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Suomun yleiskaava 

 
1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Selostus liittyy Kemijärven kaupungin 13.1.2014 päivättyyn Suomun 

yleiskaavakarttaan. 

Kaavan laatimisesta on Kemijärven kaupungin ohjauksessa vastannut FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy, DI Lauri Solin YKS-402 ja hortonomi Mari 
Lampinen. 

Suunnittelualue käsittää Suomun matkailukeskuksen alueen, Räisälän 
kyläalueen sekä valtatie 5 Kemijärvi-Kuusamo varren. Suunnittelualueen koko 

on noin 49 km2.  

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 4.2.2009 
 Kaavan vireille tulo: Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 12.6.2009 

kaupungintalon ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville: 15.6.2009 

 Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset on tehty kesällä ja syksyllä 
2009 

o Kemijärven Räisälän ja Suomun rakennettu kulttuuriympäristö 
(Tmi Lauri Putkonen 25.11.2009) 

o Suomun yleiskaavan rakennemallit (Finnish Consulting Group 

Oy, Hanna Tiira 21.9.2009) 
o Suomun yleiskaava-alueen muinaisjäännösten tarkastus 8-

10.7.2009 (Lapin maakuntamuseo, FL Hannu Kotivuori 
28.8.2009) 

o Suomun lisäluontoselvitys yleiskaavaa varten (Kemijärven 
kaupunki, Pia Kangas 10.8.2009) 

o Suomun Kehittämissuunnitelma (Finnish Consulting Group Oy, 
Minna Kurttila 6.5.2009) 

o Maisemaselvitys (Finnish Consulting Group Oy, Maria Haikala 

6.2.2009) 
 Yleiskaava-aluetta koskevat muut selvitykset ja asiakirjat 

o Keskijänniteverkko (Koillis-Lapin Sähkö Oy 27.11.2008) 
o Räisälän kyläsuunnitelma (Räisälän kyläkokous 2.5.2008) 

o Suomun yleiskaava-alueen luontoselvitys (Seitap Oy 2008) 
o Landscape Lab-hanke (Jokimäki ja Kaisanlahti-Jokimäki, 2008) 

o Enviroment, Local Society and Subtainable Tourism (Lapin 
yliopisto 2007) 

o Suomu-Isokylä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto (Kemijärven 

kaupunki/ Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy yleiskartta 
28.9.2007) 

o Suomu-Räisälä Yleiskaava-alueen linnustoselvitys (Lapin 
yliopisto, Arktinen keskus 2007) 

o Suomun lentomäki ja kilpailukeskus 
 Esiselvitys 1, Tekninen suunnitelma 15.9.2003 (Pentti 

Värälä, Pro Ark Oy) ja Rahoitus- ja 
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markkinointisuunnitelma 15.1.2004 (PSI Consulting ltd, 
Seitap Oy, Infort Nordic Oy & Media Ag) 

 Esiselvitys 2 Lentomäen ja uusien rinteiden 
integroiminen Suomun matkailukeskuksen uuteen 

asemakaavaan, Ympärivuotisuus ja monikäyttöisyys, 

Kilpailu- ja valmennuskeskusalue, Markkinointi, 
Työllisyysvaikutukset ja Suunnitteluohjelma lentomäen 

rakentamiseksi 
 Esiselvityshanke yritys- ja toimintaverkosto alppilajien 

harjoittelu- ja kilpailukeskuksen käyttöön Suomutunturin 
kansainvälistymisen veturiksi. 

o Rakennusjärjestys (Kemijärven kaupunki) 
o Suomutunturin ulkoilureitit 

o Kemijärven kaupungin maapoliittinen ohjelma (Kemijärven 

kaupunki) 
o Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hanke (Lapin ympäristökeskus 

2004-2008) 
o Suomu-Räisälä luonto- ja maisemaselvitys (Kemijärven 

kaupunki, Sami Vartiainen, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 
o Räisälä-Haaparanta, kyläalueen kehittäminen ja uusien 

rakennuspaikkojen potentiaalinen sijainti (Kemijärven kaupunki, 
Tapio Pöyliö, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 

o Itä-Lapin maakuntakaava, aineistoineen (Lapin Liitto, 2003) 

o Suomun alueen asemakaavat aineistoineen 
 Neuvottelu Sallan paliskunnan kanssa 16.9.2009 

 Rakennemallien ja kaavaluonnoksen esittely kaavan ja Suomun 
kehittämishankkeen ohjausryhmille 3.11.2009 

 Luonnosvaiheen valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30§): 8.12.2009-
8.1.2010 

 Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus 9.12.2009 Klo 12.00, Kemijärven 
kaupunki 

 Luonnosvaiheen palautteet: lausuntoja 4 kpl, mielipiteitä 30 kpl 

 Yleiskaavaehdotus nähtävillä: 
 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen:  

 Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 19§):  
 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan:  

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan:  
 

1.2 Kaavan tarkoitus 

Tehtävänä on laatia Suomun alueelle maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 

oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaavoitustyön keskeisenä tavoitteena on luoda 

maankäytölliset edellytykset alueen jatkosuunnittelulle ja asemakaavoituk-
selle tulevaisuudessa sekä mahdollistaa erilaisten toimintojen sijoittaminen 

alueelle. Kaavoituksen tavoitteena on myös mahdollistaa ympärivuotisen 
asumisen kehittyminen keskeisillä kyläalueilla Räisälässä.  

Yleiskaava toimii rakennuslupien perusteena AP-1 ja RA-1 –alueilla ranta-
alueilla MRL 72.1 § mukaisesti. 

Hankkeen alkuvaiheessa on tehty Suomun matkailukeskuksen kehittämis-
suunnitelma, joka toimii yhtenä lähtökohtana kaavan tavoitteen asettelua 

varten. 
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1.3 Kaavan tavoitteet 

Työn alussa yleiskaavoituksen tavoitteeksi asetettiin Kemijärven kaupungin 

puolelta: 

 Edistää Suomun alueen matkailun kasvua ja kannattavuutta.  

 Luoda maankäytölliset edellytykset alueen jatkosuunnittelulle ja asemakaa-

voitukselle. 
 Turvata alueen maisemalliset sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön 

liittyvät arvot. 
 Mahdollistaa majoituskapasiteetin lisääminen ja riittävän palvelutarjonnan 

toteuttaminen Suomun alueella. 
 Yleiskaava toimii rakennuslupien perusteena AP-1 ja RA-1 alueilla ranta-

alueilla MRL 72.1 § mukaisesti. 
 Räisälän kyläalueen kehittäminen Suomun läheisenä asuntoalueena 

hyödyntäen alueelle rakennetun kattavan vesi-, viemäri- ja tieverkoston. 

 

1.4 Suunnittelualue 

Suunnittelualue käsittää Suomun matkailukeskuksen alueen, Räisälän 
kyläalueen sekä valtatie 5 Kemijärvi-Kuusamo varren. Suomun alue sijaitsee 

Kemijärven kaupungin keskustasta noin 30 kilometriä kaakkoon. 
Suunnittelualueen koko on noin 49 km2. Alueella asuu noin 100 asukasta. 

 

Kuva 1.  Suunnittelualueen likimääräinen sijainti (sininen rajaus). Lähde: Maanmittauslaitos.  
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2 YLEISKAAVAPROSESSIN VAIHEET 

2.1 Kaavatyön aloitusvaihe 13.8.2008 – 6.5.2009 

Kemijärven kaupunki pyysi tarjouspyynnössään 30.5.2008 tarjousta Suomun 
matkailukeskuksen kehittämissuunnitelman ja maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisen yleiskaavan laatimisesta. Työn tekijäksi valittiin FCG Finnish 

Consulting Group Oy. Työ aloitettiin syyskuussa 2008. 

Kyseessä on EU-rahoitushanke. Alun perin yleiskaava ja kehittämissuunni-

telma olivat omina kokonaisuuksinaan, mutta ne rahoittajan (Lapin liitto) 
pyynnöstä yhdistettiin. 

Työ aloitettiin kehittämissuunnitelman laatimisella syksy 2008 – kevät 2009. 
Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on Suomun liiketaloudellinen menesty-

minen, joka luo vetovoimaa, uusia yrityksiä sekä työpaikkoja. Liiketaloudellis-
ten realiteettien lisäksi kehittämissuunnitelmassa huomioidaan myös kestävän 

kehityksen periaatteet. 

Yleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin Lapin ympäristö-
keskuksessa 4.2.2009. 

Kehittämissuunnitelma kattaa yleisellä tasolla Suomu – Salla - Ruka/Kuusamo 
– matkailukolmion sekä yksityiskohtaisemmin Suomun lähellä olevat kylät: 

Räisälä, Joutsijärvi ja Vilmavaaran alue. 

Työ aloitettiin lähtötilanteen ja kehittämistarpeiden kartoittamisella. Taustoja 

kartoitettiin myös haastatteluilla. Työn aikana järjestettiin kaksi työpajaa, 
joihin kutsuttiin mukaan Suomun yrittäjät sekä keskeisiä sidosryhmiä. 

Kehittämissuunnitelma työtä ohjasi tilaajan nimeämä projektiryhmä, jonka 

jäseniä olivat: 

 Tapio Pöyliö  Kemijärven kaupunki 

 Jari Luoma-aho  Kemijärven kaupunki 
 Pekka Koskenranta Kemijärven kaupunki 

 Raija Wilson  Kemijärven kaupunki 
 Ari Huhtala  Kemijärven kaupunki 

 Sirpa Kuvaja  Suomun matkailuyhdistys ry 
 Jari Virtanen  A la Carte Lapland 

 Pirkka Hartikainen FCG Planeko Oy 

 Lauri Solin  FCG Planeko Oy 
 Minna Kurttila  FCG Planeko Oy 

 

Tilaajan puolelta kehittämissuunnitelman yhteyshenkilönä toimi Raija Wilson. 

FCG Planeko Oy:ssä kehittämissuunnitelmasta vastasi Minna Kurttila. Työ 
luovutettiin tilaajalle 6.5.2009. 
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2.2 Perusselvitykset ja lähteet 

Kaavanlaadinta käynnistettiin selvitys ja inventointityön osalta syksyllä 2008. 

Kaavatyötä ohjaa tilaajan nimeämä projektiryhmä, jonka jäseniä ovat: 

 Tapio Pöyliö  Kemijärven kaupunki 

 Jari Luoma-aho  Kemijärven kaupunki 

 Pekka Koskenranta Kemijärven kaupunki 
 Markku Kangas  Kemijärven kaupunki 

 Pia Kangas  Kemijärven kaupunki 
 Pirkka Hartikainen FCG Planeko Oy 

 Lauri Solin  FCG Planeko Oy 
 

Kaavan laadinnassa hyödynnetään aluetta koskevia selvityksiä, olemassa 
olevaa perustietoa, osallisilta ja viranomaisilta saatavia lähtötietoja ja 

palautetta, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien 

ominaisuuksien analysointia. Esiin tulevia seikkoja pyritään varmistamaan 
maastokäynneillä. 

Alueelta on olemassa sekä viranomaisaineistoa että laadittuja 
erillisselvityksiä: 

 Osayleiskaavaa varten laaditut selvitykset on tehty kesällä ja syksyllä 
2009 

o Kemijärven Räisälän ja Suomun rakennettu kulttuuriympäristö 
(Tmi Lauri Putkonen 25.11.2009) 

o Suomun yleiskaavan rakennemallit (Finnish Consulting Group 

Oy, Hanna Tiira 21.9.2009) 
o Suomun yleiskaava-alueen muinaisjäännösten tarkastus 8.-

10.7.2009 (Lapin maakuntamuseo, FL Hannu Kotivuori 
28.8.2009) 

o Suomun lisäluontoselvitys yleiskaavaa varten (Kemijärven 
kaupunki, Pia Kangas 10.8.2009) 

o Suomun Kehittämissuunnitelma (Finnish Consulting Group Oy, 
Minna Kurttila 6.5.2009) 

o Maisemaselvitys (Finnish Consulting Group Oy, Maria Haikala 

6.2.2009) 
 Yleiskaava-aluetta koskevat muut selvitykset ja asiakirjat 

o Keskijänniteverkko (Koillis-Lapin Sähkö Oy 27.11.2008) 
o Räisälän kyläsuunnitelma (Räisälän kyläkokous 2.5.2008) 

o Suomun yleiskaava-alueen luontoselvitys (Seitap Oy 2008) 
o Landscape Lab-hanke (Jokimäki ja Kaisanlahti-Jokimäki, 2008) 

o Enviroment, Local Society and Subtainable Tourism (Lapin 
yliopisto 2007) 

o Suomu-Isokylä siirtoviemäri ja yhdysvesijohto (Kemijärven 

kaupunki/ Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy yleiskartta 
28.9.2007) 

o Suomu-Räisälä Yleiskaava-alueen linnustoselvitys (Lapin 
yliopisto, Arktinen keskus 2007) 

o Suomun lentomäki ja kilpailukeskus 
 Esiselvitys 1, Tekninen suunnitelma 15.9.2003 (Pentti 

Värälä, Pro Ark Oy) ja Rahoitus- ja 
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markkinointisuunnitelma 15.1.2004 (PSI Consulting ltd, 
Seitap Oy, Infort Nordic Oy & Media Ag) 

 Esiselvitys 2 Lentomäen ja uusien rinteiden 
integroiminen Suomun matkailukeskuksen uuteen 

asemakaavaan, Ympärivuotisuus ja monikäyttöisyys, 

Kilpailu- ja valmennuskeskusalue, Markkinointi, 
Työllisyysvaikutukset ja Suunnitteluohjelma lentomäen 

rakentamiseksi 
 Esiselvityshanke yritys- ja toimintaverkosto alppilajien 

harjoittelu- ja kilpailukeskuksen käyttöön Suomutunturin 
kansainvälistymisen veturiksi. 

o Rakennusjärjestys (Kemijärven kaupunki) 
o Suomutunturin ulkoilureitit 

o Kemijärven kaupungin maapoliittinen ohjelma (Kemijärven 

kaupunki) 
o Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi hanke (Lapin ympäristökeskus 

2004-2008) 
o Suomu-Räisälä luonto- ja maisemaselvitys (Kemijärven 

kaupunki, Sami Vartiainen, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 
o Räisälä-Haaparanta, kyläalueen kehittäminen ja uusien 

rakennuspaikkojen potentiaalinen sijainti (Kemijärven kaupunki, 
Tapio Pöyliö, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 

o Itä-Lapin maakuntakaava, aineistoineen (Lapin Liitto, 2003) 

o Suomun alueen asemakaavat aineistoineen 
o Vesistöjä ja vaaramaisemia; Kemijärven 

kulttuuriympäristöohjelma (Suomen ympäristö 22/2011) 
 

2.3 Kaavaluonnosvaihe 7.5.2009 – 19.9.2013 

Kun kehittämissuunnitelma oli valmiina, kaavan perusselvitykset tehtynä ja 

täydennysinventoinnit tehty, laadittiin ensin yleiskaavan pohjaksi 
rakennemallitarkastelut, jotka työstettiin saadun palautteen ja keskustelun 

kautta kaavaluonnokseksi eli kaavan valmisteluaineistoksi. 

