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POSIO
TIMISJÄRVEN-VAAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

KUNTA: Posio
KYLÄ: Peräposio
ALUE: Ranta-asemakaava koskee Tampereen kaupungin omistamaa tilaa
Koskenranta RN:o 76:11.

Asemakaavalla muodostuu Timisjärven-Vaajärven ranta-asemakaavan alueen kortte-
lit 1-8 sekä niihin liittyvät viher-, tie-, maa- ja metsätalousalueet sekä vesialueet (vaih-
toehto 1 ja 2).

Asemakaavan selostus koskee 6.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Rantakairan suunnittelualue sijaitsee Posion kuntakeskuksesta noin 20 kilometriä
luoteeseen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 152,6 hehtaaria.

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti.
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2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on kuulutet-
tu 29.7.2008.
Asemakaavaluonnos nähtävillä 30.7.-29.8.2008 (MRA 30§)
Asemakaavaehdotus nähtävillä __.__.-__.__.2009 (MRA 27§)
Valtuusto hyväksynyt asemakaavan __.__.2009

2.2 Asemakaava

Tavoitteiden mukaisesti on tutkittu mitoitukseen perustuvan loma-asutuksen sekä
matkailutoiminnan sijoittumista alueelle siten, että huomioidaan alueen nykyinen käyt-
tö. Ranta-asemakaavalla muodostetaan loma-alueiden korttelialueet RA, tiealueet,
maa- ja metsätalousalueet sekä vesialueet. Korttelialueet on sijoitettu Timisjärven-
tien välittömään läheisyyteen. Alueella oleva rakennettu alue on huomioitu. Kuikan-
kosken pohjoispuolelle ei osoiteta rakentamista ja alueen rakennusoikeus on siirretty
eteläosaan. Lomarakennuspaikkojen kokonaismäärä on 17.

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 152.6 hehtaaria. Todellista rantaviivaa
on yhteensä 4205 metriä ja laskennassa käytettyä muunnettua rantaviivaa on yh-
teensä 2.87 kilometriä.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava tulee voimaan kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. To-
teuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen. Rakentaminen ajoittuu useammalle vuo-
delle.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on pääosiltaan rakentamatonta luonnonympäristöä. Timisjärventien
pohjoispuolella, Kuikankosken lähellä, on Tampereen kaupungin työntekijöilleen tar-
koittama virkistysalue. Maastonmuodoiltaan alue on kumpuilevaa ja korkeuseroa on
noin 29 metriä. Maaperä on pääasiassa moreenia ja turvetta.

Kuva 1 ja 2
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Suunnittelualuetta rajaa Särkivaaran eteläpuolella Vaajärvi, minne avautuvat laajat
järvenselkänäkymät. Keskivaiheilla suunnittelualuetta rajaavat kapeahkot Timisjärvi
(itäpuolella) ja Kuikka –järvi (länsipuolella), joita yhdistää Kuikankoski jakaen suun-
nittelualueen pohjoiseen ja eteläiseen osaan. Pohjoisosan länsipuolella on rajana pu-
romainen Väätimönjoki. Pohjoisosan itä- ja kaakkoispuolella suunnittelualue jatkuu
suo- ja metsämaastona. Alue liittyy laajempaan poronhoitoalueeseen.

3.1.2 Luonnonolot, maisemarakenne ja maisemakuva

Alueen maisemaa hallitsevat maastosta kohoavat valoisat, kangasmetsäiset harjan-
teet, Särkivaara alueen eteläosassa sekä useat pienemmät kumpareet alueen poh-
joisosassa. Vastakohtaisesti kumpareiden väliset alueet ovat tasaisia vähäpuustoisia
suoalueita tai vesistöjä. Suunnittelualueen pohjoisella osalla on laaksoalueilla neljä
suolampea: Heinälampi, Katajalampi, Pyöreälampi sekä Toltinlampi. Erityisesti alu-
een pohjoisosassa vallitsee hyvin erämainen henki soineen ja lampineen. Suot ovat
luonnontilaisia. Porotalous on jättänyt leimansa metsiin. Alueen eteläosaa hallitsee
järvien rajaama Särkivaaran länsiosa.

