunniteltava siten, että olemassa olevan rakennuskannan
säilyttämiselle luodaan edellytykset. Uudisrakentamisen ja
olemassa oleviin rakennuksiin tehtävien muutosten sopeutumiseen
kyläkuvaan on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueella
oleva puusto on pyrittävä säilyttämään.

rs

Rakennusala, jolle saa sijoittaa rantasaunan

le

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa

vu

Ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi varattu alueen
osa

sr

Suojeltava rakennus
Miekkaniemessä sijaitsevat pappila ja ns. Pikku-pappila on arvotettu
Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa seudullisesti arvokkaiksi
kulttuuriympäristöiksi.
Merkintä osoittaa, ettei rakennusta tai sen osaa saa purkaa eikä
sen suojeluarvoja heikentää korjaus- ja muutostöissä

srk-1

Kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla suojeltu kirkollinen
rakennus.Suojelumääräykset ovat kirkkolain nojalla annetussa
suojelupäätöksessä. Korjaus- ja muutostöissä on pyydettävä
Museoviraston lausunto. Kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut
evankelisluterilaiset kirkolliset rakennukset ovat kirkkolain
perusteella suojeltuja.

5.7 Nimistö
Kaava-alueen katujen nimistä päätetään erikseen kunnassa.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
6.1.1

Yleisiä ohjeita rakennusperinnön säilymisen turvaamiseksi

Vanhat rakennukset ovat arvokkaita kulttuurihistoriallisen kehityksen todistuskappaleina. Ne
kertovat aikakautensa pyrkimyksistä. Vanhan rakennuskannan säilymiselle parhain tae on
niiden käyttö ja oikein suoritettu huolto- ja korjaustoimenpiteet. Käyttämättömänä vanha
kulttuurimaisema hiipuu, rakennukset tuhoutuvat ja pellot pusikoituvat.
Suunnittelualueen kaikki ennen sotia rakennetut sekä harvat jälleenrakennuskauden
rakennukset ovat arvokas osa Ranuan historiaa ja kaipaavat suosituksia ja ohjeita
täydennys- ja korjausrakentamisesta, jotta yhä arvokkaammaksi muuttuva kulttuuriperintö
voidaan säilyttää tuleville sukupolville. Suunnittelualueen rakennuskannan ajalliset
kerrostumat on koottu erilliseen rakentamisen kerroksellisuus-karttaan.
Rakentamisen sovittaminen vanhaan ympäristöön
Jotta uusi rakennus sopeutuisi ympäristöönsä, tulee suunnittelussa ottaa huomioon alueen
muiden rakennusten ja erityisesti vanhan rakennuskannan rakentamistyyli, materiaalit ja
väritys. Uusiin rakennuksiin voidaan soveltaa yksityiskohtia alueen vanhasta
rakennusperinteestä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole kopioida vanhaa rakentamistapaa,
vaan rakennus on aina oman aikansa tuote ja sen tulee myös näkyä lopputuloksessa.
Vanhat pihapiirit tulisi säilyttää. Aikojen kuluessa poistuneiden rakennusten paikalle on
luontevaa rakentaa uudet. Nykyaikainen maatalous vaatii suurempia yksiköitä ja kalustoa
varten täytyy olla entistä suuremmat hallit. Vaikeaa onkin liittää moderni maatalous ja
perinteinen rakentamistapa yhteen. Isot hallit ja muut uudet tuotantorakennukset tulisi
sijoittaa olevan pihapiirin ulkopuolelle uudeksi pihaksi. Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet
tulee kuitenkin huomioida ja sijoittaa uusi piha siten, että olevat peltokuviot säilyvät.
Rakennettaessa uutta vanhaan kulttuuriympäristöön tulisi
mittasuhteiden perustua
ympäröivään maisemaan ja rakennuskantaan, jolloin rakennus sopii ympäristöönsä ja
kokonaisuudesta tulee sopusointuinen ja rauhallinen. Kauniiden mittasuhteittensa ja huolella
valitun rakennuspaikkansa ansiosta vanhat talot sopivat yleensä kauniisti maisemaan ja
siksi niistä kannattaa myös nykyrakentajan ottaa oppia.
• Täydennä ja korjaa aikojen kuluessa syntyneitä rakennusryhmäkokonaisuuksia.
• Vanhat asuinrakennukset ovat yleensä huolellisesti valitulla paikalla ja tarjoavat siten
hyviä esimerkkejä uuden talon sijoittamiselle.
• Älä rakenna uusvanhaa, vaan sovita uusi olevaan.