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitettiin 12.6.2009 kaupungintalon 
ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. Kaupunki toimitti tiedon hankkeesta myös 

maanomistajakirjeellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin 
nähtäville 15.6.2009 alkaen. OAS:sta saatiin kolme kirjallista palautetta ja 

muutama yksittäinen puhelinpalaute. Palaute oli pääasiassa positiivista, mutta 
mukana oli myös palautetta, jonka mukaan hanke on ylimitoitettu 

tulevaisuuden näkymiin peilaten. 

Kaavan lähtökohdista ja rakennemalleista käytiin 16.9.2009 neuvottelu Sallan 

paliskunnan kanssa. Neuvottelussa pyrittiin yhteen sovittamaan porotalouden 

harjoittamisen ja matkailutoiminnan intressit kaava-alueella. 

Lopulliset rakennemallit esitettiin sekä kaava- että kehittämissuunnitelman 

ohjausryhmille 3.11.2009. Tämän jälkeen konsultti valmisteli aineiston 
nähtäville asettamista varten valmiiksi. 

Kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 8.12.2009 – 8.1.2010 väliseksi 
ajaksi. Nähtävilläolon aikana järjestetään valmisteluvaiheen yleisötilaisuus 

9.12.2009 Kemijärven kaupungissa. 
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Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin palautetta yhteensä 4 kpl 
lausuntoja ja 30 kpl mielipiteitä. Palautteet käytiin läpi ja niihin laadittiin 

vastineet, jotka valmistuivat elokuussa 2013. 

2.4 Kaavaehdotusvaihe 19.9.2013 – xx.xx.2014 

Yleiskaavan ehdotus laadittiin luonnoksesta saadun palautteen ja niiden 

aiheuttamien muutosten tekemisen jälkeen Kemijärven kaupungin 
ohjauksessa. 

Kaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville x.x - x.x.2014 väliselle ajalle. 

2.5 Kaavan hyväksyminen 

Lopullisen kaavan hyväksyy Kemijärven kaupunginvaltuusto.  

Kohtaa täydennetään käsittelyn jälkeen. 
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2.6 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

A Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa: 

 Kuntalaiset 
 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan maan omistajat 

 Kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat 
 Kaavamuutosalueen ja sen vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat ja 

maanviljelijät 

 
B Viranomaiset 

 Lapin ympäristökeskus 
 Lapin liitto 

 maankäyttö 

 palo- ja pelastus 
 Lapin maakuntamuseo 

 Museovirasto 
 Lapin tiepiiri 

 Metsähallitus, Luontopalvelut 
 Kemijärven rakennuslautakunta 

 Kemijärven vesilaitos 
 Lapin TE-keskus 

 Metsäkeskus 

 GTK 

 
C Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 Lapin luonnonsuojelupiiri 
 Koillis-Lapin Sähkö Oy 

 Räisälän kyläyhdistys 
 Suomun matkailuyhdistys 

 Sallan paliskunta 
 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia 

ja lausua kaavasta mielipiteensä. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Yleiskuvaus 

Kemijärven kaupunki sijaitsee Lapin läänin itäosassa, pääosin Napapiirin 

pohjoispuolella. Naapurikuntia ovat Rovaniemi, Posio, Salla ja Pelkosenniemi. 

Kemijärven keskustaa ympäröivät Kemijärvi, Pöyliöjärvi, ja Kemijoki. 
Kemijärven kaupungin pinta-ala on 3 942 km², josta vesialuetta on 453 km² 

(11,5 %). Kemijärven ympäristössä on kolme tunturikeskusta; Pyhä-Luosto, 
Suomu, ja Salla. 

 

Kuva 2. Kemijärven seudullinen sijainti. Lähde: Lapin liitto 2008. 

Suunnittelualue käsittää Suomun matkailukeskuksen alueen, Räisälän 
kyläalueen sekä valtatie 5 Kemijärvi-Kuusamo varren. Suomun alue sijaitsee 

Kemijärven kaupungin keskustasta noin 30 kilometriä kaakkoon. 
Suunnittelualueen koko on noin 49 km2. 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta. Vakituinen asutus keskittyy 
kaava-alueen luoteiskulmassa sijaitsevalle Räisälän kyläalueelle. Suomun 

vapaa-ajan asunnot ja majoituspalvelut sijoittuvat tunturin pohjois- ja 

koillispuolelle. 
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Alueen tärkeimmät liikenneyhteydet ovat Suomun itäpuolella kulkeva valtatie 
5 (Kemijärvi – Kuusamo) sekä Suomun pohjoispuolella valtatiestä 5 erkaneva 

kantatie 82 (Kemijärvi – Salla). Lähin rautatieasema on Kemijärvellä. 
Rovaniemen ja Kuusamon lentokentiltä on Suomulle noin 1,5 tunnin 

ajomatka. 

 

 

Kuva 3.  Suunnittelualueen viitteellinen rajaus. Lähde: Kemijärven kaupunki. 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Kaavahankkeen yhteydessä on käytetty hyväksi olemassa olevaa 

selvitysaineistoa (viranomaislähteet ja selvitykset) sekä hankkeen yhteydessä 
tehtyjä selvityksiä: 

 Suomun lisäluontoselvitys yleiskaavaa varten (Kemijärven kaupunki, Pia 

Kangas 10.8.2009) 
 Suomun yleiskaava-alueen luontoselvitys (Seitap Oy 2008) 

 Suomu-Räisälä Yleiskaava-alueen linnustoselvitys (Lapin yliopisto, Arktinen 
keskus 2007) 

 Suomu-Räisälä luonto- ja maisemaselvitys (Kemijärven kaupunki, Sami 
Vartiainen, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 
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Kaavaan on merkitty seuraavat luonnonympäristöä kuvaavat merkinnät luo-
merkinnällä: 

Merkintä Merkinnän peruste Lähde 

luo-1 
kohde 

Letto, alueellisesti arvokas luontokohde Kangas 2009 

luo-2 
kohde 

Ruohokorpi, alueellisesti arvokas luontokohde  Kangas 2009 

luo-3 
kohde 

3 haapaa ja puro, maisema ja alueen luonne Kangas 2009 

luo-4 
kohde 

Lähde, metsälain mukainen erityisen arvokas 
elinympäristö  

Kangas 2009 

luo-5 
kohde 

Lähde, metsälain mukainen erityisen arvokas 
elinympäristö 

Kangas 2009 

luo-6 
kohde 

Lähde, ei luonnontilainen, mutta arvokas 
luonnonympäristö 

Kangas 2009 

luo-7 
kohde 

Lähde, metsälain mukainen erityisen arvokas 
elinympäristö 

Kangas 2009 

luo-8 

kohde 

Lähde, metsälain mukainen erityisen arvokas 

elinympäristö 

Kangas 2009 

luo-9 

kohde 

Mahdollinen pyyntikuoppa Kangas 2009 

luo-10 

alue 

Myllyoja, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-11 

alue 

Myllylampi, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-12 
alue 

Portioja, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-13 
alue 

Alimmainen Hevoslampi, luonnontilainen puro, 
metsälain mukainen erityisen arvokas 

elinympäristö 

Kangas 2009 

luo-14 

alue 

Alimmainen Hevoslampi, luonnontilainen noro, 

arvokas luonnonympäristö 

Kangas 2009 

luo-15 

alue 

Suoniitty, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-16 

alue 

Suoniitty, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-17 
alue 

Suoniitty, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-18 

alue 

Letto, arvokas luonnonympäristö Kangas 2009 

luo-19 

alue 

Kallio, metsälain mukainen erityisen arvokas 

elinympäristö 

Kangas 2009 

luo-20 

alue 

Kalliovaaran laki, metsälain mukainen erityisen 

arvokas elinympäristö 

Seitap 2008 

luo-21 

alue 

Suomutunturin jyrkänteet ja kalliopaljastumat, 

metsälain mukainen erityisen arvokas 
elinympäristö 

Seitap 2008 

luo-22 
alue 

Suomutunturin jyrkänteet ja kalliopaljastumat, 
metsälain mukainen erityisen arvokas 
elinympäristö 

Seitap 2008 

 

 

 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, Ehdotus  12 (100) 

 Suomun yleiskaava   

13.1.2014    

    

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5801, www.fcg.fi 

 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Kasvillisuus 

Kasvillisuutensa puolesta suunnittelualue kuuluu pohjoisboreaaliseen 

kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kasvillisuus on karua, yleensä mäntyvaltaista 
sekametsää. Kasvillisuus on suurimmaksi osaksi karua ja suhteellisen harvaa, 

metsät ovat yleisimmin mäntyvaltaista sekametsää. Pohjakerroksessa 

sammalet ovat jäkäliä vallitsevampia ja varvuista yleisiä ovat puolukka, 
variksenmarja, mustikka ja kanerva. Peltoalueet sijaitsevat yleensä rehevillä 

jokirannoilla tai viljelymaata on raivattu järven rannalle. Lähes koko viljelyala 
on nurmea. (Lähde: Luonto- ja maisemaselvitys 2008, Maisemaselvitys 

2009.) 

Peräoja 

Peräoja saa alkunsa Perälammesta ja virtaa kaava-alueen läpi kaakko-luode –
suunnassa. Se laskee vetensä Suomulahteen samoin kuin Myllyojakin. 

Peräojan kokonaispituus on noin 8 kilometriä. Peräojan vesi on ruskehtavaa, 

osin luontaisesti, osin metsähakkuista johtuvista syistä. Lisäksi Peräojaan on 
johdettu useita ojia ympäröiviltä soilta ja metsistä, mikä on omiaan 

kasvattamaan ojaan tulevaa humuskuormaa. Joen leveys vaihtelee joen 
alaosan muutamasta metristä yläosien metriin pariin. 

Peräoja virtaa kaava-alueella suolla. Pitemmän matkaa oja virtaa 
kangasmaastossa Suomuhotellin patoaltaiden lisäksi ainoastaan kohdassa, 

jossa oja alittaa Räisälään menevän tien. 

Suomuhotellin patolammikoiden ja Suomulahden välillä Peräojaa reunustaa 

kuusta kasvava korpi. Myös koivua on runsaasti ja puulajeista lisäksi 

harmaaleppää, haapaa ja mäntyä. Pensas-, kenttä- ja pohjakerroksen lajit 
ovat pääosin samoja kuin ne, mitä esiintyy Myllyojan varressa. Lisäksi 

voidaan mainita punaherukka ja rentukka. Kalliovaaran ja hotellin välisellä 
alueella oja virtaa heinäkorven keskellä. Kasvillisuus on samankaltaista kuin 

alempanakin, heinäkasvien määrä vain on runsaampi. Esimerkiksi eri 
kastikkalajeja esiintyy runsaasti, samoin lillukkaa ja saroja, mm. vesisara. 

(Seitap 2008) 

Tonkopuro 

Tonkopuro virtaa kaava-alueen itäosassa hiekkaiseen maahan uurtamassaan 

kurussa. Puron vesi on soiden humuksen ruskeaksi värjäämää. Puro on 
leveydeltään reilun parin metrin luokkaa ja paikoin suhteellisen syvä. 

Tonkopuron varret ovat heinäistä korpea. Puusto on kuusi- ja koivuvaltaista. 
Myös harmaaleppiä kasvaa puronvarressa. Pensaskerroksessa on katajaa ja 

pajuja. Kenttäkerroksen lajeista yleisimpiä ovat heinät, mesiangervo, 
metsäkurjenpolvi, metsäimarre, kortteet, oravanmarja, hilla, metsätähti, 

vanamo ja puolukka. Pohjakerrosta vallitsevat rahkasammalet. 

Puron kalastosta ei tehty havaintoja, mutta jo puron nimestä päätellen 

ainakin purotaimenta (itämurteissa tonko) purossa esiintyy. Päältäpäin 

katsottuna puro näyttää mitä parhaimmalta elinpaikalta purotaimenelle. 
(Seitap 2008) 
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Herajärven etelänpuoleinen kumpu 

Herajärven etelän puoleinen kumpu on kuivaa mäntykangasta, jossa kasvaa 

puolukkaa, variksenmarjaa, tinajäkälää ja kerrossammalta. Vaaran eteläpuoli 
on nuorta metsää. Herajärven puoleisella jyrkällä pohjoisrinteellä on 

vanhempaa metsää, jossa kasvaa kookkaita petäjiä. Lahopuuta ei esiinny. 

