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POSIO
TIMISJÄRVI – VAAJAJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVA

VIRANOMAISNEUVOTTELU

Aika 14.3.2008 klo 10.00 – 11.00
Paikka Lapin ympäristökeskus

Läsnä:
Kaija Pekkala, ylitarkastaja (kaavoitus), Lapin ympäristökeskus
Pekka Herva, ylitarkastaja (luonnonsuojelu), Lapin ympäristökeskus
Kirsti Hankela, hankearkkitehti, Tampereen kaupunki / Tilakeskus
Jani Ahola, tekninen johtaja, Posion kunta
Hannu Kotivuori, intendentti, Rovaniemen museo
Risto Uusipulkamo, Tiehallinto, Lapin tiepiiri
Esko Hyytinen, kaavanlaatija, AIRIX Ympäristö Oy / Tampereen toimisto

1. Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen

Kaija Pekkala toimi neuvottelun puheenjohtajana ja Esko Hyytinen sihteerinä. Puheenjohtaja
avasi neuvottelun. Läsnäolijoiden esittely. Neuvotteluun kutsutuista ei Lapin liiton edustusta
ollut paikalla.

2. Neuvottelun tarkoitus

Neuvottelu koski Posion kunnassa käynnissä olevaa Timisjärven-Vaajärven alueen ranta-
asemakaavan aloitusvaiheen neuvottelua (MRL 66§).

3. Kaava-alue, kaavan laadinnan lähtökohdat ja tavoitteet

Kirsti Hankela kertoi kaavan lähtökohtia sekä kaavalle asetettuja tavoitteita. Kaupunki on
hankkinut 1960-luvulla maa-alueen virkistyskäyttöön. Alueen käyttö on vuosien aikana vä-
hentynyt ja viimevuosina alue on enää ollut vähäisessä käytössä. Tavoitteena on muodostaa
alueen luonnetta palveleva ratkaisu ja saada alue järkevään käyttöön. Kaupunki on valmis
luopumaan koko alueesta kaavoittamisen jälkeen.

Työn tiimoilta on pidetty maanomistajatilaisuus, jossa on kuultu rajanaapureita. Samassa yh-
teydessä on lähialueiden maanomistajille tarjottu mahdollisuutta liittyä kaavaan. Laaditun
kustannusarvion jälkeen ei naapurimaanomistajilla ollut halukkuutta kaavoitukseen. Aloitus-
vaiheessa on käyty neuvottelu kunnassa sekä työneuvottelu ympäristökeskuksessa.

Puheenvuoroissa esiintullutta:
- Neljä kilometriä rantaviivaa antaa hyvät lähtökohdat alueen suunnittelulle.
- Kunnan kannalta alueen kaavoittaminen on tervetullutta. Isoista maa-alueista ja usei-

den tonttien kokonaisuuksista on kysyntää.

4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava OAS on laadittu keväällä 2007. Suunnitelmaa on täydennetty alkuvuodesta 2008.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käytiin läpi. Suunnitelmaan täydennetään laadittavana
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selvityksenä muinaisjäännösten tarkastelu. Muilta osin ei ollut huomauttamista. Todettiin,
että suunnitelmaa voidaan täydentää ehdotusvaiheeseen saakka.

5. Laaditut suunnitelmat ja selvitykset

Maakuntakaava ja yleiskaava: Alue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousalueena.
Alueelle ei ole laadittu yleiskaavaa. Puheenvuoroissa esiintullutta: Kaija Pekkala totesi, että
kaavaselostukseen tulee kirjata maakuntakaavan tavoitteita mm. vapaan rannan osalta. Val-
takunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tarkastellaan myös maakuntakaavan kautta. Yleiskaa-
van yleiset sisältövaatimukset tulee huomioida lain mukaan.

