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Tilastolomake
Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Asemakaavan muutoskartta 1:2000

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Lapin kulttuuriympäristöohjelma ,Lapin ympäristökeskus, 1997
Lapin perinnemaisemat, Lapin ympäristökeskus, 1999, Kalpio, Satu ym.
Lapin rakennusperintö, Lapin läänin rakennusperinne ry., 1984
Ranuan kulttuuriympäristö tutuksi- (toim. Elo Tiina)
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee Ranuan kunnan kirkonkylän asemakaava-alueen osa-alueita
1; Keskusta-Multilahti.
1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaavamuutosalue
sijaitsee
Ranuanjärven
Rovaniementiehen ja lännessä Kemijärventiehen.
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länsipuolella

rajautuen

etelässä

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnannhallitus päätti kokouksessaan 29.05.2006 (§ 150) Ranuan kirkonkylän
asemakaavan ajantasaistamistyön aloittamisesta Ranuansalmen länsipuolella.
1. viranomaisneuvottelu 18.09.2006. Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan ja Airix
Ympäristö Oy:n lisäksi Lapin ympäristökeskuksen edustajat, Lapin liiton edustaja sekä
Lapin tiepiirin edustaja. Kokouksessa käsiteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
kaavoituksen yleisiä tavoitteita.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtävillä 19.9.2006 alkaen
Kaava- ja maapoliittinen työryhmä käsitteli kaavaa 24.11.2006
Kaava- ja maapoliittinen työryhmä käsitteli kaavaa 20.12.2006
Kaavaluonnos esiteltiin yleisesti 20.12.2006
Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.12.-10.1.2007 välisen ajan.
Kaavaehdotus esiteltiin kunnanhallituksessa 29.1.2007
Kaavaehdotus oli nähtävillä 31.1.-2.3.2007 välisen ajan.
2. viranomaisneuvottelu 27.02.2002. Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan ja Airix
Ympäristö Oy:n lisäksi Lapin ympäristökeskuksen edustajat sekä Lapin
maakuntamuseon edustaja.
Kaavaehdotus esiteltiin kunnanhallituksessa 12.3.2007
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 19.3.2007

2.2 Asemakaava
Nyt tehtävän suunnittelutyön tarkoituksena on asemakaavan muutos kirkonkylän osaalueella. Asemakaava tarkistetaan ja ajantasaistetaan pohjakartan uusimiseen liittyen.
Lisäksi kaavan tehokkuutta pyritään parantamaan kunnan maiden osalta sekä tehdään
yksityisten maan-omistajien kanssa maankäyttösopimuksia. Lisäksi keskusta-alueella
pyritään ratkaisemaan uuden torin sijainti ja varataan Keskustien parantamista varten
tarvittavat liikennealueet.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Ranuan ydinkeskustassa Keskustan ja Multilahden alueella.
3.1.2 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen ympäristö on pääosin
keskustamaisesti rakennettua liike- ja
asuinrakentamista. Ranta-alueet on pääosin puistomaisesti hoidettu sekä osin myös maa- ja
metsätalousaluetta. Aivan keskustan tuntumassa Rovaniementien pohjoispuolella on
kosteikkoalue.
Ympäristöhallinnon tiedossa olevia uhanalaishavaintoja on alueella kaksi. Multilahdessa on
epätarkka havainto ahonoidanlukosta (Botrychium multifidum) vuodelta 1992. Sillan
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pohjoispuolella Apajalahdessa on pitkälehtividan (Potamogeton praelongus) esiintymä
vuodelta 1992. Havaintopaikaksi on ilmoitettu Kirkonkylä, järvessä maantiesillan kohdalla.
Vesistö
Suunnittelualue rajautuu idässä Multi- ja Apajalahteen, jotka kuuluvat Ranuanjärveen.
Ranuanjärvi on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta merkittävä ja sen suojeluun tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Järvessä esiintyy ajoittain häiritsevän runsaasti leväkasvustoa.
Ranuanjärven enimmäissyvyys on n. 8 metriä ja keskisyvyys 2,8 metriä. Kevättulva nousee
yleensä tasolle +144,30 metriä. Multilahdessa on kunnan ylläpitämä uimaranta ja
Apajalahden alueella venevalkama.
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.
Rantavyöhyke
puistomaisesti
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on