Maaperä on hyvin herkkää kulumiselle, sillä se on pääasiassa hiekkaa. 
Kummun länsipuolella on kaivo, jonka läheisyydessä on luhtaisuutta. Kaivon 

alapuolella on pieni suo, jossa kasvaa luhtasaraa, pajua ja suohorsmaa. 
Kummun itäpuolella on matkailukäytössä oleva alue, jossa on kaksi mökkiä ja 

kaksi laavua Heralammen rannassa. Matkailukäyttöalueella on entisiä 
soranottoalueita, ja hiekkarinteessä on törmäpääskyn pesiä. (Kangas 2009) 

 

Kuva 4. Männikköä Herajärvellä Kuva: Pia Kangas. 

 

Itä-Suomu 

Itä-Suomun tarkastelu alueen pohjoisosassa on kuivaa mäntykangasta, jossa 

kasvaa variksenmarjaa, puolukkaa ja suopursua. Puustossa on tukkimitan 
saavuttanutta mäntyä ja koivua. Alueen pohjoispuolella, jossa on 

kivennäismaata, on harvennettua sekametsää, jossa kasvaa metsäkortetta, 
mustikkaa, suopursua ja seinäsammalta. Idempänä aletessa rinne muuttuu 

soistuneemmaksi, ja osittain rämeeksi sekä nevaksi. Tässä osassa kasvaa 
pallosaraa, hillaa, vaivaiskoivua, suopursua ja rahkasammaleita. Puusto on 

kitukasvuista mäntyä, kuusta, koivua ja raitaa. Tien veressä on puro, joka ei 

ole enää luonnontilainen, sillä puustoa on hakattu ja puro kulkee nykyisin 
vanhaa ajouraa pitkin. Kasvillisuus on rehevää tässä osaa. Lajistossa löytyy 

esimerkiksi riidenlieko, metsäkorte, metsäimarre, metsämaitikka, 
maitohorsma, yövilkka, kultapiisku, metsätähti, maariankämmekkä ja 
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oravanmarja sekä rahkasammalia (mm. korvenrahkasammal). Puusto on 
nuorta koivua sekä kuusta, jossa seassa kasvaa matalaa pihlajaa ja katajaa. 

Aivan puron varressa esiintyy lisäksi korpiorvokkia, suohorsmaa, 
korpikastikkaa, hiirenporrasta, metsäkurjenpolvea ja runsaasti harmaaleppää. 

Jonkin verran esiintyy lahopuuta (n. 3 m3/ha). 

Kaakkoiskulmassa tien vieressä on kolme kookasta ja näyttävää haapaa. Tien 
itäpuolella alempana on kookasta kuusikkoa. Vähitellen rinnettä ylempänä 

metsä muuttuu petäjiköksi. Sekapuuna on koivua ja haapaa. Muuten 
kasvillisuus on tyypillistä mustikkatyypin kangasta. (Kangas 2009) 

 

Kuva 5. Rehevää puronvartta tien läheisyydessä Kuva: Pia Kangas. 

 
Niittyvainion lammet ja Niittyvainionpuro sekä Portinniskanlampi 

Ylempien Niittyvainionlampien läntisen lammen ranta on väli-rimpipintaista 

nevaa, joka muuttuu selvemmin vähäravinteiseksi mätäspintaiseksi rämeeksi. 
Nevalla kasvaa luhtavillaa, tupasvillaa, raatetta ja rahkasammalia. 

Etäämmällä lammesta rämepintainen ranta on ruskearahkasammalmättäinen, 
jossa kasvaa hilloja, suokukkaa ja kitukasvuista mäntyä. Rannan 

läheisyydestä on hakattu keloja. Lahopuuta ei juuri esiinny. Lammen vesi on 
melko kirkasta suolammeksi. Lammessa kasvaa ulpukkaa. 
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Itäisemmän lammen ranta on hyvin vähäravinteinen ja siellä kasvaa hillaa, 
suokukkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa sekä rahkasammaleita. Räme on 

mätäspintaa. 

Alemmista Niittyvainionlammista pohjoisemman rannassa on kaakkoispuolella 

rimpipintaista nevaa, jossa kasvaa tupasluikkaa, pullosaraa, tupasvillaa, 

raatetta ja rahkasammalia. Muu osa lammen rantaa on rämepintaa, jossa 
kasvaa suokukkaa, hillaa, vaivaiskoivua ja kitukasvuista mäntyä. Lammessa 

on ulpukkaa ja kaitapalpakkoa. Lammesta lähtee laskuoja alempaan lampeen. 
Laskuojan ympäristössä kasvaa rämemäntyä ja pullosaraa, raatetta ja 

rahkasammalia. 

Eteläisemmän lammen rannassa kasvaa villapääluikkaa, tupasluikkaa, 

pullosaraa, raatetta, järvikortetta sekä lammessa ulpukkaa. Lammen 
rannassa on vanhoja kantoja. Lammesta saa alkunsa Niittyvainionoja. 

Niittyvainion oja on hyvin rehevää ja luhtaista mätäsrimpipintakorpea. 

Puustossa kasvaa runsaasti harmaaleppää sekä koivua ja kuusta. Lahopuuta 
ei esiinny kovin paljoa. Pensaskerroksessa esiintyy pajua, tuomea, pihlajaa ja 

katajaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat raate, kurjenjalka ja korpikastikka, 
sekä muita lajeja ovat korpi-imarre, tähtisara, rentukka, suo-orvokki ja 

suokorte. Pohjakerroksessa on okarahka-, korpi- ja lehväsammaleita. 

Niittyvainion puronvarressa ennen Portinniskaa on vanha suoniitty, jossa on 

lato. Hieman koivua ja laidoilta pajua on alkanut umpeuttamaan tätä 
saranevaa. Niityllä kasvaa pullo-, jouhi- ja mätässaraa, sekä siniheinää, 

kurjenjalkaa, korpiorvokkia ja rahkasammalia. Neva on rimpi-välipintaa. 

Luontotyyppien uhanalaisuus raportissa suoniittyjen uhanalaisuus perustuu 
siihen, että suota on käytetty alle 20 vuotta sitten. On todennäköistä, että 

tämän suoniityn käytöstä on kulunut pitempi aika, joten se ei ole uhanalainen. 

Suoniityn jälkeen jatkuu jälleen puronvarsikorpi. Korvessa on ollut isoja 

kuusia, joista on jäljellä kantoja. Edellisten lajien lisäksi tältä korpiosuudelta 
löytyy lillukkaa, vehkaa, korpi-imarretta ja metsäkortetta. Korven reunassa 

olevilla kivennäismailla on ollut hakkuita. Ennen seuraavaa suoniittyä on isoja 
kuusia, ja tältä osin korpi täyttää metsälain erityisen tärkeän elinympäristön 

kriteerit. 

Suoniityllä ennen Portinniskaa, on lato vielä jäljellä. Suon keskus on nevaa, 
mutta laidalla on karua rämettä. Nevalla kasvaa tupasvillaa, pallosaraa, 

jouhisaraa, riippasaraa, järvikortetta, villapääluikkaa ja raatetta. Suolla on 
lähteisyyttä. Hetesirppisammalta ja rahkasammaleita löytyy pohjakerrok-

sessa. 

Portinniskanlampeen laskee useampia kaivettuja ojia Hetejängästä sekä idän 

puolen pelloista tulee kuivatusojia. Portinniskan ylemmän lammen 
länsipuolella on kaksi lähdettä tai tihkupintaa kivennäismaan reunassa. 

Lähteiden kasvillisuudessa löytyy esimerkiksi hetehorsmaa, suohorsmaa, 

suokortetta, pohjannurmikkaa, hetehiirensammalta, hetevarstasammalta ja 
kiiltolehväsammalta, sekä rahkasammaleita. Eteläisemmästä lähteestä lähtee 

puro, joka laskee lampeen. Lähteet ovat kasvamassa umpeen, mutta ovat 
selvästi maastosta erottuvia. Kohteet ovat metsälain erityisen arvokkaita 

elinympäristöjä. 
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Portinniskanlammen alueen puusto on räme-välipinnalla kasvavaa mäntyä. 
Lähteiden läheisyydessä kasvaa koivua, kuusta ja pajua. Muuten lammen 

ranta on rämettä tai nevaa. Itäpuolella ojituksen seurauksena kasvaa 
runsaasti koivua ja korpikastikkaa. Ranta on luhtaista. Alueen kasvisto on 

tavanomaista. Vesi on humuspitoista ja sameaa.  

Portinniskan lammen eteläpuolella ojitusalueella, kahden peratun ojan 
varressa on lettoa. Letolla on melko runsas sammallajisto. Alueella kasvaa 

esimerkiksi kultakuiri-, kinnas-, rassisammal, heterahka-, hetesirppi-, 
lettoväkä-, lettoliero- ja lettosirppisammal. Kenttäkerroksessa löytyy melko 

edustava lettovillaesiintymä. Muita kasveja ovat rimpivesiherne, villapääluikka 
ja runsas siniheinäkasvusto. Letto ei ole täysin luonnontilainen, sillä sen 

vesitaloutta ovat muuttaneet peratut ojat ja läheinen ojitusalue. 

Portinniskasta lounaaseen on lähdesuo. Alueella on kolme lähdettä. Lähteistä 

lähtee noro, joka alempana suon reunassa muuttuu peratuksi ojaksi. 

Lähteistä pohjoisin ei ole enää luonnontilainen, sillä sen ympäristön puut ovat 
hakattuja. Varjoisuusolojen muuttumisen takia lajisto on yksipuolistunut, eikä 

lähteiden sammalistoa juuri esiinny (paitsi luhtakuirisammalta). Lähteellä on 
paljon korpikastikkaa. Kaksi muuta lähdettä ovat luonnontilaisia, ja lähteissä 

on hetesammaleita (mm. hetehiirensammalta, hetevarstasammalta ja 
kiiltolehväsammalta). Lähteiden ympäristössä kasvaa koivua ja pajua. Muuten 

on korpikastikkaa, saroja ja suohorsmaa. Kohde on arvokas luonnonympäristö 
ja se olisi hyvä säilyttää, huolimatta pohjoisimman lähteen heikenneestä 

luonnontilaisuudesta. (Kangas 2009) 

 

Kuva 6. Läntisempi lampi Ylemmistä Niittyvainionlammista  Kuva: Pia Kangas. 
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Alimmainen ja Ylimmäinen Kolmiloukkoset (osittain kaava-alueella) 

Alimmaisen Kolmiloukkosen länsipuolen ranta on puustoinen. Siellä kasvaa 

pääasiassa mäntymetsää. Rannassa on rämesuota, jossa kasvaa juolukkaa, 
raatetta, rahkasammaleita, hillaa ja variksenmarjaa. Aivan rannan vieressä on 

saranevaa kapea kaistale (mm. pullosara, jouhisara). Paikoin on rehevämpiä 

kasvupaikkoja, jossa on luhtaisuutta ja lettoisuutta. Kasvillisuudessa on kulta-
, rassi-, heterahka ja kampasammalta. Tämä on hyvin pienialaista rämelettoa. 

Lammen eteläisenniemekkeen länsirannassa on komeaa kalliota. Tämä on 
hyvin pienialainen ja jätetty luonnontiliseksi, vaikka kallion yläpuolinen vaara 

on metsätalouden käsittelemää. Kalliolta on muutama puu kaatunut lampeen, 
mikä tekee sen lahopuustonsa takia merkittäväksi. 

Lammen itäranta on pääasiassa vähäravinteista rämettä, jonka kasvillisuus on 
tavanomaista. Kivennäismaalla on auraustaimikkoa, jossa on kaksi laskuojaa 

suoraan lampeen. Lammen pohjoisosassa on nevaa, jossa kasvaa juurto-, 

rahka- ja pullosaraa, sekä leväkköä, järvikortetta, tupasvillaa ja 
kalvakkarahkasammalta. Alueella on havaintoja aapa- ja velttosarasta. Nevan 

ja tien jälkeen on rämettä ja korpisempaa suota ojan läheisyydessä. Tätä ojaa 
on perattu tien lähistöllä. Lammen vesi on humuspitoista ja siellä kasvaa 

ulpukkaa. 

Alimmaisen Kolmiloukkosen yhdistää puro Ylimmäisestä Kolmiloukkosesta. 

Puron reuna on pääasiassa luhtaista saranevaa, jossa kasvaa suursaroja, 
rimpivesihernettä, luhtakuusiota ja järviruokoa. Mättäillä on kitukasvuista 

mäntyä ja hillaa, variksenmarjaa ja vaivaiskoivua. Muutamassa kohdassa 

puron varressa on lettoa. Letoilla kasvaa villapääluikkaa, siniheinää, mähkää, 
järvisirppisammalta, nuijasaraa, mätässaraa, mesiangervoa, 

heterahkasammal, kultasammalta, rimpisirppisammalta, tuppisara, 
nuokkuhelmikkä, isotalvikki, lettolierosammalta ja suokortetta. Katajaa ja 

pajuja esiintyy pensaskerroksessa. Purossa on pieni esiintymä järviruokoa, 
vesikuusta ja purovitaa. Puron ylittää talvitiepohja kivennäismaiden 

lähettyvillä. Puron itäreuna on huomattavasti karumpaa ja kivennäismaan 
reunassa on hakattu metsä hyvin lähelle puroa. 

Ylimmäisen Komiloukkosen rannassa on enemmän kivennäismaata kuin 

Alemman Kolmiloukkosen. Kivennäismaa on hyvin tavanomaista 
kasvillisuudelta olevaa puolukkatyypin kangasta. Valtapuuna on mänty. 

Kolmiloukkosenäljyn vaaran rinne on melko jyrkkä, jossa kasvaa tukkimitan 
saavuttanutta mäntyä, sekä sekapuuna koivua ja kuusta. Paikoin lammen 

vieressä on pieniä kasvustoja metsäkurjenpolvea, metsäimarretta ja 
metsätähteä sekä puustossa on lisäksi haapaa ja raitaa. 