Suunnittelualueelta avautuu kauniita näkymiä järville. Myös koillisosan korkeahkolta
harjanteelta, Pyöreäkankaalta, avautuu lounaaseen Pyöreälammin ja Toltinlammin yli
Kuikka -järvelle erämainen suonäkymä.

Kuvat 3 ja 4.

Kasvillisuus

Alueen luonnolle on ominaista metsien ja soiden vuorottelu, sekä pienehköjen reitti-
vesien ja järvien runsaus. Metsäkumpareiden kasvillisuus on kangasmetsäkasvilli-
suutta. Harjualueet ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia kankaita. Männikkökankaat
ovat valoisia ja ilmavia variksenmarja – puolukkatyypin männikkökankaita. Kenttäker-
rokseen kuuluu mm. puolukkaa, mustikkaa, variksenmarja, kanervaa sekä satunnai-
sesti myös suopursu. Männikkökankaiden seassa esiintyy pienialaisia kuusivaltaisia
kankaita, joissa metsä on harvaa kuusikkoa. Puustoon kuuluu myös jokunen mänty ja
koivu.

Kumpareiden väliin jäävissä painanteissa on soita, lampia ja järviä. Rämealueet kier-
tävät metsän ja suon rajamailla. Paikoin rämettä esiintyy laajemmin. Rämeiden kasvil-
lisuuteen kuuluu mäntypuusto. Kenttäkerroksessa on mm. puolukkaa, mustikkaa, vai-
vaiskoivua, suopursua, juolukkaa, suokukkaa, variksenmarjaa, lakkaa, kanervaa, tu-
pasvillaa ja pallosaraa sekä katajaa. Pohjalla esiintyy rahkasammalia ja kangasmet-
säsammalia. Toltinlammen rantaa kiertää saraluhtavyö. Painanteissa on avoimia
puuttomia soita. Neva-alueet sijoittuvat suunnittelualueen keskivaiheille pienten lam-
pien läheisyyteen.
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Läntisen rajapuron läheisyydessä esiintyy puronrantakorpea, pajuluhtaa sekä pienia-
lainen puronrantalehto. Lehtoalue on hyvin pienialainen ja lajistoltaan vaatimaton leh-
tolaikku.

Vesistöt
Katajalammen ja Pyöreälammen välimaastossa on pieni lähteikkö, mikä lisää luon-
non monimuotoisuutta. Lähteikkö on Metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympä-
ristö ja Vesilain luontotyyppi. Luoteeseen johtavassa mutkittelevassa, puromaisessa
Väätimönjoessa esiintyy vaihtelevasti ranta- ja vesikasvillisuutta. Paikoin on pieniä
suvantoja ja pieniä koskikivikoita, jotka tuovat maisemallista lisäväriä puron ranta-
alueille. Timisjärven ja Kuikka – järven välissä on Kuikankoski, mikä on erityisen mer-
kittävä nykyisen virkistysalueen lähimaisemassa.

Eläimistö

Alueen eläimistöstä ja linnustosta ei tehty varsinaista erillisselvitystä. Maastossa ei
havaittu erityisiä jälkiä tai jätöshavaintoja. Porotalouden harjoittaminen alueella näkyi
metsäkasvillisuudessa jäkälien puuttumisena.

Suojelukohteet

Ympäristötietojärjestelmä Hertan mukaan suunnittelualueella ei sijaitse erityisiä luon-
nonsuojelukohteita. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon (LAP-2007-L-327-
254) ja Suomen ympäristökeskuksen tietojen mukaan alueella ei esiinny uhanalaista
lajistoa eikä perinnebiotooppeja. Metsähallituksen tietojen mukaan alueella ei esiinny
suurten petolintujen pesiä.
Alueelta on laadittu luontoselvitys (LIITE 2).

3.1.3 Muinaismuistot

Alueen muinaisjäännökset on tarkastettu Lapin maakuntamuseon toimesta kesällä
2008. Maastotarkastuksissa todettiin yksi pyyntikuoppa Kuikankosken pohjoispuolel-
ta. Kuikankosken eteläpuolelta todettiin kaksi pyyntikuoppaa ja mäen Kuikan puolei-
selta rannalta kahdelta tasanteelta kvarsti-iskoksia. Inventointi liitteessä 9 (LIITE9).

