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Selostus

Tämä selostus koskee 17.5.2010 päivättyä ja 30.8.2010 tarkennettua asemakaavaa.

1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
POSION KUNTA
Posion asemakaava ja asemakaavan muutos, 1. vaihe, keskustaajaman alue
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 10 – 68, 118 ja 120 sekä niihin liittyviä katuja,
yleisiä teitä, pysäköintialueita, torialuetta, lähivirkistysalueita, urheilu-, puisto- ja
virkistysalueita, maa- ja metsätalousalueita sekä erityisalueita.
Asemakaavan muutoksella poistuvat korttelit 14, 16, 17, 21, 33, 40, 62 ja 64.
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu uudet korttelit 161–176.
Kaavan laatija:

Pöyry Finland Oy
Urheilukatu 5-7, 96100 Rovaniemi
projektipäällikkö: Eva Persson Puurula
yhteyshenkilö: Liisa Märijärvi-Vanhanen p. 010 3341 114

Posion kunnan nimeämä kaavatyöryhmä on ohjannut kaavoitustyötä. Kaavatyöryhmän
puheenjohtaja on kunnanjohtaja Mika Riipi. Kunnan vastuuhenkilö on tekninen johtaja Jani
Ahola. Yhteystiedot: Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio, Puh. 016-3205 258, 0400393022.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Posion kunnassa ja käsittää Posion kuntakeskuksen keskustaajaman
alueen. Tehtävänä on päivittää ja uudistaa Posion keskustan asemakaava vuodelta 1984.
Kaava on viimeksi uudistettu 1993 ja sen jälkeen asemakaavaan on tehty vain vähäisiä
muutoksia. Asemakaavan uudistus on jaettu kolmeen vaiheeseen. Vireillä oleva
suunnittelutehtävä on ensimmäinen vaihe. Suunnittelun kohteena on yli puolet Posion
asemakaava-alueesta.

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti
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Laajennus
noin 4 ha

Suunnittelualue
1. vaihe
noin 160 ha

Laajennus
noin 2 ha

Kuva 2: Suunnittelualueen rajaus, nykyinen asemakaava
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
-

Kunnanhallituksen päätös 30.3.2009
Aloituskokous ja maastokäynti 5.5.2009
Ideointityöpaja 1) 26.5.2009 ja 2) 22.9.2009
Ilmoitus asemakaavoituksen vireilletulosta, kuulutus 28.10.2009
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja selvitykset nähtäville 28.10.2009
Kaavatyöryhmän kokoukset 7.10.2009, 26.11.2009 (5.1.2010)
Yleisötilaisuus 3.11.2009
1. viranomaisneuvottelut 9.12.2009
Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos nähtävillä 19.1.2010 – 19.2.2010
Yleisötilaisuus 19.1.2010
ELY-keskuksen lausunto 17.3.2010 (LAPELY/353/07.01/2010)
Vastineet 24.3.2010 tark. 6.5.2010
Kaavaneuvottelut ELY-keskus/kunta 6.5.2010 (ei muistiota)
Asemakaavaehdotus nähtävillä 17.5. – 15.6.2010
Yleisötilaisuus 17.5.2010
ELY-keskuksen lausunto 31.5.2010 (LAPELY/353/07.01/2010)
Kaavatyöryhmän kokous 28.6.2010
Vastineet 21.6.2010 tark.. 29.6.2010
Kunnanhallitus hyv 30.8.2010 § 142
Kunnanvaltuusto hyv 17.9.2010 § 38

Laaditut selvitykset:
- Luontoselvitys 13.8.2009
- Maisematarkastus 7.9.2009
- Kaupallisten palvelujen selvitys 16.10.2009
- Taajamakuva-analyysi 8.10.2009
Kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali:
- Ilmakuvat alueesta, pysty ja viisto, kuvattu elokuussa 2009 (Lentokuva Vallas Oy)
- Ilmakuvayhdistelmä pysty (Pöyry)
- Peruskartta, ajankohtainen tietokanta (2008)
- Pentik tie, Keramiikka Bulevardi yleissuunnitelma (Paula Suominen 12.8.2008)
- Kirintövaaran esiselvitys (Pöyry 26.8.2008) ja hiihtostadionin esiselvitys (Pöyry 2009)
- Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylien suunnitelmat, Plaana Oy 2010
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
- 3D-malli ja mallista otetut havainnekuvat ja videot
Kaavan pohjakartaksi on käytetty vuonna 24.7.1984 hyväksytty pohjakartta. Pohjakartta on
toiminut vuoden 1993 kaavauudistuksen pohjana. Alueelle on tullut vain vähäisiä
muutoksia. Skannattuun pohjakarttaan on lisätty ajankohtainen kiinteistörajatiedosto.
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3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue on Posion kuntakeskuksen keskeinen taajama-alue, jonka läpi kulkee
Rovaniemi-Kuusamo kantatie pääraittina. Taajaman itäpuolella tie risteytyy
Maaninkavaarantien ja Taivalkoskentien kanssa. Maaninkavaarantien kummallekin puolelle
on rakennettu: urheilu-, koulu- ja asuinalueet sekä Pentikin tehdas, logistiikkakeskus ja
Pentik-mäki, joka toimii Posion matkailun keskipisteenä. Taivalkoskentie rajaa taajaman sen
itäpuolella.
Suunnittelualueen ulkopuolella taajama jatkuu pohjoiseen: Ritaniemen ja Ahosenniemen
asuinalueet sekä teollisuus- ja asuinalueelle Kotilammen pohjoispuolella. Keskustaajamasta
lounaaseen Taivaankoskentien varrella on pieni tiivis kaavoitettu asuinryhmä tien itäpuolella
ja muuten väljästi rakennettua maaseutua. Noin 6 km itään sijaitsevat Kirintövaaran
laskettelu- ja hiihtokeskus sekä kaavoitettu mökkialue.
Asemakaava-alueella ja sen lähiympäristöllä asuvat kokonaisuudessaan noin 40 % koko
kunnan väestöstä eli 31.12.2008 noin 1600 asukasta.

3.2 Maanomistus
Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisomistuksessa. Myös kunta omistaa huomattavan osa
alueesta. Seurakunta omistaa seurakuntatalon kiinteistön. Valtio omistaa pienen alueen
pääteiden risteyksessä, joka on toiminut tiehallinnon varastoalueena (toiminta loppuu) ja
rivitalokiinteistön Sysitiellä, jossa Metsähallituksen toimisto toimii.

3.3 Luonnonympäristö ja maisema
Posion keskustaajama on järvien ja metsien ympäröimä. Suunnittelualueella on muutamia
harjumuodostelmia, jotka kohoavat noin 10 m ympäröivästä alueesta. Ne ovat osittain
rakennetut. Viljelymaata on jonkun verran taajaman keskellä ja taajaman laidoilla. Rannat
ovat pääosin luonnontilaisina. Taajamassa kasvaa jonkun verran puustoa.
Kaavatyön tueksi on laadittu luontoselvitys, jossa on todettu luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat alueet.
Kaavatyön tueksi on tehty maisematarkastus maastokäynteineen, jossa on todettu
keskustaajaman kaunis maisemallinen sijainti.

3.4 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva
Keskustaajama syntyi vähitellen 1900-luvun kuluessa Rovaniemi-Kuusamo maantien varteen.
Nauhamainen tienvarsirakentaminen leimaa edelleen taajamaa. Taajamasta tuli merkittävä
liikenteellinen keskus ja vuonna 1923 perustetun kunnan keskus. Taajama jakautuu kolmeen
selvästi erottuvan osaan, josta kaavamuutoksen kohteena olevan keskustaajaman ydinalue on
suurin.
Posion keskustaajama on suhteellisen väljä. Taajamassa näkyy eri aikakauden rakennuksia:
Pääosa rakennuskannasta on rakennettu 1960-80 luvuilla, mutta taajamassa on myös sodasta
säästyneitä rakennuksia ja jälleenrakennuskauden rakennuksia. Kerrosluvut ovat yksi tai kaksi
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lukuun ottamatta yhtä kolmikerroksista kerrostaloa ja vuonna 2009 valmistunutta
palvelukeskusta.
Vuoden 1984 jälkeen rakennettuja huomattavia rakennuksia ja rakennelmia ovat:
- Uusi palvelukeskus (2009) ja vanhainkoti
- Pentikin tehtaan ja Pentik-mäen laajennukset sekä logistiikkakeskus
- 1990-luvulla rakennettu Päiväkoti
- Pyörätiet Posiontien, Kirkkotien, Maaninkavaarantien ja Taivalkoskentien varrella
Posiontien ympäristö on hajanainen ja tien varrella on rakennusten lisäksi myös tyhjiä
tontteja, peltoja ja metsikköjä. Varsinaista katutilaa muodostuu vain yhdessä paikassa,
Valintatalon ja Osuuspankin välillä. Tämä on myös havaittu kaupallisen toiminnan keskipiste