Luonto ja maisema. Asemakaavaa varten on laadittu luontoselvitys kesällä 2007. Kaava-
alueella ei ole erityisiä suojelukohteita. Keskivaiheilla sijaitseva lähteikkö on Metsälain tar-
koittama erityisen tärkeä elinympäristö ja Vesilain luontotyyppi. Luonnon monimuotoisuutta
lisääviä alueita ovat Väätimönjoen ja Kuikankosken ranta-alueet. Alue on maastonmuodoil-
taan kumpuilevaa. Korkeusvaihtelua on noin 29 metriä. Harjanteilta avautuu näkymiä Vaa-
järvelle, Kuikka –järvelle ja Timisjärvelle. Eteläosassa Timisjäventien läheisyydessä on
Tampereen kaupungin työntekijöilleen tarkoittama virkistysalue. Alueella on mökki sekä sii-
hen liittyviä rakenteita. Puheenvuorossa esiintullutta: Pekka Herva totesi, että luonto- ja mai-
semaselvitys on ranta-asemakaavan kannalta riittävä, eikä siihen ole huomauttamista. Selvi-
tykseen ei sisälly linnustotarkastelua, mutta sitä ei pidetä erityisenä puutteena. Selvityksen
tekstissä esiintyvä Länsi-Suomen ympäristökeskus tulee korjata Lapin ympäristökeskuksek-
si.

Muinaisjäännökset: Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Puheenvuorossa
esiintullutta: Hannu Kotivuori totesi, että alueen muinaisjäännöksiä ei aikaisemmin ole selvi-
tetty. Kaava-alueeseen kuuluu kolmen järven risteyskohta, mikä voi alueena olla mahdolli-
nen. Muinaisjäännösten löytyminen voi vaikuttaa rakennuspaikkojen sijoittumiseen. Muinais-
jäännökset tulee selvittää sulan maan aikaan ja maastokäynti voidaan tehdä kesällä.

Tiestö: Timisjärventie kulkee alueen läpi. Kunnan tieverkko lähtee seututie 945:ltä (Isokylä-
Peräposio). Puheenvuorossa esiintullutta: Risto Uusipulkamo totesi, ettäsuunnittelualueelle
ei sijoitu Tiehallinnon teitä eikä suunnitelmista ole huomautettavaa.

Pohjavesi: Alue ei kuulu pohjavesialueeseen.

Vesihuolto: Alue ei kuulu verkoston piiriin. Puheenvuorossa esiintullutta: Kaija Pekkala to-
tesi, että vesihuoltoa tulee jatkossa miettiä tarkemmin. Joillakin vastaavilla alueilla on jäteve-
sien käsittely hoidettu pienpuhdistamolla. Kunta ensisijaisesti ratkaisee vesihuollon periaat-
teet. Ympäristökeskuksella ko. asiassa yhteyshenkilöinä ovat Tarmo Oikarinen (jätevesiasi-
at) ja Arto Seppälä (vesiasiat). Rakentamisen laatu vaikuttaa vesihuollon tarpeeseen. Erä-
maahenkisen rakentamisen vaatimukset ovat vähäisemmät.

Poronhoito: Laadinnan aikana on oltu yhteydessä TE- keskuksen sekä Timisjärven palis-
kunnan poroisännän kanssa. Liitekarttaan on osoitettu porojen pääkulkureitit. Timisjärven
paliskunnan toiveita ovat: Porot liikkuvat talojen väleissä, erotusaitauksen siirtovaiheessa
koirat olisi hyvä pitää sisällä. Erotus on pääsääntöisesti syyskuun lopulla. Aitauksen lähelle
ei toivota ihmisiä. Puheenvuoroissa esiintullutta: Kaavalla ei voida määrätä koirien kiinnipi-
tämistä. Poroerotusaika on syksyllä, mikä ei ole erityisen vilkasta loma-aikaa. TE –
keskukselta on syytä pyytää lausunto.

Mitoitus: Kaava-alueen loma-asuntojen mitoituksessa on käytetty yleiskaavoissa käytettyä
mitoitusta. Eteläosalla tiestön läheisyydessä on mitoitusarvona ollut 6 ja pohjoisosalla mitoi-
tusarvoa 5. Alle viiden hehtaarin vesialueille ei ole laskettu rakennusoikeutta. Lasketussa mi-
toituksessa laskennallisen rantaviivan pituus on 2,87 kilometriä ja yhteensä 17 lomaraken-
nusyksikköä. Mitoituksesta ei ollut huomauttamista.

