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Kemijärven kylät kartta 
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Tapionniemi, kylä kahden joen kainalossa 

 
Tapionniemi on kylä jota ympäröi joet, järvet, lammet, metsät, vaarat, suot ja 

tunturit. Kylä sijaitsee Suomen pisimmän joen, Kemijoen, rannalla viitostien 

varrella 25 kilometriä Kemijärveltä pohjoiseen päin. 

 

Kylä-alueeseen kuuluvat Kemijärven suunnalta Luokka-aapa, Mukkaperä, 

keskikylä, Nivavaara ja Kaakkurivaara. Tapionniemen kylä muodostaa Ylikylän 

alueen yhdessä Vuostimon ja Oinaan kylien kanssa. 

 

Ylikylän alue sijaitsee Pyhätunturin kansallispuiston välittömässä läheisyydessä.  

Laaja erämaa-alue tarjoaa erinomaiset metsästys-, kalastus-, marjastus- ja 

sienestysmaat sekä luo hyvät puitteet luonnossa liikkumiseen monin eri tavoin 

Kemijärvi – Järvikylien kaupunki brändin mukaisesti antaen matkailijoille luvattua 

Onnen Tunnetta!  

 

Tapionniemen kylältä on vaivaton pääsy Pyhätunturin kansallispuiston patikointi-, 

hiihto-, pyöräily- ja kelkkailureiteille. 

 

Kemijärven kaupunki tarjoaa kylän ikäihmisille kotipalvelua ja Kyläluuta -

kirjastoauto käy kahdesti kuukaudessa. 

 

Ylikylän alueella toimii erittäin aktiivisesti Tapionniemen kyläseura ry ja Ylikylän 

metsästys- ja kalastusseura. Lisäksi on muuta yhdistystoimintaa, kuten Ylikylän 

osakaskunta ja Ylikylän jakokunta.  

 

Kylässä on toimiva Kemijärven seurakunnan kappeli. Kappelin tiloissa toimii 

viikoittain kyläseuran organisoima keskusteluryhmä, Porinapirtti, sekä 

seurakuntapiiri kahdesti kuukaudessa. Kylällä toimii muutama koneurakoitsija. 
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Kylän itäpuolella virtaava kaunis Kemijoki tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille 

monenlaista virkistystä ja aktiviteettia: 

 

 Kesäisin erilaisia kalastusmahdollisuuksia, uistattelua ja onkimista, sekä uintia, 

veneretkeilyä ja jokiristeilyjä 

 talvisin mm. pilkkimistä, kelkkailua, hiihtoa ja lumikenkäilyä. 

 

Javaruksen kylästä lähtevä Kemijokeen laskeva upea Javarusjoki koskineen ja 

nivoineen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet virkistyskalastukseen sekä melonta- 

ja kanoottiretkeilyyn. 

Soneran tietoliikenteen kuituverkko on vedetty 5 tien varrelle. Muutama kyläläinen 

on ottanut liittymän käyttöön. Kylältä on vielä toimivat yleiset kulkuneuvoyhteydet 

sekä etelän että pohjoisen suuntiin. Talvisin on käytössä jäätie Kemijoen yli 

Oinaan kylän puolelle. 

Väestörakenne 

Asukkaita 149  

Talouksia noin 70 

Ikärakenne 31.12.2015 

 

Tapionniemi 0-14 v  0-14 v 
 

15-64 v 15-64 v 
 

65 v – 
 

65 v 
 

Yht 

 6,7 10 50,3 75 43,0 64 149 

 
 

 

Tapionniemen kylän yhdistyksiä 

 Tapionniemen kyläseura ry 

 Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry 
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 Kemijärven Ylikylän Jakokunta 