Rakennuspaikka metsän reunassa
Ehyet ja maaston muotoja noudattavat reunavyöhykkeet, jotka rajaavat avointa aluetta
metsän reunassa ovat kauniin ja sopusuhtaisen maiseman ehdoton edellytys. Tuulimyllyntien
päähän ranta-alueelle rakennettaessa tulee pellon ja metsän raja säilyttää.
• Järkevämpää on sovittaa talo maastoon kuin maasto taloon.
• Rakennus/rakennukset sijoitetaan metsän sisälle siten, että reunapuusto säilyy
yhtenäisenä.
Yleinen vaatimustaso ympäristön laadun suhteen on kasvanut ja tulee kasvamaan. Ei ole
järkevää rakentaa minkäänlaisia tiloja ympäristöstä piittaamattomalla tavalla.
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kunta toteuttanee vanhusten palvelutalojen rakentamista heti kaavan saatua lainvoiman.
Omakotirakentaminen toteutunee verkkaisesti.

6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavamuutoksen toteutusta seuraa lähinnä kunnan rakennustarkastus.

08.06.2006

Iikka Ranta
Arkkitehti, SAFA, YKS-298
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SALMENNIEMEN LINNUSTON KARTOITUS

1.

LIITE1

Kartoitettava alue ja kartoitusmenetelmät

Salmenniemi on Ranuan kirkonkylässä sijaitseva niemi, jonka pohjoisosassa
sijaitsevat mm. kunnantoimisto, ala-aste sekä Koivutien rivitaloalue. Rakentamaton
niemen eteläkärki on pinta-alaltaan n. 12 ha. Alue on kokonaisuudessaan suota,
pääasiassa rämettä, rannoilla ja luoteisosassa hieman korppimaistakin aluetta.
Niemeen on v. 2001 Ympäristökeskuksen toimesta rakennettu pitkospuut ja
lintutorni.
Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää Salmenniemen lintulajisto ja eri lajien
runsaus. Kartoitus suoritettiin 29.06.2004 linja-arviona siten, että kartoitusryhmä kulki
itärannan pitkospuita pitkin lintutornille ja tornilta takaisin niemen länsirantaa metsää
pitkin. Tornista katsottiin Takajärvi kaukoputkella. Kaikki kartoituksen aikana havaitut
lintulajit ja –yksilöt kirjattiin ylös. Kartoituksessa huomioitiin sekä näkö- että
kuulohavainnot.
Koska ajankohta kartoitukselle oli monien lintulajien kohdalla hieman myöhäinen, on
Takajärven lintulajisto ilmoitettu useiden aiemmin keväällä suoritettujen
linturetkihavaintojen perusteella.
2.

Salmenniemen linnusto

Kartoituskäynnin aikana havaittiin kaikkiaan 45 lintuyksilöä, jotka kuuluivat 17 lajiin.
Useimmin havaitut lajit olivat räkättirastas (6 havaintoa) ja pajulintu (5 havaintoa).
Myös pajusirkkuja havaittiin rantapensaikoissa useita. Yleisesti ottaen alueen lajisto
on tyypillistä suo- ja metsäalueen linnustoa, eikä harvinaisuuksia havaittu.
Salmenniemen kartoituksessa havaitut lintulajit systemaattisessa järjestyksessä:
Isokuovi (Numenius arguata)
Harmaalokki (Larus argentatus)
Kalalokki (Larus canus)
Lokki (Canus sp)
Käpytikka (Dentrocopos major)
Törmäpääsky (Riparia riparia)
Räystäspääsky (Delichon urbica)
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Harakka (Pica pica)
Varis (Corvus corone)
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Laulurastas (Turdus philomelos)
Räkättirastas (Turdus pilaris)
Peippo (Fringilla coeleps)
Järripeippo (Fringilla montifringilla)
Viherpeippo (Chloris chloris)
Pajusirkku (Emberiza scoeniclus)
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3.

Takajärven linnusto

Takajärveltä ei kartoituksen aikana tehty ainuttakaan vesilintu tai kahlaajahavaintoa.
Takajärvessä ja sen rannoilla on kuitenkin mahdollista nähdä varsin monia vesilintuja
ja kahlaajia. Eri henkilöiden havaintojen mukaan järvessä on viime vuosina tavattu
ainakin vesilintulajia ja kahlaajalajia.
Takajärven vesilintu ja kahlaajalajisto:
Sorsalinnut:
Kuikka (Gavia arctica)
Laulujoutsen (Gygnus gygnus)
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Tukkasotka (Aythya fulicula)
Telkkä (Bucaphala clangula)
Mustalintu (Melanitta nigra)
Haapana (Anas penelope)
Kahlaajat:
Rantasipi (Tringa hypoleucos)
Liro (Tringa glareola)
4.