6. Luonnosvaihtoehdot
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Esko Hyytinen esitteli laadittuja luonnosvaihtoehtoja. Alueelta on laadittu matkailupainottei-
nen vaihtoehto (VE1) sekä loma-asuntopainotteinen vaihtoehto (VE 2). Valtaosa kaava-
alueesta on metsätalousaluetta. Osoitettu lomarakentamisen määrä perustuu mitoitukseen.
Rakentaminen on molemmissa vaihtoehdoissa osoitettu alueen eteläosaan, joka on maas-
ton sekä tiestön kannalta rakentamiseen sopiva. Nykyinen rakentaminen huomioidaan. Uu-
disrakentaminen on kokonaisuudessaan väljää. Tonttien pinta-alat ovat keskimäärin heh-
taarin molemmin puolin. Vaihtoehdossa 1 on osoitettu yhteensä 10 lomarakennuspaikkaa
(RA). Matkailua palvelevana alueena (RM) on osoitettu alueet nykyisen mökin ympäristöstä.
Korttelialueiden läheisyyteen on sijoitettu lähivirkistysalueita. Enimmäisrakennusoikeus on
RA -tonteilla150 k-m2 ja RM –alueilla yhteensä 700 k-m2. Vaihtoehdossa 2 on osoitettu ny-
kyisen lomarakennuksen lisäksi 16 uutta RA -tonttia.

Puheenvuoroissa esiintullutta:
Kaija Pekkala ja Pekka Herva
Alueella on melko laajoja keltaisia alueita (RA, RM). Paikoitellen rinne on hyvin jyrkkää, mikä
on rakentamisen ja jätevesien imeyttämisen kannalta hankalaa. Maisemallisesti on ongel-
mana, jos rakennusten perustukset tulevat liian korkeiksi. Rakentamista voisi siirtää jyrkim-
miltä alueilta loivemmille osille. Lisäksi kaavassa tulee rinnerakentamista ohjata määräyksin.
Kaavaratkaisun pitää johtaa hyvään lopputulokseen. Minkälainen on tyypillinen alueelle si-
joittuva lomarakennus (?). Kaavassa voidaan tarkentaa yhteiskäyttöön tarkoitettujen sauna-
rakennusten määräyksiä mm. rakennusoikeudet ja etäisyydet.
Lähdealue on luonnoksissa osoitettu riittävällä tarkkuudella. Muiden arvokkaiden alueiden
huomioimista tulisi harkita ja erityisesti Kuikankosken ranta-alue olisi hyvä olla rakentama-
tonta aluetta esim. viherväylänä. Yleisissä määräyksissä mainittu rakennusoikeuden siirtä-
minen M – ja VL –alueilla ei ranta-asemakaavoissa ole tarpeellinen.

Jani Ahola
Korttelin ensimmäinen rakennus ratkaisee rakentamisen suunnan. Rakentamismääräykset
voivat tarvittaessa olla tarkat. Kaavamääräyksiin maininta, ettei jätevesiä voi imeyttää maa-
perään. Yksittäisten tonttien osoittaminen vaihtoehdon 1 mukaisesti voisi olla parempi rat-
kaisu. Kunnassa on rakenteilla uusia alueita, joissa käytettävää lomarakennustyyppiä voisi
käyttää mallina myös tällä alueella.

Kirsti Hankela
Kaupungin tavoitteena kaavoittaa alue, joka on tien läheisyydessä ja sähköverkkoon liitettä-
vissä. Aluetta ei osoitettaisi varsinaisesti erämaa tyyppiseksi alueeksi. Rakennuksia voidaan
porrastaa maaston mukaan, jolloin saadaan rinteeseen sopivaa rakentamista.

7. Jatkotoimenpiteet

Muistio toimitetaan hyväksyttäväksi. Hyväksytty muistio liitetään selostuksen liitteeksi. Asia-
kirjoja täydennetään esitetyllä tavalla. Kaavan vireilletulosta kuulutetaan valmisteluvaiheen
kuulemisen yhteydessä. Nähtäville asetetaan kaksi luonnosta. Luonnosvaiheessa ei tarvitse
pyytää lausuntoja. Asiakirjat toimitetaan viranomaisille tiedoksi. Ehdotusvaiheessa pyyde-
tään lausunnot jolloin erillistä neuvottelua ei todennäköisesti tarvita. Lausunnot tulee pyytää
myös TE -keskukselta sekä kunnan palo- ja pelastustoimelta. Muinaismuistokohteiden
maastokartoitus tehdään kevään/kesän aikana ennen ehdotusvaiheen kuulemista.

8. Neuvottelun päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Muistion vakuudeksi
Esko Hyytinen.

Jakelu:
Läsnäolijoille
Lapin liitto