hoidettu

3.1.3 Rakennettu Ympäristö
Palvelut
Suurin
osa
taajaman
kaupallisista
palveluista
sijaitsee
suunnittelualueella.
Suunnittelualueella sijaitsee mm. kaksi pankkia, posti, hotelliravintola, alko ja poliisilaitos.
Koulut, kunnantalo, seurakunnan tilat ja useat muut julkiset palvelut ovat sijoittuneet
suunnittelualueelta noin kilometrin päähän Ranuansalmen itäpuolelle.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueelta tunnetaan kaksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamaa kiinteää
muinaisjäännöstä, jotka sijaitsevat Multilahdessa: Ranua 1 Kolonenäke, kivikautinen
asuinpaikka ja pyyntikuoppia (muinaisjäännöstunnus 683 010 001) ja Ranua Kotiranta,
kivikautinen asuinpaikka (muinaisjäännöstunnus 683 010 023, kolme aluetta). Alueiden
kaivaminen
,
peittäminen,
muuttaminen
ja
muu
siihen
kajoaminen
on
muinaismuistolainnojalla kielletty.
mikäli
maankäytön toimenpiteet koskevat
muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, Museovirastolle on varattava
hyvissä ajoin etukäteen mahdollisuus lausunnon antamiseen. Osa muinaismuistoalueesta on
tuhoutunut soranoton yhteydessä.
Suunnittelualueella ei sijaitse erityisiä kulttuuriympäristöjä. Arvokkaimpia yksittäisiä
rakennuksia ovat suunnittelualueen jälleenrakennuskauden rakennukset, joiden arvo jo
ikänsä puolesta on tärkeä muisto menneestä. Selostuksen kohtaan 6. Asemakaavan
toteutus on koottu ohjeita ja suosituksia vanhan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön
suojelemiseksi ja uusien rakennusten sovittamiseksi olevaan ympäristöön. Kaavatyöhön
liittyen alueelta on selvitetty
rakennuskannan ajalliset kerrostumat, kuten tehtiin
Ranuansalmen itäpuolen kaavoituksen yhteydessä.

Poliisilaitos on yksi viidestä
suunnittelualueella sijaitsevasta
jällenrakennuskauden
rakennuksesta. Poliisilaitoksen
suojelemiseksi kaavaan on
annettu määräys: ”Kyläkuvan
kannalta tärkeä rakennus, jonka
ominaispiirteet tulee säilyttää.
Uudisrakentamisen ja olemassa
oleviin rakennuksiin tehtävien
muutosten sopeutumiseen
kyläkuvaan on kiinnitettävä
erityistä huomiota”. Em.
määräystä on suositeltavaa
soveltaa myös muihin alueen
jälleenrakennuskauden kohteisiin.

Tekninen huolto
Suunnittelualueen taloudet ovat keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä.
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Tori
Linja-autojen pysäkit

Matkahuolto

Keskustien itäpäässä päässä on mm.
S-Market ja

Keskustien länsipäässä on mm.
Hillamarket

Nykyinen torialue on jäsentymätön

Karjapolun maisemaa kesällä

ja

Polttoaineen jakelupiste

talvella.
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Keskustien länsi- ja itäpäässä on
kaupallisten palveluiden keskittymät,
joiden välissä Keskustie on väljemmin
rakennettu

3.1.4 Maanomistus
Suurimman osan suunnittelualueesta omistavat yksityiset .

Kunnan maanomistus suunnittelualueella
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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.

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.

A

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

11

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.

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. Keskustan ja Multilahden asemakaavat ovat pääosin viime vuosikymmeniltä.
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. Tässä kaavahankkeessa on erityisen tärkeää löytää
markkinatorille uusi sijainti ja järjestää uuden torin ympäristön toiminnat.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 29.05.2006 (§ 150) Ranuan kirkonkylän asemakaavan
ajantasaistamistyön aloittamisesta Ranuansalmen länsipuolella.