Lampeen laskee kaksi puroa tai noroa ja kaksi kaivettua ojaa. Vesi on melko 
kirkasta. Jonkin verran kasvaa ulpukkaa ja järviruokoa rannan tuntumassa 

sekä pallosaraa. Norot näyttivät olevan luonnontilaisia ja ovat arvokkaita 

elinympäristöjä. Norojen ympäristössä kasvaa korpikastikkaa, korpiorvokkia, 
koivua, metsäkortetta, hillaa, ruohokanukkaa ja rahkasammaleita. Puustossa 

löytyy lisäksi harmaaleppää. Puro, joka tulee tien vierustasta, ei välttämättä 
ole enää täysin luonnontilainen. 

Ylimmäisen Kolmiloukkosen pohjoisranta on hieman soistunutta Siellä kasvaa 
variksenmarjaa, hillaa, puolukkaa, suopursua, juolukkaa ja rahkasammaleita 

seinä- ja kerrossammaleen lisäksi. Puustossa on 12 metristä mäntyä sekä 
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koivua ja raitaa. 30–100 metrin päästä rannasta alkaa laaja 
avohakkuualue.(Kangas 2009) 

Ylimmäinen ja Alimmainen Hevoslampi 

Ylimmäisen Hevoslammen ranta on kauttaaltaan nevaa. Rannan läheisyydessä 

on rimpipintaisuutta, jossa kasvaa rahkasaraa, leväkköä, jouhi-, riippa- ja 

pullosaraa sekä rahkasammaleita. Hieman etäämmällä on rämevälipintaa, 
jossa kasvaa suokukkaa, tupasvillaa, ruskearahkasammalta, juolukkaa ja 

hillaa. Ylimmäisen Hevoslammen länsipuolella on hieman lettoisuutta. Siellä 
kasvaa siniheinää, punakuirisammalta, kinnassammalta ja 

heterahkasammalta. Etelän suuntaan jatkuu Hevosjänkä, joka on puutonta 
nevaa. Molemmin puolin lampea sijaitsevia vaaroja on käsitelty 

metsätaloudellisesti. Ylimmäisestä Hevoslammesta menee puro Alimmaiseen 
Hevoslampeen. Puron varsi ei ole täysin luonnontilainen, sillä puusto on 

nuorta koivua, harmaaleppää ja kuusta. Paikoin puro kulkee avoimella 

alueella. 

Ennen Alimmaista Hevoslampea on suoniitty. Tästä merkkinä on osittain 

luhistunut vanha haasio. Vanha suoniityn kohdalla on lettoa. Kasvillisuudessa 
on rassisammalta, kultakuirisammalta, kultasirppisammal, villapääluikkaa, 

kurjenjalkaa, raatetta, mähkää, heterahkasammalta, lettosirppisammalta, 
lettolierosammalta ja runsaasti siniheinää. Puron varren läheisyydessä on 

paljon katajaa. Leton reunoilla on nevaa sekä rämettä. Puron varressa on 
korpea tässä kohtaa. Kasvistossa löytyy runsaasti korvenrahkasammalta, 

metsäimarretta, mustikkaa, juolukkaa ja mesiangervoa. Puusto on 

ryteikköistä kuusikoivu metsää. Puron itäpuolella on lettoisuutta tässä kohtaa. 
Muuten puron ympäristö on nevaa tai rämettä. 

Lammen eteläreunassa ja länsipuolella on kaistale nevaa, jossa kasvaa 
rahkasammalia ja suursaroja. Lampeen laskee noro luoteispuolelta. Noro ei 

ole täysin luonnontilainen lammen läheisyydessä, sillä latu-ura on luonut lisää 
uomia, mitä pitkin vesi virtailee. Noron ympäristö on väli-rimpipintaista 

nevaa, jossa kasvaa jouhisaraa, siniheinää, raatetta, kurjenjalkaa ja 
rahkasammaleita. Jonkin verran lettoisuuden sammaleita esiintyy. Lammen 

toinen puro on lammesta poispäin laskeva ja sijaitsee pohjoispuolella. Tämä 

on lähes luonnontilainen, vain muutamia vanhoja kantoja on näkösällä. Puro 
on hyvin kivikkoinen ja puusto on ryteikköistä harmaaleppää ja koivua. 

Järeitä kuusia löytyy puron läheisyydessä. Pensaskerroksessa löytyy tuomea, 
katajaa ja pihlajaa. Muutoin kasvillisuudessa on korpi-imarretta, 

nuokkuhelmikkää, siniheinää, oravanmarja sekä saroja ja heiniä. Kohde on 
mahdollinen metsälain erityisen arvokas elinympäristö. 

Lammen ympäristössä on vanhempaa mäntyä kasvavaa metsätalousmaata. 
Lahopuuta on vähän. Hevosvaaran reuna on tällä kohtaa käsittelemätön. 

Jonkin verran sen koillisreunassa on harvennettu. Länsipuolen rinteessä on 

nuorempaa metsää. Alueella näkyi pohjantikka. (Kangas 2009) 
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Myllylampi ja Myllyoja 

Myllylampi on melko lailla luonnontilainen. Lammen itäreunassa on vanha 

ajoura. Lammessa on melko kirkas vesi ja siinä kasvaa ulpukkaa. Lammen 
lähiympäristössä on nevaa ja karua rämettä. Neva on keskiravinteinen ja 

luhtainen. Sen kasvillisuus on tavanomaista: villapääluikka, tupasvilla, 

luhtakuusio sekä suursarat. Lettoa löytyy pienenä kaistaleena lammen 
lounaiskulmasta. Portinojan seutu on korpista ja kasvillisuudessa on 

esimerkiksi vilukko, rönsyleinikki, suoputki, siniheinä, paju, järvikorte ja 
mesiangervo. Portinojan rannan alkupää on korpi-välipintaa. Kasvistolta puron 

seutu on hyvin monipuolinen. Siellä kasvaa mm. väinönputki, korpikastikka, 
luhtamatara, pajuja, suo-orvokki, korpiorvokki, jouhivihvilä, oravanmarja, 

raate, vaalea- sekä korpirahkasammal. Portinojan varsi ei ole luonnontilainen, 
sillä sen puusto koostuu nuoresta koivusta ja harmaalepästä pääasiassa. 

Ojanvarsikorpi on muuten arvokas luonnonympäristö, vaikkei olekaan 

lakikohde. Lahopuuta esiintyy vähän. 

Myllylammen ympäristön metsiä on käsitelty. Myllyvaarassa on tuore 

siemenpuuhakkuualue. Kotivaaran rinteessä on tiheä mäntytaimikko, joka ei 
näy enää niin selvänä maisemassa. Myllyvaaran puoleisella rannalla on laavu. 

Myllyoja ei ole luonnontilainen, sillä sen puustoa on käsitelty. Ojan varressa 
on tehty harsintahakkuita. Puustossa on melko vähän varttuneita ja jämeriä 

puuyksilöitä. Jonkin verran kookkaita kuusia ja mäntyjä löytyy satunnaisesti. 
Puusto on muutoin koivu-, harmaaleppä- ja mäntyvaltaista. Ojitusalueen 

jälkeen ojaa on käsitelty, sitä on perattu ja paikoin on kaivettu uusi suorempi 

ojalinja. 

Myllylammen lähellä Myllyojassa on rakennelma, jossa on käytetty isoja 

tukkeja. Kyseessä voi olla tammi, jolla ojan vedenpintaa on pyritty joskus 
muinoin säätelemään esimerkiksi myllyä varten. Rakennelman läheisyydessä 

on yövilkkaa, metsätähteä, tuppisaraa, järviruokoa, raatetta ja mättäillä 
puolukkaa ja juolukkaa. Muutoin ojan varresta löytyy mesiangervoa, korpi-

imarretta, nuokkuhelmikkää, katajaa, kultapiiskua, pikkutalvikkia, pajuja, 
harmaaleppäpensaita ja saroja. Lahopuustoa on melko vähän, paitsi kivisen 

kivennäismaan vieressä. Pystykeloja ja maalahopuuta on noin 10 m3/ha. 

Hiihtouran eteläpuolella on rämelettoa. Rämemättäät ovat vähäravinteisia, 
mutta välirimpipinnassa on runsaasti heterahkasammalta sekä rassi-, 

kultakuiri- ja lettolierosammalta. Ojitusalueen jälkeen, ennen Suomu-Räisälä 
maantietä on vanha pelto, jonka vieressä on kaivettu oja. Peltoa ennen ja 

jälkeen, ojan varrella on puhdasta koivumetsää, joka on iältään nuorta. 
Myllyoja laskee Suomunlahteen. Rannassa on runsaasti mesiangervoa, 

maitohorsmaa, rantatädykettä, väinönputkea ja heiniä. Ranta ja ojan varsi 
ovat luhtaisia. Vesi on ojassa yllättävän kirkasta. Osa vanhoista ojista ei ole 

enää kovin selvästi erottuvia. (Kangas 2009) 
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Uhanalaiset lajit 

Uhanalaisista lajeista Suomun alueella esiintyy Velttosaraa. Aiemmin alueelta 

löydetty Pohjanhyytelöjäkälä-esiintymä on luultavasti tuhoutunut. 
Uhanalaisten lajien esiintymisalueet on varattava yleiskaavassa sellaiseen 

tarkoitukseen, jossa sekä luonnonsuojelulain että maankäyttö- ja 

rakennuslain tavoitteet luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi toteutuvat. 
(Lähde: Luonto- ja maisemaselvitys 2008) Seuraavassa kuvassa on esitetty 

suunnittelualueen uhanalaisten lajien esiintymisalueet. 

 

Kuva 7. Kaava-alueen uhanalaiset lajit (Suomen ympäristökeskus 2008). Kaavarajaus 

viittellinen. 

Eläimistö 

Suunnittelualueen eläimistö koostuu perinteisistä pohjoisen luonnon eläimistä. 
Alueen karuhko, kasvilajistoltaan köyhempi luonto rajaa eläinten 

elinmahdollisuuksia. (Lähde: Luonto- ja maisemaselvitys 2008) 

Suomu – Räisälä yleiskaavan linnustoselvityksen (2007) mukaan alueen 
metsälintulajisto on pääosin tyypillistä havumetsälinnustoa. Kaava-alueen 

runsaimmat maalintulajit ovat samoja kuin Perä-Pohjolassa yleensäkin. 
Suomutunturin reuna-alueilla, etenkin tunturin luoteis- ja länsireunoilla 

esiintyi kuitenkin vanhojen metsien lintulajeja. Suomutunturin länsiosan 
linnustossa havaittiin erämaisia piirteitä; alueella tavattiin mm. metsoja ja 

kanahaukka. 

Yleiskaava-alueella ei esiintynyt merkittäviä lintujärviä tai –soita. Eteläisen 

sijaintinsa vuoksi Suomutunturilla ei havaittu myöskään varsinaisia 

tunturilintuja. Kaava-alueella ei pesinyt häiriöherkkiä, suuria petolintuja kuten 
maakotkia, merikotkia tai kalasääskiä. Kalasääski tosin käyttää Suomulahtea 

saalistusalueenaan. 

Suomu – Räisälä yleiskaava-alueen linnustollisesti arvokkaimmat alueet 

sijoittuvat Suomutunturin luoteis- ja länsiosiin. Ko. alueella tavattiin mm. 
kanahaukka, metso, tiltaltti ja kuukkeli. Alueella on vanhaa ja järeää puustoa, 
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jotka ovat potentiaalisia pesäpuita kanahaukan lisäksi esimerkiksi kotkalle ja 
kalasääskelle. 

Vuonna 2008 suoritetun Suomun yleiskaava-alueen luontoselvityksen (Seitap 
Oy) yhteydessä tehtiin havainto maakotkasta. Suomutunturin eteläpuolella 

havaittiin saalistava maakotkapari, mikä viittaa pesimäreviirin sijaintiin 

alueella. Pesinnästä ei ole kuitenkaan tarkempaa vahvistusta kaavatyön 
aikana tehdyissä inventoinneissa ja selvityksissä. 

Alueella havaituista lajeista maakotka on Suomen uhanalaisuusluokituksessa 
merkitty kuuluvaksi luokkaan vaarantuneet ja metso luokkaan 

silmälläpidettävät, jonka lisäksi molemmat kuuluvat EU:n lintudirektiivin I-
liitteen lajeihin. 

3.1.3 Vesiolosuhteet ja maaperä 

Vesiolosuhteet 

Kemijärvi ja suunnittelualue kuuluvat Kemijoen vesistöalueeseen. Kaava-

alueen luoteisosa rajautuu Kemijärven Suomulahteen ja Hietaselkään. 
Suomun matkailukeskittymän halki virtaa muutamia metrejä leveä Peräoja ja 

sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Herajärvi, Heralampi ja 
Suomukankaanlampi. Kaava-alueella on myös useita muita pieniä lampia. 

Selvitysalueen suot sijoittuvat vaarojen välisiin laaksoihin ja osa soista on 
ojitettu. 

Ympäristöhallinnon HERTTA –tietojärjestelmän mukaan Suomun kaava-
alueelle sijoittuu kaksi pohjavesialuetta, joista kumpikin jakaantuu kahteen 

luokiteltuun osa-alueeseen. Lisäksi kaava-alueen välittömässä läheisyydessä, 

Sallan kunnan puolella, on Siltapuron pohjavesialue. 

Kaavaan on merkitty seuraavat pohjavesialueet: 

Kaavamerkintä 
Pohjavesialueen 

nimi 

Pohjavesialu

een tunnus 

Pohjavesi

alueen 

pinta-ala  

Arvio 

muodostuvasta 

pohjavedestä 

pv-3 Heralampi 12320109A 296,60 ha 2500 m3/d 

pv-1 Heralampi 12320109B 157,21 ha 1300 m3/d 

pv-1 Kirppakangas 12320164A 164,57 ha - 

pv-3 Kirppakangas 12320164B 38,84 - 
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Kuva 8. Kaava-alueelle sijoittuvat pohjavesialueet. Lähde: Oiva – Ympäristö- ja 

paikkatietopalvelu, 22.12.2008. 