3.5 Kulttuuriympäristöt
Keskustaajaman suunnittelualueella ei tunneta muinaismuistolain perusteella suojeltavia
kiinteitä muinaisjäännöksiä tai irtainten muinaisesineiden löytöpaikkoja. Tietojen
ajankohtaisuus on tarkistettu maakuntamuseon arkeologi Hannu Kotivuoren kanssa, joka
vastasi alueen viimeisistä inventoinneista 1993–1994. Muinaisjäännökset tulee lain mukaan
huomioida aina riippumatta kaavoituksesta.
Keskustaajaman suunnittelualueella ei tunneta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaita kulttuuriympäristöjä tai perinnemaisemia.
Lapin ympäristökeskuksen Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen (2004-2005)
inventointikohteita löytyy suunnittelualueella kaksi:
- 614-008 Kilpelän tila, sodalta säästynyt pihapiiri, jossa myös uudempia
rakennuksia, Arvotus: RH +++ (rakennushistoria), H ++(historia), M ++(maisema),
asuinrakennus 1. v. 1840, asuinrakennus 2. vanha osa on muistitiedon mukaan 1500luvulta, asuinrakennus 3., navetta, kellari, 3 aittaa ja 5 latoa, yhteensä 13 rakennusta.
Kohde on saanut huomattavan hyvät arvotuspisteet ja sen merkitys lähenee
valtakunnallista arvoa.
- 614-011 Vanha kunnantalo, jälleenrakennusajan kohde (1948), korjattu ja maalattu
ulkoapäin noin kolme vuotta sitten,. Nykyinen kunnanvirastorakennus (1970) on
rakennettu talon kulmaan kiinni.
Kulttuuriympäristöohjelmahankkeen täydennysinventoinnin kohteita (2009) löytyy
suunnittelualueella neljä. Kohteet 223 ja 224 muodostavat neliömuotoisen pihapiirin, mutta
perinnönjaossa pihapiiri on jaettu kulmittain kiinteistöjen kesken.
- 614-223 Rajala, sodalta säästynyt 1902 rakennettu asuintalo ja navetta, sota-aikana
toiminut sotilassairaalana, sodan jälkeen kulkijoiden yöpymispaikkana, vuosina
1956-60 yläasteena ja kansakouluna, remontti 1959-60, peruskorjaus 2009-10, talo
on ollut koko ajan asuttuna. (kiinteistö 27:64, Aholantie 8)
- 614-224 Ahola, sodalta säästynyt 1900-luvun alussa rakennettu piirteensä säilyttänyt
asuintalo ja navetta, toiminut asuntona, apteekkina, kouluna ja jääkäriliikkeen
etappitalona, josta kyltti talon pohjoispäädyssä, toimii nykyisin varastona. (kiint.
26:72 Kaivopolku 6)
-

614-225 Karikkola I, tyypillinen jälleenrakennusajan pieni liike- ja asuinrakennus,
rakennettu 1956, talossa toimi Horttanaisen leipomo ja konditoria vuoteen 1988,

Pöyry Finland Oy / Rovaniemi

9M706011.OR

Posion asemakaavan muutos, 1. vaihe, Keskustaajaman alue

-

8(33)

Selostus

pientä liiketoiminta kunnes vuonna 1998 perustettiin taloon Posion kukka- ja
hautaustoimisto Kettonen (57:7 Posiontie 30)
614-226 Esson talo, jälleenrakennusajan liike- ja asuinrakennus, jolla on pitkät
perinteet, rakennettu 1953-54, rakennus on pysynyt lähes alkuperäisessä
muodossaan, talossa on toiminut Esso vuoteen 1967, korjaamo 1970-luvun puolelle,
Reijo Luokkasen autoliike 1980-84, Arvi Ronkaisen rakennustarvikeliike
”Kotiposio” 1984-2001, K-rauta 2002-2007, 2007 lähtien talossa toimii Posion
Sähköpalvelu ja Posion Kodinkonemyynti, pihapiirissä on lisäksi asuinrakennus ja
varastohalli (kiinteistö 57:3, Posiontie 36)

Kulttuurikohteiden tietojen ajankohtaisuus on tarkistettu Lapin ympäristökeskuksen Tiina
Elon kanssa.
614-008 Kilpelän tila
pihapiiri

614-223 Rajala
614-224 Ahola
pihapiiri

614-225 Karikkola I
Posion kukka- ja
hautaustoimisto
Kettonen
614-226 Esson talo
Posion Sähköpalvelu
614-011 Vanha kunnantalo

Kuva 3: Kulttuuriympäristökohteet

3.6 Palvelut
Kaupalliset ja julkiset palvelut sijoittuvat pääosin Posiontien varrella Sairaalantien ja
Maaninkavaarantien/Taivalkoskentien risteysten välillä, noin 1 km pitkällä tieosuudella.
Tärkeimmät päivittäistavarakaupan myymälät ovat kolme pientä supermarkettia; S-market
Ahola, Valintatalo ja K-supermarket Muikku. Merkittäviä kauppoja ovat myös: SäästötaloHalpahalli, Agri-market, Veken kaluste sekä sähkö- ja lvi-kaupat. Keskustaajamassa toimivat
Posion hotelli ja ravintola Peikonpesä sekä kaksi huoltoasemaa (Neste ja St1) ja yksi
automaattitankkauspiste (Teboil).
Terveyspalvelut on keskitetty pääosin Sysiniemen alueelle: terveyskeskus, vanhainkoti,
hammashoitola, perusturvatoimisto, kotisairaanhoito, työterveyshuolto, neuvola, fysioterapia,
ravintokeskus, mielenterveystoimisto sekä vasta rakennettu uusi palvelukeskus, jossa on
ryhmäkoti, palveluasuntoja ja terapia- ja kuntoutustiloja.
Kunnan koulutuspalvelut keskittyvät yhteen paikaan, jossa toimivat Posion peruskoulu,
yläaste ja lukio. Vuonna 2011 ja 2013 lakkautettavien koulujen oppilaat, mm Aholan alaPöyry Finland Oy / Rovaniemi
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asteen noin 129 oppilasta, siirtyvät keskustaajamaan. Posion peruskoulun oppilasmääräksi on
arvioitu olevan syksyllä 2013 297 oppilasta (0-9 lk) ja lukion oppilasmääräksi noin 50
oppilasta. Sivukyliltä tulevat oppilaat tulevat kyydityksessä koululle. Lähempänä asuvat
oppilaat pyöräilevät kouluun.

TERVEYS
PALVELUT

S
V

KOULU

K

Kuva 4: Kaupalliset palvelut (pun) ja julkiset palvelut (lila)

3.7 Matkailu
Posion kunnassa oli vuoden 2008 lopussa 2345 vapaa-ajan asuntoa, joista
ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa oli noin 1400. Vapaa-ajan asuntojen määrän oletetaan
kasvan vuosien 2000-2008 tapaan noin 30 mökkiä / vuosi. Vuonna 2007 Posion kunnalla
rekisteröitiin 15 905 yöpymistä (tilastokeskus) ja Pentik-mäen päiväkävijöitä oli noin 104 000
(MEK). Matkailutulon oletetaan tulevaisuudessa kasvavan Posiolla varovaisen kasvuarvion
mukaan keskimäärin 3 % vuodessa.
Posion matkailun kehittämiskohteet ovat:
- Kirintövaaran alue
- Pentik-mäki ja keramiikkabulevardi
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Kirintövaaran esiselvityksessä todetaan että Kirintövaaran alueella on tärkeä hiihto- ja
laskettelukeskus sekä kaavoitettu mökkialue vain 6 km Posion keskustaajamasta. Tärkeät
majoitus- ja matkailupalvelupaikat ovat Kirikeskus ja Lomakeskus Himmerki. Suunnitteilla
on Kirikeskuksen alueen kehittäminen matkailualueen keskipisteenä mm. uuden
hiihtostadionin myötä. Toinen matkailun keskittymä on Himmerkin alueella. Alue kytkeytyy
Posion taajamaan reitistön ja Kuusamontien kautta. Reitistöä ja toimintaa kehitetään
yhteisesti. Kirintövaaran alueen kehittämissuunnitelma ja hiihtostadionin esiselvitys on
laadittu (Pöyry 2009).
Voimakkaasti kehittyvän Pentik-Mäen on tarkoitus toimia koko Posion kunnan matkailun
keskipisteenä. Suunnitteilla on Pentik-mäen ja Maaninkavaarantien toimintojen ja ympäristön
kehittäminen matkailullisesti houkuttelevammaksi mm. uuteen kiertoliittymään ja
Maaninkavaarantien varrelle sijoitettujen keramiikkataideteosten avulla. Pentik-mäellä toimii
tällä hetkellä myymälä, museo, kahvila, matkailuinfo ja ateljee/näyttelytila ja siihen on jo
rakennettu useita näyttäviä keramiikkataideteoksia. Keramiikka Bulevardi – hankkeen Pentik
tie yleissuunnitelma on laadittu (Teija Mikkola, Paula Suominen, Teuvo Tuomivaara 2008)

3.8 Tiestö ja liikenne
Posion taajama on kasvanut pääosin Posiontien varrella, joka toimii taajaman pääraittina
(kantatie 81 Rovaniemi-Kuusamo). Toiset yleiset päätiet ovat Maaninkavaarantie (seututie
947) ja Taivalkoskentie (seututie 863), jotka risteävät kantatien kanssa keskustaajaman
itäpuolella. Kirkkotie on entinen päätie, joka on muuttunut kaavakaduksi.
Suunnittelualueella keskustaajamassa suurin sallittu ajonopeus on 50 ja 40 km/t.
Pääteiden varrella on hyväkuntoiset erilliset kevyen liikenteen väylät lukuun ottamatta
keskustaajaman läpi Posiontien varrella, jossa on kevyen liikenteen väylän parantamistarve.
Vireillä oleva hanke on kiertoliittymän suunnittelu ja rakentaminen pääteiden risteyskohdalle
sekä kevyen liikenteen väylien jatko-osien suunnittelu ja rakentaminen Kuusamontien
varrelle. Kevyen liikenteen väylät ulottuvat noin 400 m itään rivitalokiinteistöön saakka ja
Maaninkavaarantien varrella noin 400 m Pentik-mäeltä pohjoiseen Pentikin
logistiikkakeskukseen saakka. Kiertoliittymä tulee toimimaan taajaman porttina ja siihen on
suunnitteilla keramiikkataideteos sijoitettavaksi kiertoliittymän keskelle ja myös kaistojen
välisaarekkeet neljällä suunnalla pinnoitetaan mosaiikilla. Rakennussuunnitelmat valmistuvat
2010. (Tiehallinto, Plaana Oy).

