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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadit-
taessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen
ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuo-
rovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoi-
tuksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mah-
dollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja ar-
viointimenettelystä."

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten kaavan
vaikutuksia arvioidaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa sii-
hen voi vaikuttaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa ja päi-
vitetään työn edetessä ja se pidetään nähtävillä kunnantalolla sekä
kunnan kotisivuilla asemakaavan valmistelun ajan.
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1. SUUNNITTELUALUE JA SUUNNITTELUTILANNE

Tampereen kaupunki on päättänyt laatia ranta-asemakaavan omistamalleen Koskenranta
RN:o 76:11 – nimiselle tilalle Posiolla.

Rantakairan suunnittelualue sijaitsee Posion kuntakeskuksesta luoteeseen, noin 20 kilo-
metrin päässä ja Peräposiolta koilliseen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 141,6 hehtaa-
ria, jonka Tampereen kaupunki omistaa kokonaan. Suunnittelun alkuvaiheessa tiedusteltiin
naapurimaanomistajien kiinnostusta osallistua kaavoitukseen, mutta halukkaita ei ollut.

Suunnittelualueen sijainti

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Tampereen kaupunki on hankkinut alueen virkistyskäyttötarkoitukseen ja alueella sijaitsee
yksi majoitusrakennus, joka halutaan säilyttää. Alueella on myös muita erähenkistä lomai-
lua palvelevia rakenteita, kuten grillauspaikkoja, kalanperkauspaikka sekä venelaitureita.
Alueella on myös vapaata kenttää matkailuvaunu- tai telttamajoittumista varten.

Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoisia ratkaisuja alueen tulevasta maankäytös-
tä. Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukainen ja toteuttamiskelpoinen käyttö alueelle.
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3. ALUEEN KUVAUS JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

Suunnittelualueeseen kuuluu Särkivaaran läntinen, Timisjärven ja Vaajärven väliin jäävä
harjanneosuus sekä tämän alueen pohjoispuolisen Kuikankosken pohjoispuolinen osuus.
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta ympäristöä. Ainoastaan alueen keskiosassa,
Kuikankosken rannassa sijaitsee Tampereen kaupungin työntekijöiden virkistyskäyttöön
tarkoitettu alue. Ympäristössä kulkee joitakin lyhyehköjä vaellusreittejä. Alue on poronhoi-
toaluetta.

Itä-Lapin maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 26.10.2004. Suunnittelu-
alueella on merkintä M 4516 eli maa- ja metsätalousvaltainen alue. Merkinnällä on osoitettu
Posion kunnan alueista ne, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin.

Kyseisellä alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja.

4. TYÖN YHTEYDESSÄ LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET

Alueelle on laadittu kaavoituksen pohjakartta, mittakaava 1:2000. Kesällä 2007 alueelta
laadittiin kasvillisuuspainotteinen luonto- ja maisemaselvitys. Koska Tampereen kaupungin
omistama alue sijaitsee poroerotusaidan eteläpuolella, Timisjärven paliskunnalta on selvi-
tetty porojen pääkulkureitit alueella. Lisäksi on laskettu alueen järvien todellinen rantaviiva
sekä mitoitusrantaviiva, jonka perusteella voidaan laskea alueen rakennusoikeus.
Alueelle tehdään kevään/kesän 2008 aikana maastokartoitus muinaismuistokohteiden sel-
vittämiseksi.

5. OSALLISET

Keskeisinä osallisina voidaan pitää seuraavia:
- kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueiden maanomistajat
- kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat sekä elinkeinonharjoittajat
- Posion kunnan hallintokunnat
- Lapin ympäristökeskus
- Lapin liitto / Voitto Tiensuu
- Museovirasto / Hannu Kotivuori
- Tiehallinto / Lapin tiepiiri / Ulla Alapeteri
- Lapin aluepelastuslaitos
- Timisjärven paliskunta
- TE -keskus

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kaavasta mielipiteensä. Osallisten luetteloa voidaan työn edetessä täydentää.

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavoja laadittaessa työstetään rinnakkain sekä kaavakarttaa että kaavaselostusta. Kaava-
selostuksessa arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia alla listatuista näkökulmista työn eri vai-
heissa. Arvioinnin suorittaa kaavoittaja toimistonsa asiantuntemuksella ottaen huomioon
osallisten ja viranomaisten palautteen. Arvioinnin lähtökohtana ovat käytössä oleva perus-
selvitysaineisto.

1. Ympäristövaikutukset (melu, pohjavesi, maaperä, maisema, luonto ja eläimistö)

2. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

3. Liikenteelliset vaikutukset (liikennemäärät, liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät)
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4. Taloudelliset vaikutukset (elinkeinoelämä ja yhdyskuntatekniset kustannukset, kuten
vesihuolto-, tie- ja katu-, kaukolämpö-, sähkö- sekä puhelinverkko)

7. TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN

Kaavoitukseen liittyvä julkinen aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa
nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto on nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla
www.posio.fi.

Kaavoituksen käynnistäminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavoituksen vireilletulosta ja OAS:n ja kaavaluonnosten nähtävilläolosta tie-
dotetaan kuulutuksella paikallislehti Kuriirissa sekä Koillissanomat -lehdessä sekä il-
moituksella kunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma postitetaan kirjeitse kaava-alueen maanomistajalle.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 14.3.2008. Luonnosvaiheen asiakirjat
toimitetaan viranomaisille tiedoksi (Tiehallinto, maakuntaliitto, alueellinen ympäristö-
keskus ym.) Kaavan valmisteluvaiheessa on pidetty maaomistajien kuulemistilai-
suus, jossa on tiedusteltu halukkuutta osallistua ranta-asemakaavan laadintaan.
Luonnosvaiheessa ei katsota tarpeelliseksi järjestää erillistä tilaisuutta.

Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sisältöön sekä esittää määräajassa kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaluon-
noksesta.

Kaavaehdotusvaihe

Luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta laaditaan virallinen kaavaehdotus, jo-
ka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta tiedotetaan paikallislehti
Kuriirissa sekä Koillissanomat -lehdessä sekä osallisille kirjeitse. Kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta.

Osalliset voivat määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa nähtävilläolon ja saatu-
jen lausuntojen ja muistutusten jälkeen.

Kaavan hyväksyminen

Suunnittelutyön tuloksena saadaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, asema-
kaavakartta ja -selostus. Kaavan hyväksyy Posion valtuusto.
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7 YHTEYSTIEDOT

Posion kunta Air-Ix Ympäristö Oy
(kaavaa laativa konsultti)

Jani Ahola Esko Hyytinen,
tekninen johtaja rakennusarkkitehti
puh. (016) 3205 258 puh. 010 241 4023
etunimi.sukunimi@posio.fi etunimi.sukunimi@airix.fi

osoite PL 453
rakennustarkastaja 33101 TAMPERE
Mikko Ruokamo
016-3205 285
etunimi.sukunimi@posio.fi

osoite Kirkkotie 1
97900 POSIO

Maanomistaja
Tampereen kaupunki

Maanomistajan edustajana
Hankearkkitehti
Kirsti Hankela
0400-970629
etunimi.sukunimi@tampere.fi
osoite: PL 487
33101 Tampere