Topografia 

Selvitysalue sijaitsee Kemijärven kaakkoisrannalla. Alueella sijaitsee useita 

vaaroja, joista korkein on Suomutunturi. Korkeussuhteet vaihtelevat 

Kemijärven keskivedenpinnan 148,8 metristä Suomutunturin huipun 405 
metriin m.p.y. Maastonmuodot ovat vaihtelevia ja vaarat muodostavat luode-

kaakko –suuntaisia vedenjakajanauhoja. 

Kemijärven vedenpinta vaihtelee 142,14-149,14 metrin välillä. 

Suomukankaan ja Suomutunturinhäntämaan alueella maasto on alavampaa. 
Suomukankaan mökkikylän alueella maasto on myös hyvin pienipiirteistä. 

Maa- ja kallioperä 

Selvitysalueen yleisin maalaji on moreeni, jonka lisäksi Suomutunturin 

lounais- ja länsipuolella esiintyy soraa ja hiekkaa. Kalliovaaralla on 

kalliopaljastumia. Vaarojen välissä sijaitsee suopainanteita, joista osa on 
ojitettu. Selvitysalueen suot ovat suurimmalta osin harvapuustoisia rämeitä - 

helppokulkuisia, metsää kasvavia soita. Kalliovaaran ympäristössä on jopa 
muutamia puuttomia soita. 

Selvitysalue kuuluu Keski-Lapin graniittikompleksiin. Alueelle tyypillinen 
kivilaji on punertava graniitti. 

Kalliot ja jyrkänteet 

Suomutunturin pohjoispuolella, laskettelurinteiden välittömässä läheisyy-

dessä, sijaitsevat jyrkänteet ovat varsin näyttäviä, vaikkakaan eivät kovin 

näkyviä, sillä niitä peittää lähes koko alaltaan puusto. Alue on kuusivaltaista 
sekametsää kasvavaa tuoretta kangasta. Kenttäkerroksessa yleisin kasvilaji 

on mustikka ja pohjakerroksessa kerrossammal. Jyrkänteen alapuolen 
louhikossa kivien pintaa kirjovat erilaiset jäkälät. 

Heralampi 

Kirppakangas 

Siltapuro 

A 

A 

B 

B 
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Nurkkalammin luoteispuolen jyrkänne on myös hienon näköinen. Rinne on 
erittäin jyrkkä ja louhikkoinen. Puusto on harvaa sekametsää, jonka 

kenttäkerroksessa yleisinä esiintyvät puolukka ja mustikka. 

Kalliovaaralta löytyy kallioisia jyrkänteitä. Kalliovaaran laki on tuoretta 

mustikkatyypin kangasta, jolla kasvaa mäntyvaltainen sekametsä. (Seitap 

2008.) 

3.1.4 Maisema 

Kaavahankkeen yhteydessä on käytetty hyväksi olemassa olevaa 
selvitysaineistoa (viranomaislähteet ja selvitykset) sekä hankkeen yhteydessä 

tehtyjä selvityksiä: 

 Maisemaselvitys (Finnish Consulting Group Oy, Maria Haikala 6.2.2009) 

 Suomu-Räisälä luonto- ja maisemaselvitys (Kemijärven kaupunki, Sami 
Vartiainen, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 

 

Suunnittelualue kuuluu maisemamaakuntajaossa Peräpohjola-Lappi -
alueeseen ja siellä Peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun. Alueelle tyypillistä ovat 

jyrkästi kumpuilevat vaara-alueet ja jokivarsien asumusmaisemat. Maaperä 
on vaaroillakin yleensä moreenia, mutta myös kalliokkoalueet ovat yleisiä. 

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita 
tai valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä. 

Maisemakuva 

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi rakentamiskeskittymää. Räisälän 

kyläkeskus sijaitsee Kemijärven rannalla alueen luoteisosassa. Aivan 

Suomutunturin kupeessa sijaitsee Suomun matkailualue, jossa on runsaasti 
lomarakennuksia. Lisäksi alueella on yksittäisiä tiloja mm. Portinniskantien 

varrella. 

Maisemakuvaa hallitsee Suomutunturi jolle avautuu näkymiä jokapuolelta 

suunnittelualuetta. Alue on pääosin metsää. Avoimia pelto- ja niittyalueita on 
niukasti. Laajin viljelykeskittymä on Räisälän kylän yhteydessä. 

Suomutunturin lisäksi paikallisina maamerkkeinä voidaan pitää Räisälän 
kirkon ristiä ja Tonkopuron ”lumiukko” –teosta. 

Kaava-alueen solmukohta on niin toiminnallisesti kuin maisemallisesti hotelli 

Suomutunturin kohdalla Peräojan, Suomutunturin ja Suomukankaan 
liittymäkohdassa. 

Haaparantaan johtava kannas ja Räisälän kylä on merkitty 
maisemaselvityksessä alueiksi, joilla on viehättävä miljöökuva. 

Ongelmakohdat ja vauriot maisemassa 

Laskettelurinteet ja voimajohdot näkyvät maisemassa pitkälle. Maisemakuvan 

kannalta ongelmaisimmat kohdat ovat kuitenkin matkailukeskuksen tuntuman 
jäsentymätön miljöö, jolle on tilapäisesti varastoitu tarvikkeita. 

Maastokäyntiajankohtana hotelli Suomutunturi oli remontoitavana, mikä 

osaltaan varmasti vaikutti alueen yleisilmeeseen. 
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Suomutunturin itärinteessä on leveitä metsäkoneiden jättämiä uria ja 
rakennetut tiepohjat on linjattu jyrkkään rinteeseen maisemoimatta syntyviä 

luiskia. Tien varresta on myös raivattu vesakkoa jättäen lopputulos 
epäsiistiksi. 

Myllyvaaralla on tehty mittavia hakkuita, mikä näkyy pitkälle 

kaukomaisemassa. 

 

Kuva 9. Myllyvaaran hakkuut näkyvät maisemassa pitkälle Kuva. Maria Haikala 
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3.1.5 Rakennettu ympäristö 

Kaavahankkeen yhteydessä on käytetty hyväksi olemassa olevaa 

selvitysaineistoa (viranomaislähteet ja selvitykset) sekä hankkeen yhteydessä 
tehtyjä selvityksiä: 

 Kemijärven Räisälän ja Suomun rakennettu kulttuuriympäristö (Tmi Lauri 

Putkonen 25.11.2009) 
 Maisemaselvitys (Finnish Consulting Group Oy, Maria Haikala 6.2.2009) 

 Suomu-Räisälä luonto- ja maisemaselvitys (Kemijärven kaupunki, Sami 
Vartiainen, tekoajankohtaa ei ole mainittu) 

 
Kaavaan on merkitty seuraavat rakennettua ympäristö kuvaavat merkinnät 

sr-merkinnällä ja sk-merkinnällä: 

Merkintä Merkinnän peruste Lähde 

sk-alue Kyläkuvallisesti arvokas alue, Räisälän kylä 

muodostaa ehjän, maisemallisesti merkittävän 
kokonaisuuden 

Putkonen 

2009 
 
Haikala 2009 

 

sr/2 

 

Ylimmäinen 3:36 

Kylän keskustassa sijaitseva Ylimmäisen tilan hirsinen 
päärakennus on 1800-luvulta. Saumarimavuoratun 
rakennuksen yksityiskohdat ovat uusittuja, mutta 

yleishahmo perinteinen. 

 

Putkonen 

2009 

sr/3 Törmä 15:6 

Hirsinen, vuorattu vanha päärakennus 1870-luvulta,  
vapaa-ajan käyttö. Komea kaksikerroksinen umpikuisti. 
Ikkunat ovat uusittuja. Vanha pihapiiri, jossa 1800-

luvun pitkä aittarivi. 
 

Putkonen 

2009 

Kohde 
purettu 

Ei 
merkitty 

kaavaan 

Ala-Kumpula 9:30 
Entinen kestikievarirakennus 1880-luvulta. Hirsistä, 
saumarimavuorattua rakennusta on laajennettu 1900-
luvulla. Ympäristössä lukuisia vanhoja 

talousrakennuksia, mm. komea 1800-luvun aitta. 
Pihapiiriä rajaava hirsinen, vuoraamaton talousrakennus 
on säilyttänyt vanhoja yksityiskohtia mm. ikkunoita. 

Rakennus on siirretty paikalle. Hirressä on vuosiluku 
1827. Ala-Kumpula ja Suomula muodostavat yhtenäisen 
pihapiirin. 

 

Putkonen 
2009 

sr/5 Suomula 11:1 
Hirsinen, harjakattoinen, vaakavuorattu asuinrakennus 

1800-luvulta. Yksi ikkunoista on suurennettu. Suomulan 
vanha hirsinen aitta on poikkeuksellisen komea. 
 

Putkonen 
2009 

sr/6 Lappala 16:17 

Punamullattu vuoraamaton hirsinen päärakennus on 

vuodelta 1907. Rakennuksen pitkänurkkien päät ovat 
valkoiset. Kuusiruutuiset ikkunat.  Rakennuksella on 
merkittävä asema lossirannan maisemassa. 

 

Putkonen 

2009 
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sr/7 Kuokkala 99:0 
1930-luvulla rakennettu suurehko keltaiseksi maalattu 

päärakennus rantamaisemassa. 

 

Putkonen 
2009 

sr/8 Hamara 1:16 
Samoin kuin Kuokkalalla, myös Hamaralla on merkittävä 
asema Räisälän salmen rantamaisemassa. 1900-luvun 

alkupuolella rakennetun hirsisen pystyrimavuoratun 
rakennuksen ikkunat on uusittu kaksiruutuisiksi. 
Pihamaata rajaa hirsinen, punamullattu vanha 
talousrakennus. Viereisen pellon laidalla on tilan vanha 

hirsinen aitta, ilmeisesti 1800-luvulta. 
 

Putkonen 
2009 

sr/9 Tasala 10:16 
Hirsinen, uudehkolla vaakalaudalla vuorattu vanha 
päärakennus on vuodelta 1918. Rakennuksessa on 

kuusiruutuiset ikkunat ja kaksikerroksinen umpikuisti. 
 

Putkonen 
2009 

sr/10 Harjula 82:20 / 82:17 
Harjulan tilan entinen päärakennus vuodelta 1909 on 
pitkänurkkainen vuoraamaton hirsirakennus. Seinät on 
sivelty punamullalla, nurkat valkoiset. Rakennuksen 

vanhat, koristeellisin vuorauksin varustetut ikkunat ovat 
säilyneet. Rakennus on nykyisin kylmillään varastona. 
 

Putkonen 
2009 

Kohde 
purettu 

Ei 
merkitty 
kaavaan 

Entinen kyläkauppa 7:6 
Vanha kyläkauppa 1900-luvun alusta on 

hirsirakenteinen ja vuoraamaton. Rakennusta korjataan 
parhaillaan. 
 

Putkonen 
2009 

sr/14 Puistola 11:16 
Puistolan tilan tasapainoinen rakennusryhmä sijaitsee 
rannalla seuratalon tuntumassa. Hirsinen päärakennus 

on vuodelta 1938. Kokonaisuuteen kuuluvat punamulla-
tut hirsinen karjasuoja ja aittoja. 
 

Putkonen 
2009 

sr/15 Kiviharju (Hevoslampi) 16:29 
Kiviharjun hirsinen päärakennus on jälleenrakennus-

kaudelta, vuodelta 1948. Vuoraamattomassa, puna-
mullatussa rakennuksessa on perinteiset kuusiruutuiset 
ikkunat. 
 

Putkonen 
2009 

sr/16 Vilkonen 21:12 
Haaparannan puoleisen lossirannan tuntumassa on 

Vilkosen pienehkö asuinrakennus, joka on rakennettu 

1940. 
 

Putkonen 
2009 
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Kaava-alueen kulttuurihistorialliset arvot keskittyvät Räisälän kylään, joka on 
säilyttänyt perinteisen mittakaavansa sekä varsin suuren määrän vanhoja yli 

satavuotiaita rakennuksia. Kaava-alueen toinen rakennettu keskittymä on 
matkailukeskuksen alue, johon ei liity erityisiä kulttuuri- tai 

rakennushistoriallisia arvoja. 

Räisälän kylä on saanut pysyvän asutuksensa 1600-luvulla. Jatkosodan 
tuhoilta kylä säilyi paremmin kuin moni muu Lapin kylä, joskin tuhottuja 

rakennuksia oli täälläkin 20, joukossa yksi asuinrakennus. Vanha kyläkeskus 
on melko tiiviinä kappelin ja kaupan ympärillä. Törmän ja Ala-Kumpulan 

tilojen ympäristössä on vanhoja hirsisiä talousrakennuksia, joista osa 
huonokuntoisia. 

Räisälä 

Räisälän kylä sijaitsee noin 4,5 km päässä Suomun matkailukeskuksesta. 

Kylän rakennukset sijoittuvat Luvisankadun ja Räisäläntien varteen. Kylän 

vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Rakennuskanta säilyi hyvin 
toisesta maailmansodasta. 

Räisälän kylä on perinteinen järvenrantakylä, jonka pellot ja niityt viettävät 
rantaan. Järven rannassa sijaitsevat metsäkaistaleet ja kylämiljöö aukeaa 

kyläteille sekä pelloille ja niityille. 