3.1.4 Rakennettu ympäristö

Timisjärventien pohjoispuolella ja Kuikankosken eteläpuolella on Tampereen kaupun-
gin työntekijöiden virkistysalue. Alueella on mökki ja muita erähenkistä lomailua pal-
velevia rakenteita, kuten grillauspaikkoja, kalanperkauspaikka sekä venelaitureita.
Alueella on myös vapaata kenttää matkailuvaunu- tai telttamajoittumista varten.
Suunnittelualueella kulkee joitakin lyhyehköjä vaellusreittejä. Vaajärven rannalla on
venepaikka.

Kuvat 5 ja 6. Tampereen kaupungin virkistysaluetta.
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Lähiympäristössä Vaajärven ranta-alueella on neljä lomarakennusta, Timisjärven
alueella kymmenkunta lomarakennusta tai asuinrakennusta. Kuikka –järven alue on
rakentamaton.

3.1.5 Ympäristön häiriötekijät

Alueella ei ole tunnettuja häiriötekijöitä.

3.1.6 Maanomistus

Suunnittelualue on kokonaan Tampereen kaupungin omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset lähtökohdat

Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
Alueeseen ei kohdistu valtakunnallisia erityistavoitteita. Valtakunnallisia alueidenkäyt-
tötavoitteita tarkastellaan voimassa olevan maakuntakaavan kautta.

Maakuntakaava

Posion kunta kuuluu Lapin Liiton alueeseen ja alueella on voimassa Itä-Lapin maa-
kuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 26.10.2004.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alu-
eeksi (M 4516).

Kartta 2. Ote maakuntakaavasta.

Maakuntakaavan ranta-asemakaavoitusta koskevat suunnittelumääräykset:

Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, ar-
vokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä erityistä
huomiota rakennetun ympäristön laatuun.
Maisemallisesti herkillä alueilla, kuten vaara- ja tunturialueilla, jokien ja järvien ran-
noilla sekä pääteiden, matkailukeskusten, retkeilyreittien ja taajamien läheisissä met-
sissä metsänkäsittelytoimenpiteet on suunniteltava huolellisesti ottaen huomioon
maiseman ominaispiirteet ja pyrittävä välttämään suuria muutoksia.
Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden (A) ulkopuolella vapaan ranta-alueen
osuus tulee olla vähintään puolet muunnetusta rantaviivasta.
Ranta-alueilla tulee turvattava rannan suuntainen kulkuyhteys.
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Tulvauhka-alueet on osoitettava yleis- ja asemakaavoissa joko alueina tai rakenta-
misrajoituksina.
Rakennuspaikkoja ei saa suunnitella sijoitettavaksi tulvauhka-alueille.
Rakennuksia ei tule suunnitella sijoitettavaksi maisemallisesti aroille paikoille, kuten
kapeisiin niemenkärkiin ja kannaksille sekä rantamaisemaa hallitsevien kumpareiden
huipulle.

Suojelumääräykset:
Suunniteltaessa sellaisen alueen käyttöä, jolla on kiinteä muinaisjäännös, on neuvo-
teltava Museoviraston kanssa. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on
kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittami-
nen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Lupaa haetaan ympäristökes-
kukselta, jonka on kuultava asiassa Museovirastoa.

Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Posio kuuluu tekeillä olevan Koillis-
Suomen strategisen yleiskaavan piiriin. Strateginen yleiskaava on luonnosvaiheessa
ja kaavan laadinnan aloittamisesta on kuulutettu 21.4.2005.

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavoja.

Ranta-alueen mitoitus

Kaavatyön yhteydessä on laadittu rantarakennusoikeuden mitoitus, joka koskee tilan
76:11 rajautuvia vesistöjä (LIITE 3). Rantarakennusoikeus on laskettu muunnetusta
rantaviivasta. Muunnetun rantaviivan pituudessa on huomioitu vähennykset lahtien,
salmien, niemien ja kannaksien leveydestä.
Mitoituksessa on laskennallisen rantaviivan pituudeksi saatu yhteensä 2.87 kilomet-
riä.
Loma-asuntoyksikköjen (lay) määrän laskennassa on käytetty Posion yleiskaavoissa
käytettyä mitoitusta:

 tiestön ja kylien läheisyydessä 6 lay / muunnettu rantaviivakilometri,
 muualla 4- 5 lay / muunnettu rantaviivakilometri,
 alle 5 hehtaarin vesialueilla ei rakennusoikeutta

Eteläosalla on käytetty mitoitusarvoa 6 ja pohjoisosalla mitoitusarvoa 5.
Rantarakennusoikeudeksi on saatu yhteensä 17 lomarakennusyksikköä.