3.9 Reitistö ja virkistys
Kotivaara sijaitsee Kotilahden pohjoispuolella ja toimii taajaman pääasiallisena
lähivirkistysalueena. Alueella on valaistu latu ja pieni hyppyrimäki. Kotivaara on
kaavauudistuksen 1. vaiheen ulkopuolella. Virkistysalue ja ladut ulottuvat Kotilahden itäiselle
alueelle aina Posion koulukeskukseen ja urheilukeskukseen asti. Valaistu latu yhdistää
Kirintövaaran hiihto- ja laskettelukeskukseen, noin 6 km taajamasta. Posion ja Kirintövaaran
välillä kulkee myös ei valaistu hiihtolatu.
-

Moottorikelkka-urat (runkoreitit maakuntakaavassa) johtavat Posioon neljästä suunnasta.
Nykyiset urat kulkevat pääosin jäällä
Kirintövaaralta lähtee vaellusreitti Riisitunturin kansallispuistoon.
Reitistön solmukohta on Maaninkavaarantien nykyisen alikulun kohdalla.
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Kirintövaaran kehittämiseksi on laadittu esiselvitys (Pöyry 26.8.2008), jossa on esitetty
reitistön kehittämistä.
Kirintövaaran hiihtostadion kehittämiseksi on laadittu esiselvitys (Pöyry 2009)

3.10 Kunnallistekniikka

Kuva 5: Nykyiset vesi- ja viemärilinjat

Kuva 6: Nykyinen 20 kV sähkörunkoverkko
Fortum vastaa alueen sähköjakelusta.
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Kuva 7: Nykyinen valokuituverkko

Kuva 8: Nykyinen kaukolämpöverkosto
Kaukolämpölaitos ja pääosa verkostosta on rakennettu 1984-85. Verkoston pituus on noin 3
km. Laitoksen kapasiteetti on 5 MW nimellisteho. Liitettyjen kiinteistöjen määrä vuonna
2009 on 35 ja niiden liittymistehot on yhteensä 5,5 MW. Kaukoverkoston laajentaminen ja
uusien liittymissopimusten solmiminen edellyttäisi laitoksen tehon nostoa. Kunnan
kaukolämpötoiminta ja infrastruktuuri on siirretty Posion Aholan Vesi Oy:lle (KV päätös
3.10.2008).

3.11 Kaavoitustilanne
Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa Posion asemakaava vuodelta 1984, viimeksi saneerattu 1993
(Posion Rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos, KV 21.5.1992, Lääninhallitus vahvistanut
4.11.1993) Sen jälkeen asemakaavaan on tehty vain vähäisiä muutoksia.
Posion keskustaajamassa on kunnan ainoa asemakaava.
Posion asemakaavan toteutusaste:
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-

Keskustaajamassa asemakaava on huonosti toteutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
(AL), yleisten rakennusten (Y) ja asuinkerrostalojen tai rivitalojen (AKR) korttelialueiden
osalta.

-

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita (RM) ja opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueet (YO) ovat ylimitoitetut.

-

Koko asemakaava-alueella on rakentamatta noin 90 omakotitalotonttia, joista 37
keskustaajaman alueella.

-

Museorakennusten (YM) ja huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten (YV)
korttelialueet ovat toteutumattomia ja ne katsotaan nykytilanteessa olevan tarpeettomia.

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole laadittu yleiskaavaa. Asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin
otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

Osayleiskaavat:
1. Suonnankylä-Tolva
2. Turja
3. Lohiranta-Hyväniemi
Ranta-asemakaavat:
- Kirintövaara
- Nurmela
- Kettusaari
- Miekkasaari

Kuva 9: Ote Koillis-Suomen strateginen yleiskaava, kaavoitustilannekartta 21.3.2006
Maakuntakaava
Posio kuuluu Itä-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Ympäristöministeriö vahvisti
maakuntakaavan 26.10.2004 ja se astui voimaan 25.11.2004. Vireillä olevat muutokset eivät
vaikuta Posion kunnan alueeseen.
Maakuntakaava on useampaa kuin yhtä kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön
suunnitelma ja sillä pyritään edistämään maakunnan strategista kehittämistä. Maakuntakaava
on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa.
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Kuva 10: ote Itä-Lapin maakuntakaavan kartasta
Itä-Lapin maakuntakaavassa Posio on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 29) ja
kehittämisperiaatteena on keskusrakenteen tiivistäminen sekä keskustan ja Pentik-mäen
yhteyden kehittäminen (raitti).
Kirintövaara on merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM 1422) ja kehittämisperiaatteeksi
on kirjattu: Kehitetään aluetta elämys- ja luontomatkailun tukikohtana.
Kaavassa on merkitty Itä-Lapin matkailualue: Ruka-Posio-Kemijärvi-Suomu-PyhätunturiSavukoski-Salla-Sallatunturi-Ruka (Vihreä viivamerkintä). Strategisen merkintäkohtaisen
määräyksen mukaan aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen
ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Tähän alueeseen kuuluvat Posion taajama
ja myös lähellä olevaa Kirintövaaran aluetta.
Kaavassa on merkitty kantatiet (kt), seututiet (st) sekä sähköverkoston runkolinjat (z),
moottorikelkkailun runkoreitit (]]]]]]]) ja ulkoilureitti (oooo). Moottorikelkkareitit tulevat
Posiolle neljästä suunnasta. Merkitty ulkoilureitti yhdistää Posion taajama ja Kirintövaara
Riisitunturin kansallispuistoon.
EJ 2364 merkitsee Posion jäteasema (entinen) ja SM 3506 Kuivaniemen muinaismuistoalue.
Posion taajaman ympärillä on merkitty kolme luonnonsuojelualuetta; Kitkajärvi (SL 4243),
Riisitunturin kansallispuisto (SL 4244) ja Jäniskaira (SL 4245).
Maakuntakaavassa on myös yleismääräyksiä, jotka tulee huomioida kaavaa laadittaessa.

3.12 Maakuntasuunnitelma
Lapin maakuntasuunnitelma Lappi 2022 on Lapin liiton valtuuston 20.5.2005 hyväksymä
maankäytön ja rakennuslain mukainen pitkän aikavälin strateginen suunnitelma.
Tavoitteena on kuntakeskuspainotteinen aluerakenne.
Posio on aluerakennekartassa merkitty kuntakeskuksena, jonka ympärillä on maaseudun
ydinalue/taajama lähialue, ja joka kuuluu Kuusamon vaikutusvalta-alueeseen, Itä-LappiKoillismaan ylimaakunnalliseen kehittämisvyöhykkeeseen. (Alueen kehittämistoiminnasta
vastaa alueen kehittämisyhtiö Koillis-Suomen Aluekeskus Naturpolis Oy)
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3.13 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000 ja niiden
tarkistamisesta 13.11.2008. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Tavoitteita on
edistettävä kaikessa kaavoituksessa.
Asemakaava-aluetta koskevat seuraavat neljä asiakokonaisuutta:
- Toimiva aluerakenne
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin.
Erityistavoitteet ovat alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta
koskevat erityistavoitteet, mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä
kaavatasoa.
Suunnittelualueella korostuvat eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun
tavoitteet.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Posion asemakaava on vuodelta 1984 ja on viimeksi uudistettu 1993. Sen jälkeen
asemakaavaan on tehty vain vähäisiä muutoksia. Asemakaava ei kaikilta osin vastaa tämän
päivän tarpeita, on monelta osin toteutumatta ja sisältää myös strategisesti tarpeettomia
aluevarauksia. Kaavan ajankohtaistaminen on tarpeen.
Pentikin logistiikkakeskus ja jääkuplahallin alue sijaitsevat asemakaava-alueen ulkopuolella.
Alue ja siihen kuuluva yleinen tiealue on tarpeen liittää asemakaava-alueeseen(~ 4 ha). Myös
Kuusamontien ja Posiontien risteyksessä oleva peltoalue on tarpeen tuoda asemakaavoituksen
piiriin ja määritellä alueen tuleva maankäyttö (~ 2 ha).

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus on päättänyt 30.3.2009 asemakaavan laatimisesta.
Suunnittelu on käynnistetty aloituskokouksella ja maastokäynnillä 5.5.2009