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.
Lapin rakennusperinneyhdistys
Kunnan lautakunnat ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee.
-Tekninen lautakunta
-Sosiaali- ja terveyslautakunta

Viranomaiset:
• Lapin ympäristökeskus
• Lapin liitto
• Lapin maakuntamuseo
• Museovirasto
• Tiehallinto, Lapin tiepiiri
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4.3.2

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä xx 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 20.12.2006. Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.12.-10.1.2007 välisen ajan
ja siitä jätettiin 2 mielipidettä, joihin konsultti laati vastineet. Vastineiden perusteella
kaavaluonnosta muutettiin ja laadittiin kaavaehdotus, jota esiteltiin kunnanhallitukselle
29.1.2007. Kaavaehdotus oli nähtävillä 31.1.-2.3.2007 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta
jätettiin kaksi muistutusta ja annettiin kaksi lausuntoa, joihin laadittiin vastineet.
Vastineiden ja toisessa viranomaisneuvottelussa saadun palautteen pohjalta
asemakaavaehdotusta tarkastettiin ja se esiteltiin uudestaan kunnanhallitukselle
12.3.2007. Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 19.3.2007

4.3.3
•

•
•
•

Viranomaisyhteistyö

1. viranomaisneuvottelu 18.09.2006. Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan ja Airix
Ympäristö Oy:n lisäksi Lapin ympäristökeskuksen edustajat, Lapin liiton 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 31.1. -2.3.2007 välisen ajan.
2. viranomaisneuvottelu 27.02.2002. Kokoukseen osallistuivat Ranuan kunnan ja Airix
Ympäristö Oy:n lisäksi Lapin ympäristökeskuksen edustajat sekä Lapin
maakuntamuseon edustaja.

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.
suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten ja
edistettävä verkostojen jatkuvuutta.
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•
•

otettava huomioon alueen maaperän soveltuvuus suunniteltuun maankäyttöön
ehkäistävä meluhaittaa

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:
alueidenkäyttötavoitteista, Oy Edita Ab, Helsinki 2001

Valtioneuvoston

päätös

valtakunnallisista

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.
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.
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Maakuntakaavan tavoitteet
-

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

Yleiskaavan tavoitteet
-

Erillispientalon tontin koon tulisi olla vähintään 1000m2.
Peltoaukeille rakentamista tulisi välttää.
Tulisi osoittaa riittävästi ranta-alueita virkistyskäyttöön ja osoittaa rantaan sekä
uimapaikkoja että venevalkamia.

Viranomaisten tavoitteita
Viranomaisten tavoitteita kartoitettiin kaavoituksen 1. viranomaisneuvottelussa syyskuussa
2006.
- Koska suunnittelualueelle vuonna 1988 kunnanvaltuustossa vahvistettu yleiskaava on
oikeusvaikutukseton on maakuntakaava ohjeena laadittaessa tai muutettaessa
asemakaavoja. Maakuntakaavan suunnittelualuetta koskevien määräysten lisäksi on
huomioitava koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset.
- Todettiin, että perusselvitysten tarkkuus ja laajuus ovat suhteessa kaavamuutoksen
laajuuteen. Tarvittavat selvitykset tehdään alueilta, joille tulee muutoksia.
- Alueelta tulisi selvittää rakennuskannan ajalliset kerrostumat, kuten tehtiin
Ranuansalmen
itäpuolen
kaavaa
laadittaessa:
Ennen
sotia
rakennetut,
jälleenrakennuskauden rakennukset ja nuorempi rakennuskanta.
- Muinaismuistot ja rakennettu kulttuuriympäristö, lähinnä jälleenrakennuskauden
rakennuskantaa tulee selvittää. Jälleenrakennuskauden kohteita on kartoitettu Ranuan
kulttuuriympäristö tutuksi-raportissa (toim. Tiina Elo).
- Todettiin, että linnustokartoitusta ei ole tarpeen tehdä, mutta uhanalaiset kasvilajit tulee
inventoida alueilta, joihin kaavassa osoitetaan muutoksia.