Muut suunnitelmat ja selvitykset

 Luontoselvitys on laadittu kaavatyön yhteydessä (Sanna Tolonen, AIRIX Ym-
päristö Oy, 14.9.2007) LIITE 2

 Työn yhteydessä on selvitetty porojen pääkulkureittejä. LIITE 4
 Muinaisjäännostarkastus (Lapin maakuntamuseo, 2008). LIITE 9

Rakennusjärjestys

Posion kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan __.__.200_.

Rakennuskielto

Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.

Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään Kiinteistö ja Mittaus Oy:n 1:2000 mittakaavassa laatimaa
vektorimuotoista pohjakarttaa. Kartta on laadittu lentokuvauksella ja se on suoritettu
kesällä 2007. Kartta on hyväksytty 11.7.2008.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Suunnittelu on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoituksen lähtökohdista sekä maanomistajan tavoitteista on keskusteltu viran-
omaisten ja kunnan edustajien kanssa työneuvottelussa keväällä 2007.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo

Vireilletulosta on kuulutettu 29.7.2008.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavaa käynnistäessä on tiedotettu naapurimaanomistajia kirjeitse ja samalla on tie-
dusteltu halukkuutta osallistua kaavan laadintaan (laajemman alueen kaavoitus).
Maanomistajatapaaminen on pidetty 8.5.2007.

Vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosvaihtoehtojen näh-
tävilläolosta on kuulutettu samanaikaisesti.
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 30.7.-29.8.2008 (luonnosvaihtoehdot) MRA
30§. Luonnoksesta jätettiin yksi mielipide. Yhteenveto mielipiteestä liitteessä 5
(LIITE5).

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.-__.__.2008.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Kaavan alkuvaiheessa pidettiin työneuvottelu (8.5.2007) Lapin ympäristökeskukses-
sa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu tiedoksi Lapin ympäristökeskuk-
selle. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 14.3.2008.

Luonnosvaiheessa toimitetaan asiakirjat tiedoksi. Ehdotusvaiheessa pyydetään viral-
liset lausunnot. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun tarpeellisuudesta päättävät
osallisina mainitut viranomaiset.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukainen käyttö alueelle. Olemassa olevan toi-
minnan lisäksi, tutkitaan mitoitukseen perustuvan loma-asutuksen sekä matkailutoi-
minnan sijoittumista alueelle. Työssä huomioidaan alueen luontoon, maisemaan sekä
elinkeinonharjoittamiseen (poronhoitoon) kuuluvat erityispiirteet. Nykyistä virkistys-
toimintaa pyritään kehittämään. Valtaosa alueesta on tarkoitus säilyttää metsätalous-
alueena.

4.4.1 Osallisten tavoitteet

Kevään ja kesän 2007 aikana tiedotettiin lähialueen maanomistajia ja selvitettiin
maanomistajien kiinnostusta osallistua kaavoitukseen. Tarkoituksena oli tutkia laa-
jemman alueen ranta-asemakaavoitusta. Erityistä halukkuutta tai tarvetta ei kaavan-
laadintaan ollut.
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Luonnosvaiheessa jätettiin yksi mielipide, jossa luonnoksissa osoitettua pidettiin suu-
rena. Yhteenveto mielipiteestä liitteessä 5 (LIITE5). Mitoituksessa on noudatettu
kunnan yleiskaavoissa käytettyä, kaikkia maanomistajia koskevaa, mitoitusta, eikä
kaavaa ole muutettu tältä osin.

4.4.2 Tavoitteiden tarkentuminen

Luontoselvityksessä esitetyt tavoitteet huomioidaan kaavatyössä. Poronhoitoon liitty-
vät tavoitteet mm. porojen kulkureitit huomioidaan. Uudet lomarakennuspaikat sijoi-
tetaan olemassa olevan tieverkon läheisyyteen sekä maastollisesti ja rakennettavuu-
den kannalta soveltuville paikoille. Pohjoisosaan ei sijoiteta rakentamista.