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia ovat alueen maanomistajat, Posion kunnan asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat, yrittäjät
ja alueella toimivat yrittäjätahot, Posion seurakunta, viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
kaavoituksessa käsitellään sekä kaikki muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Posion kunnan nimeämä kaavatyöryhmä ohjaa asemakaavan laadintaa. Seitsemänhenkinen
kaavatyöryhmä koostuu kunnan virkamiehistä ja valtuutetuista sekä maanomistajien ja
yrittäjien edustajista. Kaavatyöryhmä on kokoontunut 7.10.2009, 26.11.2009 ja 5.1.2010.
Kunta ja konsultti ovat olleet yhteydessä maanomistajiin ja yrittäjiin. Palveluiden selvityksen
laadinnan yhteydessä tärkeimmät kauppiaat on haastattelu.
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On pidetty kaksi ideointityöpajaa pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja periaatteita,
ensimmäinen ennen kesää 26.5.2009 ja toinen 22.9.2009. Työpajoihin on osallistunut kunnan
kaavatyöryhmä sekä kutsutut avainhenkilöt. Ensimmäiseen työpajaan osallistuivat 15 ja
toiseen 12 henkilöä. Tavoitekartta ja muistio ovat toimineet kaavoituksen lähtökohtina.
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on
kuulutettu 28.10.2009 kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdissä ja kunnan Internet-sivuilla.
Kuulutuksessa on myös informoitu tulevasta yleisötilaisuudesta.
Yleisötilaisuudessa 3.11.2009 on esitelty kaavahanke ja siihen asti tehty työ, selvitysaineisto
ja kaksi rakennemallia. Aineisto oli laitettu kunnan www-sivuille ennen yleisötilaisuutta.
Posion kunnanvirastossa pidetty yleisötilaisuus keräsi runsaasti osallistujia.
1. viranomaisneuvottelut on pidetty 9.12.2009. Kokousaineistona oli muun aineiston lisäksi
alustava kaavarunko. Viranomaisten kommentit on huomioitu kaavaluonnosta laadittaessa.
Kaavaluonnos on asetettu virallisesti nähtäville 19.1 – 19.2.2010 ja kaavaluonnos on
esitelty yleisötilaisuudessa 19.1.2010. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla,
paikallislehdissä ja kunnan www-sivuilla. Kaavaluonnoksesta on esitetty 9 kirjallista
mielipidettä ja 9 suullista mielipidettä. ELY-keskus on antanut lausuntonsa 17.3.2010.
Kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin on laadittu vastineet, jotka on
käsitelty kunnassa kaavatyöryhmän kokouksessa 30.4.2010. Kaavaneuvottelut ELY keskuksen kanssa on pidetty 6.5.2010. Kaavaluonnoksesta saatuun palautteen pohjalta
luonnos on työstetty kaavaehdotukseksi.
Kaavaehdotus on asetettu virallisesti nähtäville 17.5 – 15.6.2010 ja se on esitelty
yleisötilaisuudessa 17.5.2010. Kuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla,
paikallislehdissä ja kunnan www-sivuilla. Kaavaehdotuksesta on esitetty 2 kirjallista ja 2
suullista mielipidettä. ELY-keskus on antanut lausuntonsa 31.5.2010.
Kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoon on laadittu vastineet, jotka on
käsitelty kunnassa kaavatyöryhmän kokouksessa 28.6.2010. Kaavaehdotus on tarkistettu
vastineiden mukaan.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Yleiset tavoitteet
Posion kunnan tavoitteena on keskusta-alueen eheyttäminen ja houkuttelevan, viihtyisän sekä
turvallisen asuin- ja toimintaympäristön luominen. Työ tähtää kolmen tärkeimmän
käyttäjäryhmän intressien yhteensovittamiseen eli asukkaiden, yrittäjien ja matkailun
toimijoiden.
Asemakaavan laajennukset kohdistuvat pohjoiseen, Pentikin logistiikkakeskuksen ja jäähallin
alueeseen sekä itään, Taivalkoskentien varrella olevaan peltoalueeseen, tavoitteena tuoda
alueet asemakaavoituksen piiriin ja määritellä alueiden tuleva maankäyttö.
Tavoitteet on täsmennetty kahdessa ideointityöpajassa ja yhdessä yleisötilaisuudessa, sekä
kunnan kaavatyöryhmän kokouksissa. Visiomuotoiset tavoitteet on esitetty taajama-analyysin
lopussa. Yleistavoite on kasvun sijasta laatua.
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-

Asemakaavan tulee edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja
maakuntakaavan toteuttamista.

-

Asemakaavan tulee täyttää maankäyttöyleiskaavojen sisältövaatimukset.

-

Asemakaavan muutoksen tulee mahdollistaa ja edistää Kirintövaaran ja
Pentikin kehittämissuunnitelmia.

-

Asemakaavan tulee mahdollistaa vireillä oleva tiehanke; kiertoliittymän ja
kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Yleisen tiealueen aluevaraus tulee
olla riittävän leveä.

ja

rakennuslain

asema-

ja

Selvityksistä johdetut tavoitteet
Kaavatyön tueksi on laadittu luontoselvitys, kaupallisten palveluiden selvitys ja taajamakuvaanalyysi. Sen lisäksi on tehty maisematarkastus maastokäynteineen. Suunnittelualue on
valokuvattu ja myös lentokuvattu elokuussa 2009 (viisto ja pysty).
-

Luonto: Luontoselvityksessä on todettu kolme luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeätä aluetta, johon ei tule kohdistaa rakentamista. Lisäksi on mainittu
luonnontilassa olevien rantojen merkitys linnuston kannalta.

-

Maisema: Maisematarkastuksessa on todettu Posion taajaman kaunis maisemallinen
sijainti. Suositukset: Kaunista maisemallista sijaintia tulisi hyödyntää enemmän.
Yhteyksiä rannalle tulisi parantaa ja järvimaisemia tuoda enemmän esille. Rantojen
käyttöä lähivirkistysalueina tulisi edistää.

-

Rakennettu ympäristö: Taajamakuva-analyysissa on todettu, että:
 Taajamakuvan parantamistarvetta on eniten Posiontien varrella, jossa
ympäristö koetaan sekavaksi ja liian väljäksi. Posiontie on taajaman pääraitti
ja näkymät tieltä ovat tärkeitä Posion imagon kannalta.
 Posiontien kaupallista tieosuutta tulisi kehittää viihtyisäksi ostosmiljööksi ja
vahvistaa keskittämällä kaupalliset palvelut kyseiselle tieosuudelle.
 Nykyisen tori on todettu olevan mittakaavaltaan liian suuri ja väärässä
paikassa päivittäistä torimyyntiä nähden. Alue kuitenkin toimii hyvin
suurtapahtuman
paikkana.
Pienempi
kauppatori
tulisi
sijoittaa
mahdollisimman lähelle kaupallisten palvelujen havaittua keskipistettä, joka
on paikallistettu Posiontien ja Kauppakujan-Riihipolun risteykseen.

-

Palvelut:
 Kaupallisten palvelujen selvityksen mukaan ostovoiman kehitys on lievästi
positiivinen. Ostovoiman ylläpito ja kasvu on matkailun ja vapaa-ajan
asukkaiden varassa.
 Kaavauudistuksen lähtökohtana on elinkeinoelämän edellytysten säilyminen
ja parantaminen. Nykyiset rakennusoikeudet tulee vähintään säilyttää.
 Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamiselle ei laskennallisesti ole välitöntä
tarvetta mutta sen rakentamiselle löytyy välttävät edellytykset. Tulevaisuuden
kehityksen kannalta on asemakaavassa varattava alue 2500 k-m2 suuruiselle
vähittäiskaupan yksikölle.
 Matkailupalveluja kehitetään kunnassa aktiivisesti. Kaavamuutoksen tulisi
mahdollistaa ja tukea kunnan ja Pentikin kehittämissuunnitelmien
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toteuttamista ja myös muiden toimijoiden matkailupalvelujen sijoittumista
Maaninkavaarantien varrelle.
-

Mitoitustavoitteet:
 Posion väestökehitys on ollut laskeva ja tilastokeskuksen väestöennusteen
mukaan väkiluku vähenee edelleen tulevina vuosina. Voimassa olevassa
kaavassa on runsaasti asuinaluevarauksia ja rakennusoikeutta, jotka eivät ole
toteutuneet.
 Väestötrendin kääntämisen tueksi määrää tärkeämmäksi mitoitusperusteeksi
on toivottu rakentamistapaa, jolla mahdollistetaan alueen vetovoimaisen
imagon luominen.
 Teollisuusalueiden mitoituksen perusteena on ensisijaisesti Pentikin
toimintaedellytysten sälyttämistä ja kehittämistä. Muu teollisuustoiminta
tulee sijoittaa keskustaajaman ulkopuolella.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Työpajojen tulosten pohjaksi on laadittu kaksi rakennemallia, ensimmäinen
maltillinen nolla-kasvumalli verrattuna nykykaavaan ja toinen, jossa uusia alueita on
otettu käyttöön mm. keskellä olevalla peltoaukeamalla. Rakennemallit ja
selvitysaineisto on esitetty yleisötilaisuudessa 3.11.2009. Väestön, kaupan ja
matkailun kehitysnäkymät puolsivat sitä, että rakennemalli 1 on valittu jatkotyöstöön.
Rakennemalleista saadun palautteen pohjalta on laadittu alustava kaavarunko.
Uuden torin paikkaa ja vanhan torin käytön vaihtoehtoja on pohdittu edelleen.
Keskustelun tuloksena uuden kauppatorin sijainti Posiontien ja KauppakujaRiihipolun risteyksessä on siirretty Posiontien eteläpuolelta sen pohjoispuolelle
toteutuskelpoisempana vaihtoehtona. Vanhan torin käyttövaihtoehdot olivat, puisto,
asuinalue ja yleisten rakennusten korttelialue. Keskustelun tuloksena vanhan torin alue
merkittiin yleisten rakennusten korttelialueeksi, mikä palvelee kunnan tavoitteita
parhaiten.
Mahdollisen vähittäiskaupan suuryksikön sijaintivaihtoehdot on tutkittu
kauppaselvityksen laadinnan yhteydessä. Alun perin seitsemästä vaihtoehdoista on
valittu kaksi paikkaa, joissa kauppa tukisi keskusraitin nykyistä kaupallista toimintaa
ja joissa toteutusmahdollisuudet ovat hyvät: 1) nykyisen S-supermarketin laajennus ja
2) uusi sijaintipaikka uutta toria vastapäätä. Näistä pakoista on valittu vaihtoehto
kaksi, joka on neutraali eri kauppaketjujen suhteen ja, joka tavoitteiden mukaisesti
vahvistaa parhaiten kaupallista keskipistettä.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Yleistä
Kaavauudistuksen 1. vaiheen kohteena on keskustaajaman alue, joka on vähän yli puolet koko
asemakaavan alueesta, noin 160 ha:n maa-alue. Kaava-aluetta on laajennettu kahdessa
paikassa, yhteensä noin 6 ha (ks. kartta siv. 3).
-

Muutokset kohdistuvat pääosin nykykaavan toteutumattomiin alueisiin
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-

Asuinalueita on muokattu ja täydennetty

-

Liikerakennuksia mahdollistavat aluevaraukset keskittyvät Posiontielle

-

Matkailua
palvelevien
Maaninkavaarantielle

-

Nykyinen katurakenne muuttuu hyvin vähän

-

Kevyen liikenteen verkostoa parannetaan

-

Virkistys- ja puistoalueita lisätään

rakennusten

aluevaraukset

keskittyvät

Asemakaavan aluerajaukset on tarkistettu ajankohtaisten kiinteistörajojen mukaan.
Mitoitus
Asuinaluevarausten mitoituksen lähtökohtana on, että määrää pysyy suunnilleen samana
mutta laatua parannetaan.
Liiketilojen mitoituksen lähtökohta on, että alueella toimivien kauppojen toimintaedellytykset
säilyvät ja paranevat.
Matkailupalvelua palvelevien rakennusten aluevarauksien mitoituksen lähtökohtana on luoda
edellytykset yleissuunnitelman toteuttamiselle ja sekä Pentikin että muiden
matkailutoimijoiden toiminnan kehitykselle.
Palvelut
Liikerakennusten aluevarausten mitoituksen perusteena on kaavoituksen tueksi laadittu
kaupallisten palveluiden selvitys.
Kauppaselvityksen suosituksen mukaisesti luodaan edellytykset vähittäiskaupan suuryksikön
rakentamiselle niin, että se tukee nykyistä kaupallista toimintaa.
Liikerakennusten aluevaraukset keskittyvät Posiontielle.
Matkailua palvelevien rakennusten aluevaraukset keskittyvät Maaninkavaarantielle.
Nykyisessä asemakaavassa on toteutumattomia tontteja, korttelialueita ja runsaasti
käyttämättä rakennusoikeutta. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja kaavan
hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että alueen maanomistajat säilyttävät kohtuullisen
määrän rakennuspaikkoja ja rakennusoikeutta vaikka se johtaisi rakennusoikeuden määrän
ylimitoitukseen.
Asemakaavan kerrosluvut
Nykyisessä asemakaavassa suurin sallittu kerrosluku on kaksi kerrosta, lukuun ottamatta
kerrostalotonttia, jossa on sallittu kolme kerrosta. Asemakaava ei muutu täältä osin.