Kunnan tavoitteet
Kunnan ensisijaisena tavoitteena on ollut kaava-alueen koordinaattijärjestelmän
ajantasaistaminen ja kaavan ajantasaistaminen numeeriseen muotoon sekä rakentamisen
tehostaminen Keskustien varrella sekä uuden torialueen ympäristön toimintojen
järjestäminen.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Torialueen sijainnista ja sen ympäristön toimintojen järjestelyistä tehtiin useita luonnoksia.
Alustavia vaihtoehtoja ja tavoitteita on pohdittu yhdessä konsultin, kunnan virkamiesten ja
Kaava- ja maapoliittisen toimikunnan kesken pidetyissä neuvotteluissa mm. 12.10.2006 ja
24.11.2006.
Keskustelujen
pohjalta
torialueelle
laadittiin
vaihtoehtoisia
maankäyttösuunnitelmia.
Aluksi
torialueelta
laadittiin
kolme
alustavaa
maankäyttövaihtoehtoa VE1, VE2 ja VE3, joita työstettiin neuvotteluissa esitettyjen toiveiden
ja tavoitteiden perusteella edelleen ja 24.11.2006 esiteltiin seuraavat kolme vaihtoehtoa
VE5a, VE5b ja VE5c, joista VE5c valittiin tavoiteltavaksi toteutussuunnitelmaksi.
Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on ollut torin ja sen ympäristön toimintojen järjestely.
Kaavaneuvotteluissa sivuttiin myös alueen muuta suunnittelua ja linjattiin yleisiä tavoitteita,
kuten Keskustien varren rakenteen tiivistäminen.
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Vaihtoehto 1
Tori sijaitsee nykyisen linja-autojen pysäkin
pohjoispuolella
+
torin näkyvyys Rovaniementielle
+
toria reunustamaan mahdollista rakentaa
toria tukevaa liiketilaa
+
Keskustien varteen
täydennysrakentamista
-

linja-autojen pysäkki haittaa Arinan
liikekiinteistön laajennushankkeita
Takatien liittymä Rovaniementielle liian
lähellä Keskustien liittymää.

VE1
Vaihtoehto 2
Tori sijaitsee nykyisen torin paikalla
+
torin näkyvyys Keskustielle

-

linja-autojen pysäkki haittaa Arinan
liikekiinteistön laajennushankkeita
torin näkyvyys Rovaniementielle
Takatien liittymä Rovaniementielle liian
lähellä Keskustien liittymää.
torialue tarpeettoman laaja

VE2
Vaihtoehto 3
Tori sijaitsee nykyisen torin paikalla

+
-

VE3
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linja-autojen pysäkki haittaa Arinan
liikekiinteistön laajennushankkeita
torin näkyvyys Rovaniementielle
Takatien liittymä Rovaniementielle liian
lähellä Keskustien liittymää.

Päätettiin työstää suunnitelmia siten, että tori
sijaitsee lähellä Rovaniementietä ja yhteys
Rovaniementielle on tielaitoksen esityksen
mukaisesti Takatien jatkeen liittymää
pohjoisempana.
Vaihtoehto 5a

+
+
+
+

-

VE5a

torin näkyvyys Rovaniementielle
linja-autojen pysäkki
torin näkyvyys Rovaniementielle
lisärakentamisella torin ympäristön
kokonaisuus
Mikäli ei lisärakentamista torin ympäristö
keskeneräinen

Vaihtoehto 5b

+
+
+
+

-

-

torin näkyvyys Rovaniementielle
linja-autojen pysäkki
torin näkyvyys Rovaniementielle
lisärakentamisella torin ympäristön
kokonaisuus
Mikäli ei lisärakentamista torin ympäristö
keskeneräinen
liikenteellisesti
hieman
sekava
ja
Rovaniementien liittymä liian lähellä
Keskustien liittymää