Alueelta todetut muinaisjäännökset huomioidaan kaavatyössä.

Erillisten tonttien osoittamista pidettiin alueen toteutumisen kannalta parempana ja
suunnittelutyötä on jatkettu vaihtoehdon 2 pohjalta, jossa vapaan rannan osuus on
suurempi vaihtoehtoon 1 verrattuna. Luonnonympäristöalueiden osoittamista lähivir-
kistysalueiksi ei pidetty tarkoituksenmukaisena. VL –alueet korvattiin M –alueilla.

4.5 Asemakaavavaihtoehdot

Lomarakentamispainotteisen ja matkailupalvelupainotteisen rakentamisen sijoittumis-
ta alueelle on tutkittu vaihtoehdoin VE1 ja VE2 (vaihtoehdot liitteessä 10). Molemmat
vaihtoehdot perustuvat asetettuihin tavoitteisiin.

Ranta-asemakaavalla (vaihtoehdot 1 ja 2) muodostetaan loma- ja matkailualueiden
korttelialueet, lähivirkistysalueet, tiealueet, maa- ja metsätalousalueet sekä vesialu-
eet. Korttelialueet on sijoitettu Timisjärventien välittömään läheisyyteen. Alueella ole-
va rakennettu alue on huomioitu molemmissa vaihtoehdoissa. Pohjoisosaan ei osoi-
teta rakentamista ja alueen rakennusoikeus on siirretty eteläosaan.

Vaihtoehdossa 1 osoitetaan loma-asuntojen korttelialueet (RA) sekä korttelialueet
matkailua palveleville rakennuksille (RM).
Vaihtoehdossa 2 osoitetaan korttelialueet ainoastaan loma-asunnoille (RA).

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 152.6 hehtaaria. Todellista rantaviivaa
on yhteensä 4205 metriä ja laskennassa käytettyä muunnettua rantaviivaa on yh-
teensä 2.87 kilometriä.

Pinta-alat vaihtoehdoittain.

VE 1 pinta-ala (ha) lomarakennuspaikkoja (kpl)
RA 9.2 13
RM 15.8 2 (aluetta)
VL 4.1
M 111.3
tiet 2.1
W 10.1

yhteensä 152.6 13+2

Kokonaismitoitus on 5.2 lomarakennusyksikköä muunnetulle rantaviivakilometrille.
Vapaan rantaviivan määrä noin 2600 metriä (todellinen rantaviiva).

VE 2 pinta-ala (ha) lomarakennuspaikkoja (kpl)
RA 17.1 17
RM - --
VL 6.8
M 117.0
tiet 1.6
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W 10.1

yhteensä 152.6 17

Kokonaismitoitus on 5.9 lomarakennusyksikköä muunnetulle rantaviivakilometrille.
Vapaan rantaviivan määrä noin 2950 metriä (todellinen rantaviiva).

5 ASEMAKAAVALUONNOSTEN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Ranta-asemakaavalla muodostetaan loma-alueiden korttelialueet RA, tiealueet, maa-
ja metsätalousalueet sekä vesialueet. Korttelialueet on sijoitettu Timisjärventien välit-
tömään läheisyyteen. Alueella oleva rakennettu alue on huomioitu. Kuikankosken
pohjoispuolelle ei osoiteta rakentamista ja alueen rakennusoikeus on siirretty etelä-
osaan.

Ranta-asemakaava on asetettujen tavoitteiden mukainen.

5.1.1 Mitoitus

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on yhteensä 152.6 hehtaaria. Todellista rantaviivaa
on yhteensä 4205 metriä ja laskennassa käytettyä muunnettua rantaviivaa on yh-
teensä 2.87 kilometriä.

Pinta-alat

VE 2 pinta-ala (ha) lomarakennuspaikkoja (kpl)
RA 14,41 17
M 126.52
tiet 1,59
W 10.11

yhteensä 152.63 17

Kokonaismitoitus on 5.9 lomarakennusyksikköä muunnetulle rantaviivakilometrille.
Vapaan rantaviivan määrä on noin 2920 metriä (todellinen rantaviiva).

5.1.2 Palvelut

Erillistä palvelutoimintaa ei ole osoitettu, vaan alue tukeutuu Posion keskustan palve-
luihin.