Merkintä mahdollistaa rinneratkaisun paikalla, jossa maaston korkeuserot ovat sopivat
sellaiselle.
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Merkintä mahdollistaa esim. asuintilojen sijoittamista ullakolle pientaloissa kuitenkaan
ylittämättä kokonaisrakennusoikeutta.
Asemakaavan rakennusoikeuden muutokset
Mikäli kortteli- ja tonttialuetta ei muuteta, mutta alueen käyttötarkoitus muuttuu, pysyy
rakennusoikeus kuitenkin yleensä samana.
Mikäli korttelin ja tontin rajaus muuttuu ja rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna, on
seurauksena, että rakennusoikeus muuttuu suhteessa pinta-alaan.
Mikäli korttelin ja tontin rajaus muuttuu ja rakennusoikeus on nykyisessä kaavassa osoitettu
lukuna, on rakennusoikeuden määrä muutettu niin, että kortteli- ja tonttitehokkuus pysyy noin
samansuuruisena.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
5.2.1 Suhde taajama-analyysissa esitettyihin tavoitteisiin
Päätavoitteet ovat kaavan ajankohtaistaminen ja keskustaajaman eheyttäminen sekä
houkuttelevan, viihtyisän, toimivan ja turvallisen asuin- ja toimintaympäristön luominen.
Laatua koskevat tavoitteet on täsmennetty kahdessa ideointityöpajassa ja yhdessä
yleisötilaisuudessa, sekä kunnan kaavatyöryhmän kokouksissa. Yhteenvetona on
taajamakuva-analyysin lopussa vision muodossa kootut tavoitteet. Tavoitteet on
kaavamuutoksessa toteutettu seuraavasti:
Aihe
Kauppa

Tavoite
Posiontie on viihtyisä ostosmiljöö
”kyläraitti”, jossa on selvä kaupallisten
palvelujen keskittymä, jonka keskipiste
on tuleva torimiljöö.

Matkailu

Maaninkavaarantie
on
matkailupainotteinen ”Keramiikka Bulevardi” ja
Pentik-mäki
on
koko
kunnan
matkailupalvelujen keskipiste.

Asuminen

Asuinalueet
ovat
viihtyisiä
asuinkokonaisuuksia, joilla on hyvät
yhteydet rantoihin ja joiden keskellä on
puisto.
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Toteutus
- Liiketiloja mahdollistavat (AL ja KL)
aluevaraukset on keskitetty Posiontielle
Sairaalantien
ja
Maaninkavaarantien/Taivalkoskentien risteysten väliselle
tieosuudelle.
- Yleisen tien aluevaraus on tarpeeksi
leveä, jotta tieympäristön kohennus ja
erillisen
kevyen
liikenteen
väylä
pystytään suunnittelemaan tarkoituksenmukaisesti.
- Torin sijainti Posiontien varrelle
kaupallisen toiminnan keskipisteeksi
- RM aluevaraukset on keskitetty
Maaninkavaarantielle.
- Aluevaraukset ovat riittävät Pentikin
yleissuunnitelman toteuttamiseksi ja
myös muiden toimijoiden mahdollisten
suunnitelmien toteuttamiseksi.
- Asuinryhmien muokkaus ja täydennys
- Kevyen liikenteen väylien lisäys
- Puistoalueiden lisäys
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Rantapuiston
ja
venevalkaman
aluevarauksia on laajennettu
- Nykyiset YS ja Y aluevaraukset pysyvät
- Uusi yleisten rakennusten aluevaraus
nykyiselle torille
- Nykyiset ja uudet pienkerrostalojen
aluevaraukset
Posion koulu ja urheilukenttä on - Aluevaraus koulua varten rajataan
viihtyisä oppimis- ja harrastekeskus
tiukemmin käytössä olevan alueen
mukaisesti
Reitistö on kattava ja virkistysalueita on - Reitistön ympäristö on merkitty
monia. Yhteydet Kirintövaaralle ovat virkistysalueeksi
hyvät.
- Ulkoilureitti on merkitty kaavaan
Sysiniemen
alueella
on
hyvinvointipalvelujen keskittymä ja
terveyttä edistävä ympäristö sekä
seniori- ja erityisasumismahdollisuudet
lähistöllä.

Terveys

Koulu
Virkistys

Suunnitteilla olevan liikenneturvallisuutta edistävän kiertoliittymän toteuttamisen ja kevyen
liikenteen väylien jatkojen rakentamisen edellytykset on varmistettu varaamalla tarpeeksi
leveä yleisen tien aluetta kaavassa (LT).

5.2.2 Suositus
Maaninkavaarantielle on laadittu yleissuunnitelma (Pentik keramiikkabulevardi) ja tien
varrella on erillinen hyväkuntoinen kevyen liikenteen väylä. Osa yleissuunnitelmasta
toteutetaan uuden kiertoliittymän ja kevyen liikenneväylien suunnittelun yhteydessä (Plaana
Oy, 2010). Maaninkavaarantien alueelta tulee matkailullinen pääväylä ja kiertoliittymästä
taajaman portti ja maanmerkki.
Suosituksena on parantaa Posiontien ympäristöä vastaavasti kaupallisena kyläraittina.
Toteutuskeinona olisi Posiontien ja uuden torin yleissuunnitelman laatiminen yhteistyössä
tien varrella olevien kiinteistöomistajien ja alueella toimivien yrittäjien kanssa. Uusi kaava
mahdollistaa Posiontien muuttamisen katumaiseksi siten, että liikennejärjestelyt tukevat
haluttua nopeustasoa (40 km/h).
Seuraavat asiat tulisi huomioida suunnittelussa:
- Kevyen liikenteen väylä tulisi rakentaa erillisenä väylänä tien varteen keskustan läpi
- Yleinen tie, kevyen liikenteen väylä ja pysäköinti tulisi erottaa toisistaan istutuksilla ja
muilla maisemaelementeillä
- Kauppojen edustoille sopisi sijoittaa pientoreja, jotka yhtyvät kevyen liikenteen väylään
- Muita parannustoimenpiteitä voivat olla: suojateiden korokejärjestelyt, reunakivet,
katuvalaisimet, liittymä- ja liikennealueiden jäsentäminen, liittymämuotoilu,
ajoratakavennukset, liittymäalueiden korotukset sekä ympäristön parantaminen.
- Kytkentä Maaninkavaarantien suunnitelmiin tulisi huomioida

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Merkittävimmät muutokset
1. Maaninkavaarantien ja Kotilahden välisen alueen kokonaan uudelleen järjestäminen niin,
että:
o Huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue (YV) poistuu
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o Museorakennusten korttelialue (YM) poistuu
o Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) muuttuu
o Opetustoimintaa palvelevien rakennusten aluevaraus (YO) pienenee
o Asuinpientalojen korttelialue (AP) lisätään (ks kohta 13)
o Suurin osa alueesta merkitään lähivirkistysalueeksi (VL)
Perustelut:
-

-

YV- ja YM- aluevaraukset poistuvat tarpeettomina.
RM- ja YO- aluevarausten rajaukset ovat nykyisen maankäytön ja
kehitysarvion mukaiset.
AP- aluevarauksen lisäys mahdollistaa nykyisten asuinrakennusten ryhmän
täydentämisen niin, että siitä tulee viihtyisä yhtenäinen asuinalue edullisessa
paikassa.
VL- aluevaraus on nykyisen maankäytön mukainen. Alueella kulkee valaistu
ulkoilureitti, joka jatkuu sekä Kotivaaran alueelle että alikulun kautta itään
Kirintövaaran alueelle.