VE5b

Vaihtoehto 5c

+
+
+
+
-

VE5c
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torin näkyvyys Rovaniementielle
linja-autojen pysäkki
lisärakentamisella torin ympäristön
kokonaisuus
liikenteellisesti selkeä
Mikäli ei lisärakentamista torin ympäristö
keskeneräinen

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Palvelut
Alueen palvelut lisääntyvät mm. mahdollisen hotelli-ravintolan laajennuksen sekä torialueen
ja sen ympäristön rakentamisen myötä. Nykyisin hotellissa on 26 majoitushuonetta.
Hotelliyrittäjän tavoitteena on tuplata hotellin majoituskapasiteetti..
5.1.2 Liikenne
Pääliikenneverkon muodostavat suunnittelualueen eteläosaa rajaava kantatie 78
(Rovaniementie) sekä alueen länsiosaa rajaava Kemijärvelle johtava Pekkalantie. Keskustan
halki menevälle Keskustielle ollaan parhaillaan tekemässä parannussunnitelmaa. Alueella
sijaitsevan matkahuollon kautta kulkevat Ranuan kautta kulkevat linja-autovuorot, joita on
päivittäin 6-7, koulukyydit mukaan lukien.

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

5.3 Aluevaraukset

Liikerakentamisen korttelialueet K, KL ja
AL
Liikerakentaminen keskittyy Keskustien
varteen. K-korttelialuetta on lisätty kaavaillun
torin ympärille.
Korttelissa 401 sijaitsee K-kauppaketjun
Hillamarket ja korttelissa 94 S-kauppaketjun
Arina.
Korttelissa 70 nykyinen AL-korttelin tontti 3
ja AO.korttelin tontti 2 on yhdistetty ja
osoitettu KL-korttelialueeksi
KL-korttelialue on tarkoitettu hotelliravintolan
tarpeisiin ja AL ja AL-1- korttelialueet on
osoitettu asuin-, liike ja
toimistorakentamiselle
AL-1-korttelialueet sijaitsevat Keskustien
Apajalahden puoleisella sivulla. KL-1korttelialueiden kerrosalasta on käytettävä ½
– osaa toimisto- ja liiketiloja varten, millä
pyritään ratkaisuun, jossa liiketilat sijaitsevat
katutasossa ja asuintilat 2. kerroksessa.
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Asuinrakentamisen korttelialueet AO, AP,
AR ja AL
Asuinrakentamisen
korttelialueet
ovat
pääosin
nykyisen
kaavan
mukaisia.
Muutoksia
on
lähinnä
torialueen
ympäristössä, missä kortteleissa 94 ja 51 on
AL-korttelialuetta muutettu K-korttelialueeksi.
Lisäksi on tehtty joitakin pieniä muutoksia
olevan tilanteen mukaisesti. Mm korttelissa
49 AL-korttelialue on muutettu AOkorttelialueeksi. ja Multilahdessa niemen
kärjessä oleva RA-alue on osoitettu olevan
tilanteen mukaisesti.
Keskustien varren Apajalahden puoleiset ALkorttelialueet
on
muutettu
AL-1korttelialueiksi.

Viheralueet VL, VP ja M
Viheralueet sijaitsevat pääasiassa rannan
tuntumassa ja Rovaniementien varressa
huonosti
rakentamiseen
soveltuvalla
kosteikkoalueella, mistä poistettiin laaja
yleisten rakennusten Y-korttelialue ja
katualuevaraus (Markkinakuja)
Osa VP-alueista muutettiin VL-alueiksi.
VP-alueita
hoidetaan puistomaisessa
kunnossa ja ne sijaitsevat nykyisen
kesäteatterin ja venevalkaman tuntumassa
sekä uuden torialueen yhteydessä.
Viheralueella on yhtenäinen kevyen
liikenteen reitti
Multilahden uimarantaalueelta alueen eteläosaan.
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Muut alueet ET. LV, LP, Y, LH, LPA ja
TY-2
Alueet on osoitettu pääasiassa olevan
tilanteen mukaisesti.
LPA-linja-autojen laiturialue on siirretty
nykyiseltä paikaltaan Rovaniementien
läheisyydestä
Arinan
takapihalta
lähemmäksi
matkahuollon
tiloja
Keskustien varteen.