5.2 Aluevaraukset

5.2.1 Korttelialueet

Loma-asuntojen korttelialueiksi RA osoitetaan kahdeksan korttelialuetta. Vaajärven
rantaan rajoittuen kolme korttelialuetta joissa on yhteensä 10 lomarakennuspaikkaa.
Timisjärven ranta-alueella on kaksi korttelialuetta, joissa on yhteensä kolme uutta ra-
kennuspaikkaa. Kuikka –järven rantaa osoitetaan kaksi korttelialuetta joissa on yh-
teensä kolme uutta rakennuspaikkaa. Ohjeellisten tonttien pinta-ala on keskimäärin
0,85 hehtaaria. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, jonka kerrosala
saa olla enintään 150 k-m2. Loma-asunnon lisäksi saa rakentaa kerrosalaltaan enin-
tään 20 m² saunarakennuksen sille osoitetulle paikalle (sa), sekä muita talousraken-
nuksia enintään 60 k-m². Kerrosluku on I.
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5.2.2 Muut alueet

Maa- ja metsätalousalueiksi M on osoitettu kaikki muut metsäalueet lukuun ottamatta
Katajalammen ja Pyöreälammen välimaastossa olevaa lähteikköä. Kohde on osoitet-
tu maa- ja metsätalousalueiksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY. Suunnittelualu-
een pohjoisosaan on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, joka mukailee olemassa olevia
polkuja. M-alueille on osoitettu kiinteät muinaisjäännökset aluerajauksella sm.

Timisjäventie on osoitettu katu/tiealueena. Korttelialueille on osoitettu tie- tai ajoyh-
teydet. Olemassa oleva venevalkamat on osoitettu aluerajauksella lv. Timisjärven
rantaan on lisäksi osoitettu aluerajaus uimarannalle.

Alueeseen kuuluvat vesialueet ovat merkinnällä W.

5.3 Kaavan vaikutukset

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Rakentamisen määrä tulee lisääntymään 16 uudella lomarakennusyksiköllä. Raken-
taminen on kokonaisuutena kuitenkin väljää. Korttelialueet sijoittuvat Timisjäventien
välittömään läheisyyteen, eikä kokoojatieverkkoa tarvitse rakentaa. Niille tonteille, jot-
ka eivät sijoitu Timisjärventien varteen tulee tonttiyhteydet rakennettavaksi. Alueen
eteläosa on rakennettavuudeltaan hyvää (enimmäkseen) tai keskitasoa.

Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Jätevedet tulee hoitaa tonttikohtaisesti viranomais-
ten edellyttämällä tavalla. Jätevesiä ei imeytetä maaperään. Alueelle tulee sähkö-
verkko.

Alueella olevat muinaisjäännökset on huomioitu.

5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaava-alueella ei ole erityisiä suojelukohteita. Arvokkaimmat luonnonympäristöt sijoit-
tuvat alueen pohjoisosaan rakentamisen ulkopuolelle. Lisääntyvä rakentaminen ja
käyttö lisää virkistyskäyttöä ympäristössä. Hyödyntämällä olemassa olevia polkuja ja
rakentamalla uusia polkuja voidaan maaston kulumiseen vaikuttaa.

5.3.3 Muut vaikutukset

Kaavalla huomioidaan, että porojen kulkureitit säilyvät jatkossakin. Erityisesti Kui-
kankosken aluetta ei voida sulkea tai aidata siten, että estettäisiin porojen luontaiset
kulkureitit. Rakentaminen ja alueen käyttö lisää liikennettä Timisjärventiellä. Toteutu-
minen jakautuu pidemmälle ajanjaksolle.

5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset

Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin
maankäyttö- ja rakennuslain asetuksen mukaisia (2000).

5.5 Nimistö

Käytössä oleva Timisjärventie huomioidaan kaavassa.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Asemakaavan muutos tulee voimaan kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulute-
taan. Toteuttaminen voidaan aloittaa tämän jälkeen.

Rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota rakennusten sopeutumiseen maisemaan
sekä ympäröivään rakennuskantaan siten, että muodostuu alueittain yhtenäinen ko-
konaisuus. Rakentamisella ei saa vaikeuttaa poroelinkeinon harjoittamista.

Tampereella 31.3.2008. 6.3.2009.

Esko Hyytinen YKS-373
Rakennusarkkitehti