 

Kuva 10. Törmä. Kuva. Lauri Putkonen 

Matkailukeskus 

Matkailukeskuksen alue sijoittuu Suomukankaalle sekä Suomukankaan ja 

Suomutunturin väliseen maiseman solmukohtaan. Matkailutoiminnot 
sijoittuvat Räisäläntien varteen laskettelurinteiden edustalle. Keskeisin 

mökkikylä polveilee Suomukankaan pienipiirteisessä maastossa. Mökkialueita 
on myös Suomutunturilla laskettelurinteiden luoteispuolella sekä uusi 

rakentuva alue Suomutunturin ja Kalliovaaran välissä. 
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Kuva 11. Suomutunturin matkailukeskuksen tunnus, Kotaravintola. Kuva. Lauri Putkonen 

Matkailutoimintojen alue on kyläkuvaltaan jäsentymätön. Suomukankaan 
mökkikylän tiestö seuraa maastonmuotoja ja miljöö on matkailualueena 

viehättävä, joskin hyvin väljästi rakentunut. Matkailualueen mökkikylät 

vaikuttavat monilta osin hyvin väljiltä ja maankäytön kannalta tehottomilta. 
Suomun itäpuolinen uusi mökkialue sijoittuu alavammalle alueelle Peräojan ja 

Joutsenjänkän väliselle kapealle alueelle. Tällä alueella kyläkuva ei ole vielä 
muotoutunut. 

3.1.6 Esihistoria 

Kaavahankkeen yhteydessä on käytetty hyväksi olemassa olevaa 

selvitysaineistoa (viranomaislähteet ja selvitykset) sekä hankkeen yhteydessä 
tehtyjä selvityksiä: 

 Suomun yleiskaava-alueen muinaisjäännösten tarkastus 8. - 10.7.2009 

(Lapin maakuntamuseo, FL Hannu Kotivuori 28.8.2009) 
 

Kaavaan on merkitty seuraavat muinaisjäännöksiä kuvaavat merkinnät sm-
merkinnällä: 

Merkintä Merkinnän peruste Lähde 

sm-217 
kohde 

Kirppakankaan luoteiskulmassa on yksi iso (pyöreä, 
halkaisija noin 5 m, syvyys noin 90 cm) ja joitakin 
pieniä pyyntikuoppia. Kankaalla on myös historiallisen 

ajan – mahdollisesti metsätöihin liittyviä tai sota-aikaisia 
– rakennusten perustoja sekä tervahauta. 
Inv. 1989 H. Kotivuori 

 

Kotivuori 2009 

sm-218 
kohde 

Kirppakankaalla olleella hakkuuaukealla todettiin 1989 
neljä pyyntikuopaksi arvioitavaa painannetta 

rivimäisessä muodostelmassa. Ne ovat laakeita ja vain 
noin 40 cm syviä. Suurin painauma on noin 6 m laaja, 
kaksi muuta noin 3,5 m laajaa ja pienin vain 2 m laaja. 

Alueella on myös tervahauta ja poteroita. 

Kotivuori 2009 
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Inv. 1989 H. Kotivuori  
 

sm-340 

kohde 

Herajärven lounaispuolella olevan kankaan läpäisee 

pohjois-eteläsuunnassa päätie ja metsäautotietasoinen 

vanha tieura sekä sähkölinja. Kahden jälkimmäisen 
välisellä alueella on harjanteen laessa, hieman sen 
eteläreunassa kaksi pyyntikuoppaa. Yksi on 

halkaisjaltaan noin 4 m ja syvyydeltä noin 50 cm. Sitä 
ympäröi laajahko valli. Toinen on noin 2,5 m laaja ja 
noin 40 cm syvä. Korkeimmalla kohdalla on ainakin 
kaksi poteroa. Alueella on myös nuoria kuoppia, 

mahdollinen tervahauta ja kiuaskivikasa. 
Tark. 2005 H. Kotivuori 
 

Kotivuori 2009 

sm-341 
kohde 

Herajärven rannalla olevan huvilan saunarakennuksen 
seinustalla on suorakaiteinen vallimuodostelma. Sisäosa 

on noin 3,0 x 7,4 m laaja. Keskellä on suorakaiteinen, 
noin 2,5 x 1,4 m laaja maakumpu, jossa ei todettu kiviä 
tai palanutta hiekkaa. vallin leveys on noin 1,0-1,5 m. 

Kysymyksessä voi olla vanha rakennuksen sija. 
Tark. 2005 H. Kotivuori 
 

Kotivuori 2009 

sm-342 
kohde 

Peräoja on ilmeisesti padottu tai patoutunut 
Suomutunturin koillispuolella olevan hotellin vaiheilta 
neljän lammen ketjumaiseksi muodostelmaksi. 

Luoteisimman lammen pohjoisreunassa on aivan 
mökkipihalla (Suomunsilmä 7) edellisen kaltainen, 
mahdollinen rakennuksen sija. Tässäkin on matala 

maavalli ja keskellä kumpare, jossa ei ollut mitään 
lieteen viittavaa (karttaluonnos). Valli on sisäpuolelta 
noin 5,3 x 3,0 m laaja. Vallin leveys on noin metrin ja 
korkeus 20 cm. 

Länsipuolella on 5,2 x 3,4 m laaja soikeanpyöreä 
anomalia, josta aukeaa ovimainen kohta joelle. Tämäkin 
on mahdollinen kotasija. 

Tark. 2005 H. Kotivuori 
 

Kotivuori 2009 

sm-344 
kohde 

Räisälän kylän keskeltä, pohjoiseen loivasti avautuvalta 
perunamaalta löysi Kauko Viinikka (os. Kylätie 32) 
vuonna 2004 kiviesineen. Paikalla ei tarkastuksessa 
todettu mitään muinaisasutukseen viittaavaa. 

Todennäköisesti lähialueella olleet asuinpaikat ovat 
jääneet tiheän asuinrakentamisen alle. 
Tark. 2005 H. Kotivuori 

 

Kotivuori 2009 
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3.1.7 Energia ja yhdyskuntatekniikka 

Kaava-alue kuuluu asemakaavoitetulta alueelta sekä Räisälän kylän osalta 

yhdyskuntatekniikan piiriin. 

Vesihuolto 

Suomun matkailualueen ja Suomu-Isokylä-alueen jätevedet puhdistetaan 

Kemijärven kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolla. Suunnitelma on 
toteutettu rakentamalla Suomu-Isokylä välinen siirtoviemäri ja samassa 

yhteydessä myös Suomu-Kaisankangas yhdysvesijohto. Hankkeen myötä 
Suomun vanha jätevedenpuhdistamo on lakkautettu ja Suomun jätevesien 

johtaminen Peräojaan ja Suomulahteen on loppunut. 

Hankkeen tavoitteena on ollut turvata kasvavalle Suomun matkailu-

keskusalueelle ja Suomu-Isokylä välialueelle riittävät vesihuoltopalvelut 
pitkälle tulevaisuuteen siten, että ne vastaavat vakinaisen asutuksen lisäksi 

elinkeino- ja vapaa-ajantoimintojen tarpeita. Myös Kemijärven 

keskustaajaman vedenjakelun varmuus nousi merkittävästi. Siirtolinjan etuna 
on, että tulevaisuuden vesihuollon investoinnit ja jatkokehitys voidaan 

kohdistaa yhteen vesihuoltolaitokseen. Jätevesien puhdistamisen 
keskittäminen yhteen nykyaikaiseen jätevedenpuhdistamoon luo edellytykset 

edullisempaan jätevedenpuhdistukseen, parempaan puhdistustulokseen ja 
siten pienempiin vesistökuormituksiin. 

Hanke mahdollistaa jatkossa erillishankkeilla Hanhiniemen, Porovaaran ja 
Kalkonniemen alueiden liittämisen keskitetyn vedenjakelun ja viemäröinnin 

piiriin sekä Isokylän, Soppelan, Räisälän ja Imposenniemen alueiden liittä-

misen viemäröinnin piiriin. 

Yhdysvesijohto on merkitty yleiskaavaan merkinnällä sv-siirtoviemäri. 

 

Kuva 12. Ote Suomun alueen vesihuollon rakentamista koskevasta yleiskartasta (Kemijärven 

kaupunki / Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy 2007). 
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3.1.8 Liikenne 

Suunnittelualueen tärkeimmät liikenneyhteydet ovat Suomun itäpuolella 

kulkeva valtatie 5 (Kemijärvi – Kuusamo) sekä alueen halki kulkeva 
Räisäläntie (yhdystie 9452). Suunnittelualueen pohjoispuolella valtatiestä 5 

erkanee kantatie 82 Sallan suuntaan. 

Valtatieltä 5 haarautuu pienempiä teitä mm. Lopsauslammelle ja 
Lopsausvaaraan. Räisälän tien risteyksen jälkeen Tonkopuron kohdalla 

erkaantuu tiet Raakkuun ja Portinniskaan. Räisäläntieltä erkaantuu muutamia 
pienempiä teitä, mutta suurin osa suunnittelualueen teistä koostuu 

Suomutunturin matkailukeskuksen alueella kulkevista mökkiteistä. Tiet 
muodostavat tiheän verkoston mökkialueella, etenkin Räisäläntien 

pohjoispuolella. 

Etäisyydet Suomulle autolla: 

Kemijärveltä  alle 1 h  42 km 

Kuusamosta  runsas 1 h  100 km 
Rovaniemeltä 1,5 h   130 km 

Oulusta  4 h   300 km 

Muutaman kilometrin päässä Suomusta sijaitsee Kemijärveen rajoittuva 

Räisälän kylä, jossa toimii kesäaikana lossi ja talviaikana jäätie, joka lyhentää 
matkaa Kemijärvelle noin kymmenellä kilometrillä. Lähin rautatieasema on 

Kemijärven keskustassa, jonne on matkaa tietä pitkin noin 45 kilometriä. 
Etelästä tulee päivittäinen yöjuna, jolta on sesongin aikana bussikuljetus 

Suomulle. Rovaniemen ja Kuusamon lentokentiltä on Suomulle noin 1,5 

tunnin ajomatka. Molemmilta lentokentiltä on bussikuljetuksia Suomulle 
hiihtosesongin aikana. 

 

Kuva 13. Suomun liikenneverkko ja olemassa olevat reitistöt (FCG Planeko Oy 2008). 
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3.1.9 Väestö ja asuminen 

Kemijärven kaupungin väkiluku oli vuoden 2012 lopussa 8 093 henkeä. 

Väestönkehitys on ollut tasaisesti laskevaa 1980–luvulta lähtien. Kaupungin 
väkimäärä on vähentynyt noin 15 % vuodesta 2000 ja 28 % vuodesta 1990. 

Taulukko 1. Kemijärven kaupungin väestömäärän kehitys (Tilastokeskus 2008). 

 

 

 

 

 

Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen (2012) mukaan väestömäärä 
tulee edelleen laskemaan seuraavasti: 

Taulukko 2. Kemijärven kaupungin väestöennuste (Tilastokeskus 2012). 

 Väestöennuste 

2015 2020 2025 2030 2040 

Kemijärvi 7 716 7 201 6 813 6 517 6 068 

 

Vuoden 2012 lopussa 0-14 -vuotiaiden osuus oli noin 10 %, 15-64 –

vuotiaiden 59 % ja yli 64 –vuotiaiden 31 % koko väestöstä. Tilastokeskuksen 

ennusteen mukaan väestön ikärakenne tulee jatkossa edelleen vanhenemaan. 
Vuonna 2020 yli 64 –vuotiaiden osuus olisi ennusteen mukaan jo 39 % 

väestöstä. 

Vakituista asutusta Suomun alueella on vähäisesti ja se on keskittynyt 

pääosin teiden varsilla sijaitseviin pientaloihin. Alueella on myös neljä vuonna 
1977 rakennettua rivitaloa, jotka toimivat nykyään lähinnä loma-asuntoina 

(Vartiainen 2005). Kaava-alueen väestömäärä oli vuonna 2007 noin 100 
asukasta. 

 

3.1.10 Palvelut ja työ 

Palvelut 

Kemijärvellä annetaan perusopetusta 1.-6. luokkalaisille 4 koulussa. Lisäksi 
Isokylän ja Hillatien koulu antavat opetusta 1.-9. luokan oppilaille. 

Erityisopetusta annetaan Sepänmäen koulussa. Päiväkoteja Kemijärvellä on 
neljä. Kaava-alueella ei ole kouluja tai päiväkoteja. Kemijärven lukio, 

ammattiopisto, aikuiskoulutuskeskus ja kansalaisopisto sijaitsevat keskustan 
alueella. 

 Väestö 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012 

Kemijärvi 12 621 12 762 12 331 11 775 10 484 9 293 8 093 
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Kuntakeskuksen alueella on saatavissa muun muassa seuraavat kunnalliset 
palvelut: sairaala/terveyskeskus, kirjasto, kulttuurikeskus, liikuntakeskus, 

uimahalli/kylpylä, poliisi, palo- ja pelastustoimi, posti ja työvoimatoimiston 
palvelut. 

Räisälän kylässä toimii pieni kyläkauppa, jonka yhteydessä on tankkauspiste. 

Toinen Suomun alueen lähikauppa ja tankkauspiste sijaitsevat E5-tien 
varressa Joutsijärven kylässä, noin 15 kilometriä Suomulta Kemijärvelle päin. 

Kaava-alueella on lisäksi yksityistä palvelutarjontaa, mikä liittyy matkailu- ja 
majoitustoimintaan sekä siihen liittyviin oheispalveluihin. Matkailua käsitellään 

kappaleessa 3.1.11. 

Työpaikat ja työllisyys 

Vuonna 2010 Kemijärven kaupungissa oli yhteensä 2 625 työpaikkaa. Eniten 
työpaikkoja oli palvelutoimialoilla, 75 %. Yritystoimipaikkoja vuonna 2011 oli 

451. Työssäkäyvien henkilöiden osuus työllisestä väestöstä oli noin 81 %, 

eläkeläisten osuus noin 39 % ja työttömien osuus noin 19 %. 

Taulukko 3. Työpaikat toimialoittain Kemijärvellä vuonna 2010 (Tilastokeskus 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemijärvi 2010 

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 209 

Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;  

Vesi-, viemäri ja jätehuolto 
90 

Teollisuus 204 

Rakentaminen 117 

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
551 

Informaatio ja viestintä 44 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 26 

Kiinteistöalan toiminta 24 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;  

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
247 

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Koulutus, 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 
961 

Muut palvelut 121 

Toimiala tuntematon 31 

Yhteensä 2 625 
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Kaava-alueen osalta työpaikkamäärän lisääntymistä odotetaan etenkin mat-
kailua palvelevilla toimialoilla. Majoitus- ja ravintolatoimintojen kehittämisellä 

on työllistävä vaikutus myös rakentamisen ja ylläpidon sekä matkailuun 
liittyvien oheispalveluiden osalta. 