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.

5.4.1

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. Alueelta on kaksi
uhanalaishavaintoa: Multilahdessa on epätarkka havainto ahonoidanlukosta (Botrychium
multifidum) vuodelta 1992 ja sillan pohjoispuolella Apajalahdessa on pitkälehtividan
(Potamogeton praelongus) esiintymä vuodelta 1992. Havaintopaikaksi on ilmoitettu
Kirkonkylä, järvessä maantiesillan kohdalla. Ahonoidanlukon sijaintitieto on siinä määrin
epätarkka, ettei siihen kohdistuvia vaikutuksia voida arvioida. Kaavamuutoksella ei ole
vaikutuksia Apajalahdessa sijaitsevalle pitkälehtividalle.
Ajoneuvoilla ajo lisää hiilidioksidipäästöjä ja melua, jonka määrä riippuu ajoneuvojen
nopeudesta. Liikenteen kokonaismäärä ei lisääntyne kokonaisuudessa, mutta liikennemäärät
lisääntynevät torin ympäristössä.
Rovaniementien varressa maaperältään huonosti rakentamiseen soveltuva Y-korttelialue
poistuu ja alue osoitetaan VL-alueeksi. Toimenpide on myönteinen luonnon kannalta.
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5.4.2

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Rakentamiseen varattavien korttelialueiden määrä vähenee hieman, mutta rakentamisen
tehokkuus kasvaa etenkin Keskustien varrella, mikä toteutuessaan saa aikaan tiiviimpää ja
ydinkeskustaan tavoiteltavaa kaupunkimaisempaa rakennetta. Uuden torialueen ja sen
ympäristön sekä Keskustien rakenteen tiivistymisen uhkana on huonon rakennetun
ympäristön muodostuminen. Uhka epäonnistumisesta liittyy lähinnä alueelle rakennettavien
uusien rakennusten ulkoarkkitehtuuriin ja massoitteluun. Rakennetun ympäristön ilmeeseen
voidaan kuitenkin vaikuttaa rakentamisen ohjauksella ja parhaillaan saada aikaan positiivista
korkeatasoista ja miellyttävää rakennettua ympäristöä.
5.4.3 Sosiaaliset vaikutukset
Ranuan imagoon ja asukasviihtyvyyteen torialueen rakentaminen vaikuttaa onnistuessaan
myönteisesti. Jos alue toteutetaan hallitusti, luodaan mielikuvaa vireästä ja viihtyisästä
kunnasta.
Negatiivisia imagovaikutuksia saattaa myös olla, jos torin ja uusien rakennusten arkkitehtuuri
ja ympäristö jäävät keskeneräisen ja väliaikaisen näköiseksi.
5.4.4

Taloudelliset vaikutukset

Torialue ja uudet rakennukset aiheuttavat kustannuksia rakentamisen ja kunnossapidon
takia kunnalle ja yksityisille.
Torialueen toivotaan pysäyttävän Rovaniementien asiakasvirtaa , mikä parhaimmillaan
elvyttäisi elinkeinoelämää ja loisi yrittäjille uusia toimintamahdollisuuksia.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Rovaniementien liikenne aiheuttaa jossain määrin meluhaittoja.

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.
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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. 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.

Yleinen vaatimustaso ympäristön laadun suhteen on kasvanut ja tulee kasvamaan. Ei ole
järkevää rakentaa minkäänlaisia tiloja ympäristöstä piittaamattomalla tavalla.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Torialueen rakentaminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian.

6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavamuutoksen toteutusta seuraa lähinnä kunnan rakennustarkastus.