Kartoituksen tuloksen arviointi

Kaikki kartoituksen aikana havaitut linnut edustavat tavanomaista etelälappilaista
suobiotyypin lajistoa. Alue ei sinällään ole linnustoltaan merkittävä, mutta alueen
sijainti kuntakeskuksen liepeillä ja ala-asteen välittömässä läheisyydessä tekee
alueesta sellaisenaankin tärkeän ulkoilu- ja retkeilyalueen.

Salmenniemen lintukartoitusreitin havainnot 29.06.2004: ( ks. kartta)
1.
1.-2.
2.
2.-3.
3.

4.
4.-5.

Ala-asteen kota
Peippo, Pajulintu 3 kpl, Varis, Käpytikka.
Kota-ensimmäinen levike
Varis, Pajusirkku, Metsäkirvinen, Laulurastas, Viherpeippo.
Ensimmäinen levike rannalla
Törmäpääsky, Räkättirastas 2kpl, Harakka.
Ensimmäinen- toinen levike
Pajulintu, Pajusirkku, Metsäkirvinen.
Toinen levike rannalla
Pajusirkku 2kpl, Lokki sp, Räkättirastas 3kpl, Isokuovi, Pajulintu,
Järripeippo.
Lintutorni
Varis, Harmaalokki, Kalalokki 2kpl, Pajusirkku.
Ranta lintutorni-kota
Varis 2kpl, Peippo, Metsäkirvinen, Pajulintu, Räkättirastas, Harmaalokki,
Kirjosieppo.
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Kartoituksen suorittajat:
Seppo Alamännistö
Tuomo Kiminki
Elina Torvinen

Alueen kartta havaintoluetteloineen.
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LIITE 2

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

683 Ranua

08.06.2006

Kaavan nimi

Asemakaavan muutos ja laajennus Osa-alueet: 4. Salmenniemi,
5. Pappilanniemi ja Mustikkamaa

Hyväksymispvm

15.05.2006

Ehdotuspvm

Hyväksyjä

Vkunnanvaltuusto

Vireilletulosta ilm. pvm

Hyväksymispykälä

26

Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus

683V150506A26

Kaava-alueen pinta-ala [ha]

155,9393

Täyttämispvm

01.03.2004

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,7792

Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

Asemakaavan muutoksen pinta154,1601
ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [lkm]

Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Pintaala [%]

Kerrosala
[k-m²]

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

Yhteensä

155,9393

100,0

84246

0,05

A yhteensä

39,0648

25,1

84246

0,22

P yhteensä

0,1260

0,1

-5,7550

Y yhteensä

12,0126

7,7

-2,7349

18,7526

12,0

14,8749

16,9618

10,9

0,5153

M yhteensä

40,5970

26,0

-11,1691

W yhteensä

28,4245

18,2

0,4003

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosalan
muut. [k-m² +/-]
12600

5,6476

12600

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä

Maanalaiset
tilat

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

Yhteensä
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[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Pintaala [%]

Kerrosala
[k-m²]

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

Yhteensä

155,9393

100,0

84246

0,05

A yhteensä

39,0648

25,1

84246

0,22

AP

0,3980

1,0

796

0,20

AR

12,9247

33,1

32155

AO

21,0242

53,8

AL

1,2388

3,2

AM

2,3894

6,1

1,2419

AM-S

1,0897

2,8

1,0897

12600
5,6476

12600

0,25

2,1395

6265

48640

0,23

2,4913

6361

2655

0,21

-0,0129

-26

AT

-1,3019

P yhteensä

0,1260

0,1

-5,7550

P

0,1260

100,0

-5,7550

Y yhteensä

12,0126

7,7

-2,7349

Y

4,3111

35,9

4,3111

YO

3,9103

32,6

-3,5942

YK

2,8816

24,0

-0,9096

YK-S

0,9096

7,6

0,9096

YOH II

-3,4518

C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä

18,7526

12,0

14,8749

VP

3,5348

18,8

2,9714

VL

15,1112

80,6

12,0824

VK
VP-S

Kerrosalan
muut. [k-m² +/-]

-0,1789
0,1066

0,6

L yhteensä

16,9618

10,9

0,5153

Kadut

6,7409

39,7

0,7723

LT

8,9754

52,9

3,9559

LV

0,8298

4,9

0,1049

LP

0,4157

2,5

-0,2701

R yhteensä

LPV

-0,1049

LYT

-3,9428

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä

40,5970

26,0

-11,1691

M

21,8331

53,8

-8,4488

MT

18,7639

46,2

16,4156

MV

-19,1359
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Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Pintaala [%]

Kerrosala
[k-m²]

W yhteensä

28,4245

18,2

0,4003

W

28,4245

100,0

0,4003
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Tehokkuus
Pinta-alan
[e]
muut. [ha +/-]

Kerrosalan
muut. [k-m² +/-]