Suositus: VL -alueen tulisi toimia pääasiallisesti ulkoilu- ja virkistysmetsänä.
Tavoitteena on metsämaiseman säilyttäminen sekä ulkoilumahdollisuuksien ja
virkistyskäytön turvaaminen. Puuston istutus, harvennus, uudistus ja muu
metsänhoitotyö tulisi suorittaa niin, että metsäpeitteen eheys säilyy urheilureitin
varrella ja Kotilahden rannalta ja vastarannalta katsoen. Avohakkuita tulee välttää ja
sen sijaan käyttää pienaukko- ja poimintahakkuita tarpeen mukaan. Maisemaa
muuttavat toimenpiteet ovat asemakaava-alueella luvanvaraisia (toimenpiderajoitus)
(MRL 128 §).
2. Pentikin logistiikkakeskuksen ja sen vieressä olevan jäähallin alueen liittäminen kaavaalueeseen teollisuusrakennusten korttelialuevarauksena, jolle ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia (TY),
Perustelut: Aluevaraus mahdollistaa Pentikin logistiikkakeskuksen toiminnan ja
tuotannon laajentamisen alueelle tulevaisuudessa turvaten Posion kunnalle tärkeän
työpaikkoja tarjoavan yrityksen toimintaedellytykset. Asemakaavan muut
teollisuusalueet
sijaitsevat
pohjoisessa
kaavamuutosalueen
ulkopuolella.
Matkailuympäristön kehittämisen tavoite asettaa erityisiä vaatimuksia tienvarren
ympäristön
kehittämiselle
matkailullisesti
houkuttelevaksi
ja
edellyttää
ympäristöhaittojen välttämistä.
3. Posiontien ja Maaninkavaarantien risteyksessä olevan varastorakennusten korttelialueen
(TV) muuttaminen matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM) ja asuin-,
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).
Perustelut: Liikenteellisesti hyvin edullinen sijainti ”keramiikkabulevardin”
alkupäässä voidaan hyödyntää matkailukäyttöön Pentikin yleissuunnitelman
mukaisesti
4. Taivalkoskentien ja Kuusamontien risteyksessä olevan kaava-alueen muuttaminen niin,
että erillispientalojen korttelialue (AO) muuttuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
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korttelialueeksi (AL) ja maa- ja metsätalousalue (M) muuttuu liikerakennusten
korttelialueeksi (KL).
Perustelu: Mahdollistaa liikenteellisesti edullisen sijainnin
tulevaisuudessa estämättä olemassa olevan omakotitalon säilymistä.

hyödyntämisen

5. Uuden torialueen merkitseminen kaavaan Posiontien varrelle ja nykyisen torialueen
merkitseminen yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).
Perustelut:
-

Uuden torin sijainti ja koko palvelee torikauppaa paremmin ja mahdollistaa
Posion imagoa kohentavan uuden torin rakentamisen. Rakennusala ja
rakennusoikeus torialueella turvaavat olemassa olevan Posion grillin
toimintaedellytyksiä.

-

Nykyisen torialueen merkitseminen yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y)
mahdollistaa julkisen palvelun kuten. jää- tai monitoimihallin rakentamisen
tulevaisuudessa.

6. Vähittäiskaupan suuryksikölle tarkoitettu aluevaraus (KM-1)
Perustelut: Kauppaselvityksessä oleva suositus, merkintä ja määräys mahdollistavat
2500 k-m2 vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen uutta toria vastapäätä sekä sen
yhteydessä erikoiskaupan tiloja 1000 k-m2.
MRL:n 58§:n 3 momentin mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa
maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei
alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Tämä koskee myös
vähittäismyymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi.
MRL:n 114 §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000
kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää.
7. Uuden kevyen liikenteen väylän reitti Pentik-mäeltä Kotilahden rannan kautta Posiontielle
ja sen jatko Koivulahden rannalle.
Perustelut: Merkintä mahdollistaa uuden yhtenäisen kevyen liikenteen väylän
rakentamisen Kotilahden ja Koivulahden välille. Merkintä mahdollistaa myös uuden
kevyen liikenteen oikotien rakentaminen Pentik-mäen matkailullisten palvelujen ja
Posiontien kaupallisten palvelujen välillä. Lisäksi kevyen liikenteen yhteydet
seurakuntatalon ja Posiontien palveluiden välillä paranevat.
Suositus: Pentik-mäki – keskusta -kevyen liikenteen reitin toteuttaminen
luonto/seikkailu/elämys-teemapolkuna.
8. Uudet erillispientalojen asuinvaraukset ja puistoaluevaraus sekä ohjeellinen polku
Koivulahden rannalle
Perustelut: Asuinryhmien täydennys, edistetään rannan käyttö lähivirkistysalueena,
rantapolku liittyy kevyen liikenteen verkostoon
Suositus: lintutornin ja nuotiopaikan rakentaminen rannalle
9. Toteuttamattoman asuinalueen muokkaaminen, kadun lyhentäminen ja läpiajon poisto
sekä kahden erillispientalotonttien poisto
Perustelut: Liikenneturvallinen liittymä Aholantielle, tonttien poisto huonon
maaperän vuoksi
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10. Huoltoaseman aluevarauksen (LH) muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten
aluevaraukseksi (AL-1).
Perustelut: Merkinnän muutoksella ja määräyksellä mahdollistetaan tulevaisuudessa
muu ympäristöystävällisempi toiminta ja palvelut mutta myös nykyisen toiminnan
jatko. Huoltoaseman sijainti keskellä pientaloaluetta on pitkällä tähtäimellä
sopimaton.
11. Asuin- liike- ja toimistorakennusten aluevarausten (AL) muuttaminen pientalojen
aluevaraukseksi (AP)
Perustelut: Aluevaraukset ovat toteuttamattomat. Pyritään edistämään kaupallista
raittia keskittymällä liikerakennusten rakentamismahdollisuudet Posiontien
kaupallisten palvelujen osan varrelle.
12. Yleisen palvelun (Y) aluevarauksen muuttaminen pienkerrostaloaluevaraukseksi (AKR) ja
varastojen (TV) asuinaluevarauksen muuttaminen asuin- liike- ja toimistoaluevaraukseksi
(AL)
Perustelut:
-

Ei ole tarvetta rakentaa yleisen palvelun rakennuksia tälle paikalle. Tulisi
mahdollistaa asuinrakennusten rakentaminen Kirkkotien varrella, joka eheyttää
taajaman rakenne tien varrella.

-

Varastorakennus keskellä taajamaa on viihtyisän ympäristön kannalta
epäedullinen, merkintä mahdollistaa muuta rakentamista tulevaisuudessa.

Suositus: Pitkällä tähtäimellä asuinrakennusten rakentaminen AL- korttelin alueelle.
13. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
asuinpientalojen aluevaraukseksi (AP)

aluevarauksen

(YO)

muuttaminen

Perustelut: Maisemallisesti hyvä paikka, mahdollistaa olemassa olevan asuinryhmän
täydennyksen niin, että syntyy viihtyisä asuinkokonaisuus.
Suositus: alueen toteuttaminen yhtenäisenä aluekokonaisuutena
14. Toteutumattoman asuinalueen muokkaaminen, YO- aluevarauksen
asuinaluevaraukseksi, kevyen liikenteen väylän lisäys, uusi puistoalue

muuttaminen

Perustelut: Asuinryhmän eheyttäminen, tarpeettoman YO- aluevarauksen poisto,
kevyen liikenteen väylän yhteys Koivulahden rannalle niin, että maisemallisesti
kaunis nykyinen tieyhteys puuriveineen säilyy, pieni puistoalue toimii asuinalueen
keskipisteeksi
15. Asuinryhmän laajennus ja täydennys, YO-, TY- ja M- aluevarausten muuttaminen
asuinaluevarauksiksi, suojaviheralueen merkintä (EV)
Perustelut: Maisemallisesti hyvä paikka ja asuinryhmän luonnollinen täydennys,
olemassa oleva suojaviheralue
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Kuva 11: merkittävimpien kaavamuutosten sijainnit

5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Vaikutusten arviointi perustuu nykytilatietoon, perusselvityksiin sekä saadun palautteen
avulla tehtyihin arvioihin. Menetelminä käytetään analyyseja, asiantuntija-arvioita, kartta- ja
ilmakuvatulkintoja sekä maastotulkintoja. Vaikutusten arvioinnissa vaikutuksia verrataan
ensisijaisesti nykytilanteeseen, jossa maankäyttöä ohjataan voimassa olevalla asemakaavalla.
Vaikutukset:
Rakennettuun
ympäristöön ja
taajamakuvaan
Maisemakuvaan
Luontoon ja
luonnonympäristöön

Pöyry Finland Oy / Rovaniemi

Vaikutusten arviointi
Vaikutukset kohdistuvat eniten nykyisen kaavan toteuttamattomiin
alueisiin. Kaavamuutos edistää rakennetun ympäristön eheyttämistä ja
taajamakuvan parantamista
Vaikutukset maisemakuvaan ovat pienet. Kaavamuutos edistää
maisemallisen sijainnin hyödyntämistä lähivirkistysalueina ja puistoina.
Vaikutukset kohdistuvat eniten kaavan toteuttamattomiin alueisiin.
Vaikutukset ovat vähäiset. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaita
alueita on vältetty uusia aluevarauksia sijoitettaessa.
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Kulttuuriympäristöön
Ihmisten
elinoloihin ja
elinympäristöön
Matkailuun
Kaupalliseen
verkostoon