Porotalous 

Kemijärven alueella toimii kolme paliskuntaa ja alueella on yhteensä noin 
8 000 poroa. Yleiskaava-alue kuuluu Hirvasniemen paliskunnan sekä Sallan 

paliskunnan alueeseen. 

Poroja on koko alueella. Porotalouden kannalta keskeimmät alueet, ovat joko 

talvi- tai kesälaidunalueita, poronerotuspaikkoja tai aitauksia. Porotalouden 
kannalta suurin uhka on levittäytyvä rakentaminen. Porojen kulkeminen 

rakennetuilla alueilla saattaa aiheuttaa ja ongelmia ja toiveena esitettiin, että 
tiedossa olevia laidunalueita säästettäisiin rakentamiselta. 

Porotalouden harjoittajien mukaan porojen liikkumista rakennetuilla alueille 

voidaan välttää, jos luonto säilytetään pääosin luontaisessa tilassa. 

Kaava-alueelle ei voida määrittää selviä porojen vaellusreittejä. (Poroneuvot-

telun muistio 16.9.2009) 

3.1.11 Matkailu ja virkistys 

Matkailukeskus 

Suomun majoituskapasiteetti oli vuonna 2007 noin 2500 vuodepaikkaa ja 

alueella toimi viitisentoista yritystä hotelleista taksiyrittäjiin. Suomulla on 
kaksi hotellia (Hotelli Suomutunturi ja Arctic Circle Hotel) ja noin 150 

lomamökkiä. Vuonna 2008 yöpymisten määrä Suomulla oli noin 15 000, josta 

ulkomaisten yöpyjien osuus oli noin 13 %. 

Vuonna 2013 Suomulla oli 13 laskettelurinnettä ja viisi hissiä. Rinteistä neljä 

on valaistu. Pisin rinne on 1700 metriä ja suurin korkeusero 250 metriä. 
Yleiskaavoituksen pohjaksi laaditun kehittämissuunnitelman mukaan Suomun 

rinnekapasiteettia pystytään kasvattamaan nykyisestä vielä runsaasti ja 
tunturin rinteitä on mahdollista hyödyntää nykyistä monipuolisemmin. 

Suomutunturin ympäristössä on useita hiihtolatuja ja merkittyjä 
retkeilyreittejä. Reittien pituudet vaihtelivat 3,3 kilometristä 24,1 kilometriin. 

Yhteensä latuverkostot ovat pituudeltaan noin 70 kilometriä, joista 17 

kilometriä on valaistu. Latureitistö ei kuitenkaan palvele kesämatkailua, koska 
linjaukset kulkevat monin paikoin soilla. 

Viralliset moottorikelkkailureitit lähtevät naapurikuntien matkailukeskuksiin 
Ruka-Kuusamoon, Sallaan, Kemijärvelle ja Pyhä-Luostolle. Suomun 

latuverkko ja moottorikelkkareitit on esitetty kuvassa 9. 

Suomun matkailun kehittämisen kannalta tärkeitä asioita ovat mm. maiseman 

säilyminen ja rakennettujen alueiden maisemakuvan kehittäminen sekä 
riittävän ja tarkoituksenmukaisen majoituskapasiteetin mahdollistaminen 

alueen kaavoituksen yhteydessä. Kaava-alueella on tehty kesällä ja syksyllä 

2009 reittisuunnitelmia, jotka esitellään kappaleessa muut suunnitelmat. 
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Kuva 14. Suomun alueen nykyiset ulkoilureitit (www.suomu.fi 2009). 

Kemijärven vesialueet 

Kemijärven vesialueet kuuluvat pääosin Kemijoen päävesistöön, joka on 
Suomen suurin. Suomu lähikylineen sijaitsee Kemijärven tuntumassa, joka on 

Lapin läänin kolmanneksi suurin järvi. Kaupungin alueella Kemijokeen ja 
Kemijärveen laskee parikymmentä pienempää jokea. Kemijärvellä on noin 

400 yli viiden hehtaarin suuruista järveä ja lampea. Kemijärvi on Suomen 
parhaita haukivesiä ja kuhan pohjoisimpia elinalueita. Vesistöt ovat matkailun 

hyödynnettävissä ja vahvistavat Suomun mahdollisuuksia ympärivuotisena 
matkailukeskuksena. Vesistöalueille sopivia ja kehitettäviä tuotteita ja 

palveluita ovat esimerkiksi risteilyt, kalastus, uinti, luistelu, pilkintä ja 

retkeily. 

3.1.12 Maanomistus 

Kemijärven kaupungin maapoliittiseen ohjelman mukaan kaupungin 
maanhankinnan painopistealueet ovat olleet Suomu ja keskustan alue. 

Suomun alueelta on hankittu suunnitellun lentomäen vaatimat maa-alueet, 
tulevaa lomarakentamista varten tarpeellisia alueita sekä muita ns. yleisiä 

alueita, jotka ovat tarpeen Suomun hallittua ja kestävää kehitystä varten. 
Uudet hankittavat alueet tarkentuvat Suomun yleiskaavan perusteella. 

Sekä Kemijärven kunnalla että yksityisillä henkilöillä on Suomun alueella 

runsaasti rakentamattomia lomatontteja. 

Suomun alueella oli vuoteen 2008 mennessä rakennettu noin 150 

lomamökkiä, hotelli ja rivitalot. Vapaina oli erilaisia tontteja noin 175 
kappaletta. Rakennusoikeutta vapaana oli noin 30 000 kerrosneliömetriä. 

Yksityisillä oli vapaana tontteja 165, joista muilla kuin kemijärveläisillä oli 
omistuksessa noin 100 (Lähde: Luonto- ja maisemaselvitys 2008). 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Maakuntakaava 

Itä-Lapin maakuntakaava-alue käsittää Kemijärven kaupungin sekä Pelkosen-
niemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 26.10.2004 Lapin liiton valtuuston pää-

töksen 20.5.2003 Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymisestä ja maakunta-
aluetta koskevan seutukaavan kumoamisesta. 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatiminen on vireillä. Rovaniemen 
ja Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen ja Kemijärven 

kaupungit sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken 
kunnat. Vaikutusaluetta on Rovaniemen seudun ja Itä-Lapin lisäksi koko Lapin 

maakunta, Pohjois-Pohjanmaan maakunta sekä naapurimaiden Venäjän, 
Norjan ja Ruotsin lähialueet. Tavoiteaikatauluna on, että maakuntakaava olisi 

marraskuussa 2015 Lapin liiton valtuustossa hyväksyttävänä. 

 

Kuva 15. Itä-Lapin maakuntakaavasta (sininen rajaus kaava-alueen likimääräinen rajaus) 

(Lapin-Liitto 2008). 
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Maakuntakaavassa esitetyt merkinnät kaava-alueella: 

Merkintä:  mv 8401 

Alueen nimi:  ITÄ-LAPIN MATKAILUALUE 

Sijainti ja kuvaus:  Rengasmainen aluekokonaisuus muodostuu 

pääpiirteittäin reitille Ruka – Posio – Kemijärvi – 

Suomu– Pyhätunturi – Savukoski – Salla – Sallatunturi 
- Ruka. Renkaan sisällä kiertää hyvä tieyhteys ja sen 

lävistää muutamia poikittaisia yhteyksiä. Alue sisältää 
myös Itä-Lapin kuntakeskukset, matkailukeskukset, 

kyliä, yksittäisiä majoituspalveluita, ohjelmapalveluita 
sekä kulttuuriympäristöjä. Alueeseen sisältyy mm. 

Ruka, Kitka, Livojärvi, Riisitunturin kansallispuisto, 
Kirintövaara, Posion kuntakeskus (Pentik), Sirniö 

(seppä), Korouoma, Auttiköngäs, Juujärvi, Kemijärven 

vesistö ja rannoilla olevat luonto- ja kulttuurikohteet, 
Kemijärven kaupunkikeskusta, Suomu, Kemijokivarsi 

(kauniit kylät), Pelkosenniemen kuntakeskus, Pyhä-
Luosto matkailukeskus, Suvanto, Kairala-Luiro, 

Luironsuot, Kivitunturi, Vasatunturi, Savukosken 
kuntakeskus, Tenniöjoki + jokivarren kylät, 

Joutsenaapa, Sallan rajanylityspaikka, Sallan 
kuntakeskus, Paikanselän taistelualue, Salmijoen 

kanjoni, Sallatunturin matkailukeskus, Aatsinginhauta 

sekä Aatsingin ja Onkamon kylät, Oulangan 
kansallispuisto. Alueelta on myös yhteys Syötteelle, 

Rovaniemelle, Sodankylään ja Venäjälle. 

Varausperuste:  Valtakunnallisesti merkittävä matkailualue. 

Kehittämisperiaate:  Kehitetään kokonaisuuden matkailullista 
vetovoimaisuutta: luonto- ja kulttuurikohteet, reitit, 

liikenneyhteydet, markkinointi. Erityisesti kehitetään 
matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien 

maaseudun yritysten yhteistyötä. 

Merkintä:  at 424 

Alueen nimi: RÄISÄLÄ 

Sijainti ja kuvaus:  Räisälän kylä sijaitsee Suomun matkailukeskuksen 
kupeessa, matkaa keskustaan valtatie 5 kautta tulee 

noin 50 km ja suoraan Soppelan (lossi Kemijärven yli) 
kautta noin 30 km. Vuonna 2000 kylässä asui noin 130 

asukasta, joista alle 15 v. oli 12 ja yli 50 v. 74. Väestön 
määrä 1990-2000 on vähentynyt 36% eli 75 henkilöä. 

Työvoimaan kuuluvia oli 47, joista yrittäjiä 9 asukasta. 

Työvoiman ulkopuolelle kuului 85 asukasta, joista 
eläkeläisiä oli 54. Kylässä on kauppa ja kappeli. 

Varausperuste:  Matkailukeskukseen tukeutuva kylä. 
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Merkintä:  RM 1420  

Alueen nimi:  SUOMU 

Sijainti ja kuvaus:  Alue sijaitsee päätaajamasta reilut 30 km kaakkoon 
Kuusamontien länsipuolella. Alueella on rinteitä 10 ja 

hiihtolatuja noin 40 km vuonna 2001. Vuodepaikkoja 

alueella on noin 1 500. Rinteiden suurin korkeusero on 
240 m ja pisin rinne on 1 550 m. 

Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä matkailualue. 

Kehittämisperiaate:  Kehitetään yhteyttä Kemijärven vesistöön ja 

kaupunkikeskustaan. 

Merkintä:  M 4514  

Alueen nimi:  MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 

Sijainti ja kuvaus:  Kemijärven kaupungin alueista ne, joita ei ole varattu 

muihin maankäyttöluokkiin. 

Varausperuste:  Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön soveltuva alue. 

 

3.2.2 Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, lukuun ottamatta 

Haaparannan ja Töllinniemen aluetta. Suomun alueella on 
kaupunginvaltuuston vuonna 1980 hyväksymä oikeusvaikutukseton 

yleiskaava. 
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3.2.3 Asemakaavat ja rantakaavat 

Alueella on lukuisia lainvoimaisia asemakaavoja. 

 

Kuva 16.  Yleiskaava-alueen vireillä viimeaikaisia asemakaavahankkeita (Lähde: Oiva-ympäristö- 

ja paikkatietopalvelu, 27.9.2013) 

Ranta-asemakaava: 

Kemijärven Yhteismetsän mailla, Vasajärvi, Ärjäyslampi, Kylmäjärvi, Palojärvi 

ja Vaaranlammet (3.6.2013) 

Asemakaavat: 

8.kaup.osa, Kortt. 8068/4, 8086, 8087 Suomukankaantie (15.5.2006) 

8.kaup.osa, Kortt 8150, Pyryrinteentie – Usvakummuntie (15.5.2006) 

8.kaup.osa, Kortt. 8211-8216 ja 8233-8246 (14.8.2006) 

8.kaup.osa korttelin 8062 tontit 9 ja 10 (26.3.2007) 

Kalliovaara asemakaava ja asemakaavamuutokset, Kortt. 8243, 8245, 8246, 

8249, 8251-8257 (25.8.2008) 

8.kaup.osa, kortt. 8025 (23.3.2009) 

8.kaup.osa, Kortteli 8022 ja korttelin 8030 tontti 2 (25.5.2009) 
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8.kaup.osa, Kortteli 8005 ja korttelin 8006 tontit 6-8 (25.5.2009) 

Suomu, Itärinteiden alue, Korttelit 8210, 8216-8229 ja 8270-8285 

(15.6.2009) 

8.kaup.osa korttelin 8028 tontit 1-3 ja 6 (14.2.2011) 

8.kaup.osa, kortteli 8200 ja 8201 (14.2.2011) 

Herajärven alue, Korttelit 8326-8346 ja 8349 (16.5.2011) 

8.kaup.osan ulkoilu- ja retkeilyalueilla sekä Lisä-Suomu tilalla RN:o 18:12 

(17.6.2013) 

8.kaup.osa, Korttelin 8024 tontti 4 (12.8.2013) 

 

Kuva 17. Suomun ajantasa-asemakaava. Lähde: Kemijärven nettisivut. 
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3.2.4 Rakennusjärjestys 

Kemijärven kaupungissa on voimassa oleva rakennusjärjestys, jonka kaupun-

ginvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2002 ja se on tullut voimaan 29.7.2002. 