 Kemijärven Ylikylän Osakaskunta 

Tapionniemen kylän yritykset 
 
 Tmi Lumiurakointi ja kiinteistöhuolto Kari Lampela 

 Pekka Lassila, metsäkoneurakointi 

Tapionniemen historiaa 
 

Tapionniemi oli vielä parikymmentä vuotta sitten vilkas kylä, jossa asukkaita oli 

parhaimmillaan 350 henkilöä. Tuolloin kylässä oli oma koulu, kappeli, terveystalo, 

posti ja kaksi kauppaa. Nousukauden myötä 1980 – luvulla kylään rakennettiin 

uusia taloja ja nuoret aikuiset perustivat perheitä. 1990 – luvun lama jätti kylään 

omat jälkensä, jonka seurauksena palvelut vähenivät merkittävästi. 1930 – luvun 

alkupuolella rakennettu kyläkoulu lakkautettiin vuonna 1997 ja viimeinen kauppa 

sulki ovensa 1990 – luvun alussa.  

Ennen Tapionniemen kylän asukkaat hankkivat elantonsa karja-, maa- ja 

metsätaloudesta. Lisäksi kylän miehet ovat käyneet savotoilla ja kesäisin 

työskennelleet myös uiton parissa. Nykyään kylässä ei ole yhtään toimivaa karja- 

ja maataloustilaa. Metsätiloja sen sijaan vielä löytyy. Muutoin kylän asukkaat 

käyvät työssä eri aloilla Kemijärvellä sekä monilla muilla paikkakunnilla. Enää ei 

olla sidoksissa vain omaan kylään ja paikkakuntaan. 

Tapionniemen varhaisempi historiikki on laadittu erikseen (liite) 

 
 

Kyläsuunnittelupäivän tuloksia 

Kyläsuunnittelupäivä pidettiin 28.1.2017 Lappilaiset Kylät ry:n toiminnanjohtaja 

Pirjo Riskilän juontamana. Kyläläisiä osallistui tilaisuuteen runsaslukuisesti, reilut 

30 henkeä.  Tilaisuuden tuloksena laadittiin osallistujien esitysten perusteella 

seuraava SWOT- nelikenttä -analyysi, jonka perusteella kyläsuunnitelmaa laadittu 
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SWOT-analyysi 
 
Vahvuudet 

 kyläyhteisö 

 hyvät palvelut 

 hyvät julkisen liikenteen 

palvelut 

 luonto, vesistö ja tunturit 

 metsästys, kalastus ja 

marjastus 

 oma kappeli ja hautausmaa 

 

Heikkoudet 

 kylämaisema pensittyy 

 polut ja ladut, luonnossa liikkuminen 

 kylätalon, yhteisen tilan puuttuminen 

 yhteisöllisyys 

 palvelut ja harrastusmahdollisuudet puuttuvat 

 ikärakenne 

 liikenneturvallisuus 

 kevyen liikenteen väylä puuttuu 

 

Mahdollisuudet 

 matkailu, luonto 

 yhteisöllisyys 

 poro- ja lammastalous 

 luonnonvarayrittäjyys 

 uudet asukkaat 

 vaihtotalous 

 tyhjien talojen vuokraus 

Uhat 

 väestön ikääntyminen 

 sote-uudistus 

 joukkoliikenne heikkenee 

 palvelujen vieminen nettiin 

 raskaan liikenteen lisääntyminen 

 työttömyys 

 kylätoiminta loppuu 

 kylä kuolee 

 

 
 
 
Vastanneiden mielestä parasta Tapionniemessä  
 

 kaunis kylä, varsinkin joelta päin katsottuna 

 rauhallinen asua, hiljaisuus 

 maisemat, Pyhätunturin läheisyys 

 puhdas luonto, hyvät naapurit 

 sijainti, joen läheisyys, lyhyt matka Kemijärven keskustaan ja Pyhätunturille 

 kalastus ja marjastus 
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Tärkeimmät asiat, jotka kaipaavat parannusta 
 

 koulurakennuksen palauttaminen kyläläisten käyttöön 

 koulun, terveystalon ja kappelin ympäristön siivoaminen ja raivaus 

 liikuntareittien parantaminen 

 rantojen ja uimarantojen maiseman hoito 

 kylän läpi kulkevan valtatien turvallisuuden parantaminen 

 kevyenliikenteen väylä 

 talkootöihin ollaan valmiita osallistumaan 

 rakentamiseen, maisemanhoitoon, juhlien ja tapahtuminen järjestämiseen 

 yhdistys- ja hanketoimintaan. 
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Tapionniemen kylän kehittämissuunnitelma 
 