Elinkeinoihin
Liikenteeseen ja
tiestöön

Virkistykseen ja
reitistöön

Vesi- ja viemäriverkostoon
Sähkö- ja
kuituverkostoihin
Kaukolämpöverk
ostoihin
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Kulttuuri-inventointikohteet on huomioitu kaavassa. Niiden säilymistä
edistetään tai mahdollistetaan.
Kaava mahdollistaa Posiontien ja Maaninkavaarantien ympäristöä
parantavien suunnitelmien toteuttamista ja olemassa olevien
asuntoalueiden täydentämistä niin, että muodostuu ehjiä asuinryhmiä.
Kaava mahdollistaa ja edistää Pentikin yleissuunnitelman totuttamista
ja edesauttaa matkailun kehittämissuunnitelmien totuttamista.
Vaikutukset kaupalliseen verkostoon ovat vähäiset, mikäli
vähittäiskaupan suuryksikkö korvaa jokin olemassa olevan
supermarketin. Uusien erikoiskaupan liiketilojen rakentaminen voi
jonkun verran siirtää ostovoimaa Kuusamosta ja Rovaniemeltä Posioon.
Sekä nykyinen että uusi kaavaa mahdollistaa mittavan liikerakennusten
lisärakentamisen, mutta suuri osa aluevarauksista on merkitty
kaavamerkinnällä AL, joka sallii rakennusoikeuden toteuttamisen myös
toimisto- ja asuintiloina. Koska liiketilojen rakennuspaine on vähäinen,
on liiketilojen täysmittainen toteuttaminen epätodennäköistä.
Pentikin toiminnan kehittämisen edellytykset paranevat. Alueella
toimivat yritykset voivat jatkaa toimintaansa.
Vaikutukset tieverkostoon ovat pienet. Pääosin olemassa olevaa
tieverkostoa hyödynnetään. Nykyinen tiestö on riittävä ja turvallinen,
mikäli kaavan rakennusoikeus toteutuu täysmääräisenä. Merkittävin
muutos on uusi kiertoliittymä, joka parantaa liikenneturvallisuutta
pääteiden risteyksessä. Kevyen liikenteen verkoston jatkuvuus ja
yhteyden rantoihin paranevat.
Kaava vastaa pääosin nykykäyttöä ja nykyistä ulkoilureittiä. Laaja VLalue ja sen kautta kulkeva ulkoilureitti luovat hyvät puitteet
kuntakeskuksen asukkaiden ulkoilulle ja virkistyskäytölle ja
muodostavat hyvät yhteydet Kotivaaraan ja Kirintövaaraan
virkistysalueisiin ja reitistöihin. VL-, VP-, VK- ja M-alueet
muodostavat ekologisia yhteyksiä asemakaava-alueella.
Vaikutukset vesi- ja viemäriverkostoon ovat pienet. Olemassa olevaa
verkostoa käytetään pääosin hyväksi.
Vaikutukset sähköverkostoon ovat pienet. Olemassa olevaa verkostoa
käytetään pääosin hyväksi. Kuituverkoston laajentaminen on
mahdollista katuja pitkin.
Edellytyksiä kaukolämpöverkoston laajentamiselle parannetaan, tämä
edellyttää kuitenkin laitoksen tehon nostoa.

5.4.2 Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi
Kaavassa on merkitty liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa enintään 2500 k-m2
suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1). Alueelle saa sijoittaa myös 1000 k-m2
erikoistavaran kaupan ja palveluiden tiloja. Rakennusoikeus on yhteensä 3500 k-m2.
Mitoituksessa on huomioitu kauppaketjun edustajan toivomus 2500 k-m2 yksikön
rakentamismahdollisuudesta Posion taajamaan.
Kaavatyön tueksi on laadittu kaupallisten palvelujen selvitys, jossa on todettu että:
- Väestökehitys on lievästi negatiivinen, mutta kunnan mökkikanta kasvaa noin 30
mökkiä / vuosi ja matkailijoiden ja päiväkävijöiden määrää kasvaa. Ostovoiman
kehitys Posiolla on näin ollen lievästi positiivinen.
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Vähittäistavarakaupan suuryksikölle löytyy välttävät edellytykset. Nykyisen kolmen
päivittäistavarakaupan rinnalle ei arvion mukaan löydy perusteita toteuttaa neljättä
yksikköä. Tulevaisuuden kehityksen kannalta tulisi kuitenkin asemakaavassa varata
alue vähittäistavarakaupan suuryksikölle.
Erikoistavarakaupan osalta laskennallisen liiketilojen lisäämisen tarvetta on, mutta se
voidaan toteuttaa myös yhdistettynä päivittäistavarakauppaan. Käytännössä osa
ostovoiman kasvusta voi myös kohdistua nykyisten yritysten myynnin kasvuun
uuden liiketilan sijasta. Suuri osa erikoistavaran ostoksista hankitaan tällä hetkellä
kunnan ulkopuolella mahdollisesti paikallisen tarjonnan vähyyden vuoksi.
Parhaat kaupallisten palveluiden keskittämismahdollisuudet ovat nykyisten
kauppojen läheisyydessä Posiontien varrella. Kilpailuetuna kaupan toimintojen
keskittymisessä ovat viihtyisyys ja saavutettavuustekijät, sijainti päätien varrella ja
synergia kauppojen välillä. Keskittämisellä luodaan myös edellytykset viihtyisän
keskusraitin kehittämiselle, jossa kaupalliset palvelut ovat fyysisesti lähellä toisiaan.
Asiointikerrat lisääntyvät, kun samalla voi hoitaa useita asioita.

Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset
alueen
Posion myymälät sijoittuvat Posion taajamaan lukuun ottamatta
palvelurakenteeseen
Kuloharjun ja Ristilän kyläkauppoja. Suuryksikkö voi vahvistaa
kaupan keskittymistä Posioon kyläkauppojen kustannuksella.
seudulliseen
keskusverkkoon ja
kuntakeskusten
keskinäisiin suhteisiin
ja asemaan
asiointiliikenteen
määrään ja
asiointimatkoihin

Posion kuntalaiset ja loma-asukkaat hakevat Posiolta puuttuvat
erikoiskaupan palvelut pääosin Kuusamosta tai Rovaniemeltä.
Suuryksikkö voi osittain kääntää ostovoiman siirtymän kunnalta
pois tältä osin, mikäli erikoiskaupan tavarat otetaan
vähittäiskaupan suuryksikön tarjontaan tai jos erikoiskauppoja
rakennetaan suuryksikön yhteyteen.
Vähittäiskaupan palveluita käyttävät Posion taajaman ja lähialueen
asukkaat sekä loma-asukkaat ja päiväkävijät mm Kirintövaaran
alueelta. Asiointiliikkeen määrä riippuu väestön ja matkailun
kehityksestä. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa. Kaupassa
asioidaan pääasiassa autoilla ja kulku on pääosin Posiontien
kautta.
Vähittäiskaupan suuryksikön liikenteellisten vaikutusten arviointi
on
tehty
asiantuntija-arviona.
Uusi
2500
k-m2:n
päivittäistavarakauppa lisää liikennettä noin 800 - 900 autoa/vrk,
jolloin lisäys huipputunnin aikana on keskimäärin noin 50
autoa/suunta. Liikenne jakautuu usealle eri suunnalle. Liikenteen
lisäys on välityskyvyn kannalta vähäinen. Lisäys ei aiheuta
välityskykyongelmia. Erikoistavaraliikkeiden ja tilaa vievän
kaupan liikennetuotokset ovat huomattavasti pienemmät kuin
päivittäistavarakaupan.

Vaikutukset
kulkutapojen
kehitykseen ja
kasvihuonepäästöihin
Vaikutukset palvelujen
saavutettavuuteen ja
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Asiointiliikenne polkupyörällä voi kasvaa kevyen liikenteen
verkoston ja Posiontien kevyen liikenteen väylän parantamisen
myötä ja voi näin vähentää kasvihuonepäästöjä jonkun verran.
Sekä nykyisten että tulevien palvelujen saatavuus on hyvä, johtuen
sijainnista taajaman pääraitin eli Posiontien varrella. Kaupassa
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joukkoliikenteen
edellytyksiin

asioidaan pääosin autoilla. Rovaniemi-Kuusamo
liikennöi Posiontietä, jossa on useampi bussipysäkki.

Vaikutukset kaupan
kilpailutilanteeseen
ostovoiman riittävyys

Posiolla on kolmen eri kauppaketjun pientä (alle 1000 k-m2)
supermarkettia. Niiden rinnalle ei arvion perusteella löydy
perusteita toteuttaa neljättä yksikköä. Näin ollen, vähittäiskaupan
suuryksikön rakentaminen korvaisi todennäköisesti jonkun
nykyisistä kaupoista. Uusi sijainti on neutraali eri kauppaketjujen
suhteen. Mikäli S-market tai K-kauppa siirtyy, tulevat
vähittäiskaupat lähemmäksi toisiaan vahvistaen kaupallista
keskittymää.

Yhdyskuntataloudellisia Vähittäiskaupan suuryksikkö liitetään
vaikutuksia
kunnallisverkostoihin ja tiestöön.
Vaikutuksia
taajamakuvaan

bussilinja

olemassa

oleviin

Taajamakuva-analyysin perusteella tavoitteena on vahvistaa
kaupallista keskusraittia keskittämällä Posiontien hajalla olevat
palvelut ja luomalla selkeä kaupallinen keskipiste ja keskusraitti.
Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen uutta toria vastapäätä
nykyisen vahvin kauppa- ja palvelukeskittymän lähelle tukee tätä
tavoitetta.
Vähittäiskaupan suuryksikön aluevarauksen reunalla on
istutettavan puurivin merkintä. Puurivillä suuren rakennuksen
visuaalinen vaikutus pehmenee.

5.4.3 Suhde maakuntakaavaan
Maakuntakaavan merkinnät ja määräykset jotka koskevat asemakaava-aluetta
Posio on merkitty taajamatoimintojen
alueeksi ja kehittämisperiaatteena on
keskusrakenteen
tiivistäminen
sekä
keskustan ja Pentik-mäen yhteyden
kehittäminen (raitti).

Taajama tiivistyy vähän. Kaavassa on huomioitu
sekä kaupallisen raitin (Posiontien) että
matkailullisen raitin (keramiikka-bulevardin/
Maaninkavaarantien) tavoitteet. Kaavaan on
myös merkitty niitä yhdistävän kevyen
liikenteen reitti.

Strategisen Itä-Lapin matkailualueen Kaavassa on huomioitu Posion taajaman ja
merkintäkohtaisen määräyksen mukaan Kirintövaaran
matkailun
kehittämisaluetta tulee kehittää matkailukeskusten, suunnitelmat.
maaseutumatkailun,
palvelujen
ja
reitistöjen
yhteis-toiminnallisena
kokonaisuutena.
Kantatiet,
seututiet,
sähköverkoston
runkolinjat sekä neljästä suunnasta
Posioon johtavat moottorikelkkailun
runkoreitit
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Tieja
sähköverkostot
eivät
muutu.
Moottorikelkkareitit kulkevat asemakaavaalueen ulkopuolella lukuun ottamatta kolme
yleisen tien risteyspaikkaa taajaman reunoissa.
Koska tavoite on siirtää nykyiset jäällä kulkevat
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reitit kuivamalle, kaavassa ei ole merkitty
ali/ylityspaikkaa, muuten kuin olemassa olevan
alikulun osalta.
Koko maakuntakaava-aluetta koskevia yleisiä suunnittelumääräyksiä, jotka koskevat
Asemakaava-aluetta
Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja
ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen
suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyissä on otettava huomioon
valtioneuvoston päätös melutasojen
ohjearvoista
Maankäytön suunnittelussa on otettava
huomioon arvokkaat luonnonympäristöt,
arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut
kulttuuriympäristöt sekä kiinnitettävä
erityistä huomiota rakennetun ympäristön
laatuun.
Ranta-alueilla tulee turvata rannan
suuntainen kulkuyhteys.