12.3.2007

Iikka Ranta
Arkkitehti, SAFA, YKS-298
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LIITE 1 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
683
05.02.200
Täyttämispvm
Ranua
7
Keskusta, Multilahti Asemakaavan muutos
Ehdotuspvm
29.05.2006
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 59,7395
Maanalaisten tilojen pintaala [ha]

Uusi asemakaavan pinta-ala
[ha]
Asemakaavan
muutoksen
59,7395
pinta-ala [ha]

Rantaviivan pituus [km]
Ranta-asemakaava
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta- Pinta- Kerrosala Tehokkuus
Aluevaraukset
ala [ha] ala [%]
[k-m²]
[e]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Kerrosalan
muut. [km² +/-]

Yhteensä

59,7395

100,0

68893

0,12

0,0000

2244

A yhteensä

17,3944

29,1

46027

0,26

-0,4791

-1727

-2,1334

P yhteensä
0,4085

0,7

2042

0,50

-2,0751

-5386

K yhteensä

4,4188

7,4

18112

0,41

2,3262

11834

T yhteensä

0,3946

0,7

1578

0,40

0,3946

1578

V yhteensä

13,5299

22,6

4,3184

-4698

R yhteensä

0,4075

0,7

407

0,10

0,4075

407

L yhteensä

10,3246

17,3

727

0,01

0,6577
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E yhteensä

0,2179

0,4

M yhteensä

3,2836

5,5

W yhteensä

9,3597

15,7

Y yhteensä
C yhteensä

S yhteensä

Maanalaiset Pinta-ala Pintatilat
[ha]
ala [%]

-3,4168

Kerrosala
[k-m²]

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

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Yhteensä

Alamerkinnät

Pinta- Pinta- Kerrosala Tehokkuus
Aluevaraukset
ala [ha] ala [%]
[k-m²]
[e]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Kerrosalan
muut. [km² +/-]

Yhteensä

59,7395

100,0

68893

0,12

0,0000

2244

A yhteensä

17,3944

29,1

46027

0,26

-0,4791

-1727

AP

0,9932

5,7

2581

0,26

0,6349

1685

AR

2,0896

12,0

4699

0,22

0,8448

1794

AO

7,7864

44,8

17712

0,23

0,6790

2238

AL

6,5252

37,5

21035

0,32

-2,6378

-7444

P yhteensä

-2,1334

P

-2,1334

Y yhteensä

0,4085

0,7

2042

0,50

-2,0751

-5386

Y

0,4085

100,0

2042

0,50

-2,0751

-5386

K yhteensä

4,4188

7,4

18112

0,41

2,3262

11834

K

3,6608

82,8

14322

0,39

1,5682

8044

KL

0,7580

17,2

3790

0,50

0,7580

3790

T yhteensä

0,3946

0,7

1578

0,40

0,3946

1578

TY

0,3946

100,0

1578

0,40

0,3946

1578

V yhteensä

13,5299

22,6

4,3184

-4698

VP

3,3329

24,6

-2,7973

VL

9,7616

72,1

7,1814

VV

0,4354

3,2

-0,0657

R yhteensä

0,4075

0,7

407

0,10

0,4075

407

RA

0,4075

100,0

407

0,10

0,4075

407

L yhteensä

10,3246

17,3

727

0,01

0,6577

236

Kadut

3,5750

34,6

C yhteensä

0,3125

25

-4698

Pinta- Pinta- Kerrosala Tehokkuus
Aluevaraukset
ala [ha] ala [%]
[k-m²]
[e]

Pintaalan
muut.
[ha +/-]

Kerrosalan
muut. [km² +/-]

Katuauk./torit

0,3432

3,3

0,2338

120

LT

5,4171

52,5

2,3131

LV

0,4781

4,6

0,1409

LP

0,1303

1,3

LH

0,2430

2,4

LPA

0,1379

1,3

120

607

0,03

0,25

116
-0,1816

LYT

-2,1610

E yhteensä

0,2179

0,4

ET

0,2179

100,0

M yhteensä

3,2836

5,5

-3,4168

M

3,2836

100,0

-3,4168

W yhteensä

9,3597

15,7

W

9,3597

100,0

S yhteensä
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