Tavoite Nykytila Toimenpiteet Aikataulu ja 

toteutus 

Koulu kylätaloksi Kemijärven 
kaupunki on 
sanonut 
vuokrasopimuks
en 1.5.2017 
alkaen 

Koulun hankinta ja kunnostus 
kylätaloksi. Koulun ympäristön  
siivous ja raivaus.  
Yhteistyökumppaneiden 
kartoitus. 
Erilaisten 
rahoitusvaihtoehtojen 
selvittely. 

Kylätalo käyttöon  
kesän 2017 
aikana. 
Remontoidaan 
vuoteen 2020 
mennessä 

 

5 –tien 
turvallisuuden 
parantaminen 

Vilkas ja 
vaarallinen 
liikenne. 
Matkailu- ja 
raskas liikenne 
lisääntyneet 
merkittävästi. 

 

Nopeusrajoitus 60 km/tunti 
anottu Ely-keskukselta. 
 
Kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen kylän kohdalle 
sisältynee Itä-Lapin 
liikenneturvallisuussuunnitelma
an. 
 
Anotaan Ely –keskukselta, että 
5-tien 1. hoitoluokkaa jatketaan 
Pyhätunturin tiehaaraan 
saakka.  

 

Vuoden 2017 
loppuun 
mennessä. 
 
Seurataan 
liikenneturvallisuu
s- 
työryhmän 
työskentelyä. 

 

Ladut ja 
luontopolut 

Latu- ja 
luontopolut 
pensittyneet 

Polkujen pohjat raivataan ja 
pitkospuut rakennetaan 
märkiin kohtiin. Meidän 
maisema -teemahankkeesta 
haettu ja saatu Lapin 
Leaderilta. 

Toteutus 2018-
2019 

 

 
Laajat 
kuituverkkoyhteyd
et 
kylän talouksiin 

 

Nykyisin 
toimitaan 4G -
mogguloilla 

 

Kartoitetaan kyläläisten 
kiinnostus hankkeeseen ja 
omarahoitusosuuteen  
sitoutuminen. 
Neuvotellaan Telian kanssa 
yhteistyöstä. Talkootyötä 
mahdollisimman paljon. 

 

Toteutus 2018  
alkaen 
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Elinkeinojen ja 
elämystuotannon 
kehittäminen,  
esim. poro-, 
lammas-, 
hevostilat 

Puitteet, luonto 
ja ympäristö 
toiminnalle 
kylällä olisi 
loistavat 

 
Kylän vetovoimatekijöiden 
julkituominen kaupungin 
yrityspalvelun 
neuvontapalvelut 

Toteutus 2017 
alkaen 

Kyläläisten 
yhteisöllisyyden 
parantaminen 

Kylätalolle 
yhteisiä 
tilaisuuksia 
Yhteisiä talkoita 

Säännölliset porina- ja 
puuhapirtti- 
tapaamiset. Viikottainen 
keittopäivä. Anottu 
kansalaisopiston kursseja. 

Toteutus 
syksystä 2017 
alkaen. 

 
Kyläsuunnitelman päivittäminen ja seuranta 

 Kyläsuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan vuosittain Kyläseuran 

syyskokouksessa. 

Kyläsuunnitelmatyöryhmä  
 Puheenjohtaja Anna-Liisa Piippo, varapuheenjohtaja Sinikka Pauna, sihteeri-

rahastonhoitaja Marjatta Pekkarinen, hallituksen jäsen Ann-Christine Lampela ja Esa 

Kujala. 

 

Lisätietoja kylästä löytyy Tapionniemen kyläseura ry:n ja Kemijärven kylät 
www.facebook.com-sivuilta. 

 