Tulvauhka-alueet on osoitettava yleis- ja
asemakaavoissa joko alueina tai
rakentamisrajoituksina.
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.

Ehkäistäviä toimenpiteitä vaativaa meluhaittaa
ei ole tiedossa eikä meluhaittaa aiheuttavaa
toimintaa ole osoitettu kaavaan.

Asemakaavamuutoksessa on huomioitu todettuja
arvokkaita luontokohteita ja Lapin
kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen
inventointikohteita.

Olemassa olevat rannansuuntaiset kulkuyhteydet
on säilytty kaavassa. Kevyen liikenteen väylä ja
ohjeellinen polku sen jatkona on merkitty
kaavaan Kotilahden rannalle.
Rakennuspaikkoja ei ole osoitettu nykyisiä
rakennuspaikkoja alemmaksi.

Posion keskustaajama on pääosin jo rakennettu
ympäristö. Uutta rakentamista sijoitettaessa on
vältetty yhtä rakentamattoman kumpareen
huippua (Korkeamaa).

5.4.4 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT)
Alueidenkäyttöä koskevia
erityistavoitteita

Tavoitteita edistetään seuraavasti
asemakaavan muutoksella

Alueidenkäytön
suunnittelulla
on
huolehdittava,
että
asuntoja
työpaikkarakentamiseen
on
tarjolla
riittävästi tonttimaata

- Asuntotarve on vähäinen. Asuntorakentamiseen varatut alueet ovat riittäviä.
- Työpaikkarakentamisen tarve syntyy arviolta
Pentikin laajentamisen myötä. Pentikin
logistiikka-keskus ja sen vieressä oleva alue on
liitetty kaava-alueeseen ja merkitty
teollisuusalueeksi.
- Työpaikkarakentamisen tarve voi syntyä myös
julkisella ja yksityisellä palvelualalla sekä
matkailualalla. Kaavassa on varattu riittävästi
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korttelialueita julkisiin palvelurakennuksiin,
liikerakennuksiin ja matkailua palveleviin
rakennuksiin.
Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai Uudet asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen
palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa alueet täydentävät nykyistä
irralleen
olemassa
olevasta yhdyskuntarakennetta.
yhdyskuntarakenteesta
Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan Kaavassa on varattu korttelialue vähittäiskaupan
tukemaan yhdyskuntarakennetta
suuryksikköä varten päätien varrella ja sijainti
tukee olemassa olevaa kauppakatua.
Maaseudun asutusta sekä matkailu- ja Posion keskustaajama tiivistyy jonkun verran.
muita
vapaa-ajan
toimintoja
on Olemassa oleva infrastruktuuri hyödynnetään.
suunnattava mahdollisuuksien mukaan
tukemaan maaseudun taajamia ja
infrastruktuurin hyväksikäyttöä
Alueidenkäytön
suunnittelussa
on Olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään.
edistettävä
olemassa
olevan Keramiikkabulevardin ja Pentik-mäen
rakennuskannan hyödyntämistä sekä kehittämishankkeiden toteuttaminen ja myös
luotava
edellytykset
hyvälle Posiontien ympäristön parantaminen on
taajamakuvalle
mahdollinen kaavan puitteissa.
Taajamia kehitettäessä on huolehdittava Lähivirkistysalueita, puistoja ja leikkipaikkoja
siitä, että viheralueista muodostuu muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia ja
yhtenäisiä kokonaisuuksia
yhteydet Kirintövaaran virkistysalueisiin sekä
Riisitunturin ja Karitunturin reitistöön ovat
hyviä.
Suunnittelussa on varattava riittävät Kevyen liikenteen väyliä on lisätty kaavaan
alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja parantaen verkoston jatkuvuutta. Yleisen tien
varten
ja
edistettävä
verkostojen aluevarauksen leveys mahdollistaa erillisen
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua
kevyen liikenteen väylän rakentaminen.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon Uusia rakennusalueita ei osoiteta nykyistä
viranomaisten
selvitysten
mukaiset rakentamista alemmalle korkeustasolle.
tulvavaara-alueet
ja
pyrittävä
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit
Asemakaavoituksessa on varauduttava Nykyinen yhdyskuntarakenne muuttuu vain
lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin vähän ja rakennuskanta on matala ja väljä.
ja taajamatulviin
On otettava huomioon alueen maaperän Rakennusalueet sijoittuvat pääosin nykyisen
soveltuvuus suunniteltuun käyttöön
kaavan rakennusalueisiin, jossa maaperän
soveltuvuus on todettu.
On ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman - Ei ole tiedossa ympäristöhaittaa, joka vaatisi
epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa. Uusia ehkäiseviä toimenpiteitä. Ympäristöhaittaa
asuinalueita tai muita melulle herkkiä aiheuttavaa toimintaa ole osoitettu kaavaan.
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa
Alueidenkäytössä tulee edistää energian - Kaukolämmön käyttöedellytykset ja
säästämistä
sekä
uusiutuvien laajentamismahdollisuudet on huomioitu
energialähteiden
ja
kaukolämmön osoittamalla yhdyskuntateknistä huoltoa
käyttöedellytyksiä
palvelevien rakennusten ja laitosten
aluevarauksen (ET) kaavassa nykyisen laitoksen
alueelle sekä sijoittamalla asuinpientalojen
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korttelialueen (AP) laitoksen läheisyydessä.
Alueidenkäytön
suunnittelussa
on Kaavassa hyödynnetään nykyistä
turvattava
taajamien
alueellisten vesihuoltoverkostoa.
vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen ja
jätevesihaittojen ehkäisy
On varmistettava, että valtakunnallisesti Kaava mahdollistaa Lapin kulttuuriympäristöt
merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön tutuksi –hankkeen ja kulttuuriympäristöarvot säilyvät ja viranomaisten laatimat ohjelman täydennysinventoinnin kohteiden
valtakunnalliset inventoinnit otetaan säilymistä. Arvokkain kohteen säilymistä
huomioon alueidenkäytön suunnittelun edistetään merkinnällä (/s) ja määräyksellä.
lähtökohtina
Luonnon monipuolisuuden kannalta arvokkaita
alueita on vältetty rakentamisalueita
sijoitettaessa.
On edistettävä matka- ja kuljetusketjujen Tieverkosto pysyy lähes muuttumattomana ja
toimivuutta ja turvattava edellytykset nykyinen linja-autoliikenne voi jatkaa samalla
julkiselle
liikenteelle
sekä
eri tavalla kuin nyt. Ei ole muutostarpeita.
liikennemuotojen
yhteistyön
kehittämiselle. Varattava riittävät alueet
tavara ja henkilöliikenteen terminaalien ja
matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä
varten

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Seuraavat merkinnät poistuvat käytöstä:

Seuraavat uudet merkinnät otetaan käyttöön:
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Seuraavat yleiset asemakaavamääräykset käytetään asemakaavassa:

5.6 Nimistö
Uudet katunimet kaavassa
- VIERELÄNKUJA (katunimi puuttuu nykyisestä kaavasta, Aholantien sivutie)
- KAIVOPOLKU (katunimi puuttuu nykyisestä kaavasta, Posiontien sivutie)
- ISOKIVENTIE (nimetön katu nykyisessä kaavassa, Koivulahden rannalla)
- KIEKEROKUJA ja TOIVOLANTIE (Kiekerotien uudet rinnakkaistiet)
- KUOKKATIE (Aholantien uusi sivutie)
KOTIPOLKU poistuu

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman.
Alueen rakentumista valvoo Posion kunnan rakennusvalvonta.
Toteutusta havainnollistava aineisto:
- Ydinkeskuksen alueesta tehty 3D mallinnus ja siitä otetut still-kuvat ja videosekvenssit
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Liite 1
Pinta-alat ja rakennusoikeudet
Yhteisalat :
Aluevaraukset

Pinta-ala
[ha]

Kerrosala
[k-m2]

Tehokkuus
[e]

AK
0,2631
789
0,30
AKR
2,5064
9132
0,36
AL
9,6510
50022
0,52
AL-1
0,5263
1579
0,30
AO
27,1032
63332
0,23
AP
14,2813
36222
0,25
AP/s
0,6605
1321
0,20
AR
4,0622
11625
0,29
ET
0,9152
0
0,00
EV
0,2558
0
0,00
Jalankululle varattu katu/tie. 0,0760
0
0,00
KL
1,0687
4073
0,38
KM-1
0,7692
3500
0,46
Katu.
12,9278
0
0,00
Katuaukio/tori.
0,1349
100
0,07
LH
0,9445
2834
0,30
LP
0,4075
0
0,00
LT
14,6741
0
0,00
LV
0,4651
0
0,00
M
19,3188
75
0,00
RM
5,1766
15530
0,30
TY
8,0313
24094
0,30
V
0,4617
0
0,00
VK
0,3925
0
0,00
VL
12,5652
0
0,00
VP
6,4408
0
0,00
VU
2,8801
0
0,00
W
49,2208
0
0,00
Y
2,4038
10350
0,43
YK
1,8731
5619
0,30
YL
0,7703
1541
0,20
YO
2,6838
8051
0,30
YS
3,8526
13600
0,35
YU
0,3108
950
0,31
pp
0,3937
0
0,00
pp/h
0,5546
0
0,00
pp/t
0,1989
0
0,00
----------------------------------------------------------------------------Kaikki
209,2223
264339
0,13
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