3.2.5 Muut suunnitelmat 

3.2.5.1 Suomun kehittämissuunnitelma 

Suomun alueelle laadittiin kehittämissuunnitelma ennen varsinaisen yleiskaa-
vatyön aloittamista. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ohjaavat 

alueen maankäytön suunnittelua ja yleiskaavan valmistelua. kehittämissuun-
nitelmasta vastasi Minna Kurttila FCG Planeko Oy:stä. Työ valmistui keväällä 

2009. 

Kehittämissuunnitelman mukaan Suomun vahvuuksia ovat: 

 hyvä sijainti suhteessa muihin matkailukeskuksiin, suurimpiin kaupunkeihin 
ja lentokenttiin sekä rautatieasemaan, 

 sijainti napapiirillä on selkeä matkailukohteen profiloitumistekijä, jota 

voidaan hyödyntää Suomun lisäksi vain Rovaniemellä, 

 erinomaiset rinteet, joiden profiili on Suomen parhaimpia, 

 Kemijärven ainutlaatuinen ja laaja vesistö 

 laajat metsäalueet ja elävät kyläalueet 

 pieni, mutta intiimi ilmapiiri, turvallisuus ja rauhallisuus.  
 

Suomun kehittämiseksi asetettiin kaksi visiota eli kuvaa tulevaisuudesta 
vuosille 2015 ja 2020.  

Suomun visio 2015: 

 

Suomun visio 2020: 
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Visioon liittyvät määrälliset tavoitteet: 

 Suomulle rakennetaan ajanjaksolla 2009–2020 noin 6 000 uutta 

vuodepaikkaa, jolloin kokonaismäärä nousee 8 000 vuodepaikkaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 120 000 m2:n rakentamista. Tavoite toteutuu, 

mikäli Suomulle rakennetaan vuosittain 70 mökkiä tai 170 uutta 

hotellihuonetta. 

 Yöpymisten osalta tavoitteeksi asetetaan 150 000 yöpymistä, joista 

ulkomaisia on 30 %. 

 Mikäli ulkomaisia yöpymisiä on vuonna 2020 noin 45 000 (30 %) ja 

kotimaisia noin 105 000 (70 %), se merkitsee ulkomaisten osalta 
keskimäärin 30 % vuosittaista kasvua. Kotimaisten matkailijoiden määrän 

tulisi kasvaa vuosittain keskimäärin vajaa 20 %. 
 

3.2.5.2 Kemijärven tuulipuistohankkeet 

Kemijärven kaupungin alueelle suunnitellaan tuulivoimapuistoja. 

Iso Severivaaran, Kuusivaara – Mömmövaaran, Kangaslamminvaaran, 
Untamovaaran ja Tunturipalon hankealueille suunnitellaan viiden tuulipuiston 

rakentamista. Suunnitellut tuulipuistot tulisivat sijoittumaan Kemijärven 
keskustan lounais-, kaakko-, itä- ja koillispuolisille tunturialueille. 

Kauimmaisten tuulipuistojen välinen etäisyys tulisi olemaan 50 – 60 km. 

Tuulipuistojen kokonaisteho olisi 117–153 MW. Alueille sijoitettaisiin 
vaihtoehdosta riippuen 39 – 51 voimalaa. Tuulivoimaloiden napakorkeus ja 

roottorin halkaisija tulisivat olemaan noin 100 metriä.  

 

Kuva 18. Tuulipuistohankkeiden sijoittumiset Suomuun nähden. (lähde: Kemijärven 

tuulipuistohankkeet. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. WSP Finland Oy, 2011) 
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Ailangantunturille suunnitellaan tuulipuistoa korkeintaan yhdestätoista 
yksikköteholtaan noin 2–3 MW tuulivoimalasta. Suomutunturilta etäisyys 

tuulivoimaloihin on niin suuri (15km), että riippuu sääolosuhteista, miten 
voimalat näkyvät. Havaittavissa on lähinnä lentoestevalot. Kokonaisuutena 

maisemavaikutusten arvioidaan jäävän kaukoalueella lieviksi tai enintään 

kohtalaisiksi. 

 

Kuva 19. Valokuvasovite Räisälän kylästä voimalaitoksiin. Vasemmassa reunassa Oxford Oy:n 

Kuusivaaraan suunnittelemat tuulivoimalat. Oikeassa reunassa Ailangantunturin tuulivoimala. 

(lähde: Ailangantunturin tuulipuisto. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. WPD Finland Oy, 

2011) 

3.2.5.3 Lentomäki 

Suomutunturin pohjoispuolelle suunnitellusta Lentomäestä on laadittu kaksi 
esiselvitystä (valm. 2004 ja 2007), joissa on tarkasteltu alueen maankäytön 

ja teknisen toteutuksen lisäksi muun muassa alueen markkinointiin ja 

rahoitukseen liittyviä tekijöitä. Lentomäki-hankkeen yhteydessä on tutkittu 
myös hankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia (2007). 

3.2.5.4 Räisälän kyläsuunnitelma 

Räisälän kylätoimikunta on lähestynyt Kemijärven kaupunkia seuraavin 

kannanotoin, toivein ja haastein: 

 Toimikunta kannattaa Räisälän kylän postiosoitteen muuttamista 

Suomunlahdesta Suomutunturiksi, 
 Turvallisuuden edistämiseksi kyläläiset ja matkailijat ehdottavat valaistun 

kävelytien rakentamista Suomutunturilta Räisälän kylään, 

 Katuvaloja tarvitaan Luvisankadulle ja kylätielle aina hautausmaalle asti 
 Valaistua latua jatketaan tunturin ympäri menevältä ladulta aina kylään 

saakka, kuten myös rakennettaisiin turvallinen parkkipaikka hiihtoladun 
lähtöpisteeseen Luvisankadulle. 

 
Kylään on perustettu Räisälän kyläyhdistys ry, jonka tavoitteena on edistää ja 

kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä, edistää 
kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.  
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3.2.5.5 Reitistöt 

Pia Kangas laati kesällä ja syksyllä 2009 Kemijärven kaupungin toimesta 

alueelle reittisuunnitelmat. Kaavassa osoitetut linjaukset ovat likimääräisiä, eli 
reittiä toteutettaessa sen linjausta voidaan tarkistaa esitetystä. Yleiskaava ei 

ota kantaa reittien toteutumisaikatauluun. Kaavatyön edetessä on todettu, 

että kaikkia reittejä ei merkitä esitetyn mukaan yleiskaavaan. Alla oleva 
kuvaukset ovat viitteellisiä ja yleiskaavassa merkityt reitit on tarkoitus 

toteuttaa tai ne ovat jo toteutettu. 

1. VILMAVAARAN MOOTTORIKELKKAREITIN REITTISUUNNITELMA 

(Pääosin kaava-alueen ulkopuolella) 

 

Kuva 20. Vilmavaaran moottorikelkkareitti (punainen kuvan keskellä pohjois-etelä suuntainen 

viiva) 

REITTI: Ympyräreitti kulkee aikaisempaa kelkkareittiä pitkin Suomutunturilta 
Hyypiönaavan kautta Vilmavaaralle ja sieltä Tonkopuron kautta takaisin aikai-

semmalle reitille Suomutunturiin. Reitin hallinnoijana toimii Kemijärven kau-
punki. Reitti on tarkoitettu pelkästään moottorikelkkailijoille, paitsi Tonko-

purolta Kirppakankaalle samalla reitillä tulee olemaan patikointipolku. 

TARVE: Tällä hetkellä Suomun matkailualueella olevat moottorikelkkareitit, 

ovat reittejä, jotka menevät Joutsijärvelle ja Sallaan sekä Palojärvelle. Yhtään 

varsinaista matkailijoille suunnattua ympyräreittiä ei ole olemassa. Tällaista 
ympyräreittiä, voisivat hyödyntää Suomun alueen matkailijat, yrittäjät 

järjestetyillä kelkkasafareilla sekä paikalliset kelkkailijat.  

KUVAUS: Kelkkareitin kokonaispituus on n. 30 km + 3 km Vilmavaaran laelle 

oleva mutka. Nykyiseltä kelkkareitiltä lähtee kelkkaura Hyypiönaavan kohdal-
ta Vilmavaaralle. Tämän uran pituus on noin 5,6 kilometriä. Täysin uutta 

Kelkkareittiä tulisi olemaan n. 13 kilometriä. Uusi reitti kulkisi Vilmavaaralta 
Tonkopurolle. Suunnitellun reitin leveys on 5 metriä. Lähin asutus sijaitsee 
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reitiltä Tonkopuron kylän tuntumassa, jossa lomakiinteistö sijaitsee noin 170 
metrin päässä reitistä. 

REITTIMERKINTÄ: Reitti merkataan punaisilla risteillä ja risteys kohtiin 
tulee kyltit. Tien ylityksiin, sekä Tonkopuron, Portinjoen ja Raakunjoen 

ylityksiin tulee varoitusmerkit. Hiihtoladun ylityksiin tulee huomio merkit 

hiihtäjistä ja hiihtoladuille varoitusmerkit moottorikelkkailijoista. Kelkkareitin 
kulkiessa hiihtoladun vieressä on tärkeää merkitä selkeästi latu ja kelkkareitti 

erilleen. Koiravaljakkourista tulee laittaa varoitusmerkit. Hiihtoladun vieressä 
nopeusrajoitus kelkkailijoille tulee olemaan 30 km/h sähkölinjalla 

Tuulenpesälle saakka. Muutoin reitillä on voimassa normaalit moottorikelk-
kailija nopeusrajoitukset. Tarvittaessa Vilmavaaran laelle kulkevaa reittiä 

voidaan rajoittaa nopeusrajoituksin, Vilmavaaran jyrkkyyden takia. 

REITTISELOSTE: Ympyräreitin alkupää on Hotelli Suomutunturilla. Virallista 

moottorikelkkareittiä Kemijärveen suuntaan ajetaan 8 kilometriä, kunnes 

käännytään Vilmavaaran suuntaan. Reitti kulkisi vanhaa kelkkauraa pitkin 
Vilmavaaraan. Vilma-aavalta uusi reitti jatkuu Bedonien tekemää uraa pitkin 

Vilmavaaran ympäri, jossa reitti jatkuu metsäautoteitä pitkin Hietikkoon. 
Hietikolta tulee uutta reittiä Raakunjoelle ja sen yli. Raakunjoelta reitti yhdis-

tyy metsätiehen. Kiinteistörajaa ja peltojen kautta reitti jatkuu Tonkoaavalle, 
jossa on talvitiepohjaa. Ennen Tonkopuroa reitti kulkee kiinteistörajaa pitkin 

Kirppakankaalle, josta reitti kulkee metsäteitä ja kiinteistörajoja pitkin 
Tonkopurolle kahvila Tuulenpesään. Ennen Tuulenpesää kelkkareitti kulkee 

rinnan hiihtoladun kanssa noin 300 metrin matkan. 

TOIMENPITEET: Olemassa olevaa kelkkauraa Suomunhelmestä Vilmavaa-
raan tulisi leventää paikoitellen. Vilma-aavalla reitillä on ojia, joiden ylityksiin 

tulisi rakentaa siltoja. Ylimmäiseen Vilma-Aavanlampeen laskevan ojan seu-
dulla on lähteisyyttä, joka tulisi huomioida reittiä suunnitellessa maastoon. 

Ärjäyslammen länsipuolella on koiravaljakkouria. Kelkkareitin ja koiravaljak-
kouran risteyskohtiin on syytä laittaa varoitusmerkit. Tonkopuron kohdalle 

tulisi rakentaa leveämpi silta.  

MUUTA: Reitti on suunniteltu yhdessä paikallisten poromiesten ja Kemijärven 

Yhteismetsän kanssa. Samoin reitti on esitelty paikallisille yrittäjille. Reitin 

tarkka sijainti Vilmavaaran pohjoispuolella on vielä epäselvä, sillä se tulee 
riippumaan maanomistaja Bedonie Oy:n lopullisesta linjauksesta. 
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2. JUMISKONPERÄN REITTISUUNNITELMA (osittain kaava-alueen 
ulkopuolella) 

 

Kuva 21. Jumiskonperän moottorikelkkareitti (punainen kuvan keskellä pohjois-etelä suuntainen 

viiva) 

REITTI: Moottorikelkkareitti Myllyoja-Jumiskonperä-Varvikkovaara. Reitin 

hallinnoijana toimii Kemijärven kaupunki. Reitti on tarkoitettu pelkästään 
moottorikelkkojen käyttöön. 

TARVE: Suomutunturin matkailualueella ei ole tällä hetkellä matkailijoita var-

ten suunnattuja ympyrälenkkejä. Tämä reitti palvelisi sekä yksittäisiä kelkkai-
lijoita sekä kelkkasafareja. Lisäksi paikalliset voisivat hyödyntää reittiä, koska 

reitti kulkee Jumiskonperän autiotuvalle. 

KUVAUS: Reitin leveys on 5 metriä. Ympyräkelkkareitin pituus on kokonai-

suudessaan noin 35 kilometriä Suomutunturin keskustasta Myllyojan kautta 
Jumiskonperälle ja Suomutunturin keskustaan Varvikkovaaran kautta. 

Varsinaista uutta reittiä on 25 kilometriä laskettaessa reitti Myllyojalta 
Varvikkovaaraan. Reitin toteutuminen edellyttää, että Suomu-Räisälä kelkka-

reitti toteutuu suunnitelmien mukaan. Ellei Suomu-Räisälä reitti toteudu 

suunnitelmien mukaan, vaihtoehtoisena reittinä voisi tulla kyseeseen yhteys 
Suomutunturi - Itä-Suomu – Nurkkalampi – Nurkkaojan varsi. Niittyvainion-

lammet Suomutunturin eteläpuolella kuuluu J. Pellikan porojen talvilaidun 
alueeseen, joka voi aiheuttaa ongelmia vaihtoehtoiselle linjaukselle. 

REITTIMERKINTÄ: Kelkkareitti merkataan punaisilla risteillä ja risteyskoh-
dissa tulee olla opasteet reitistä. Latujen ja teiden ylityskohdalle tarvitaan 

varoitusmerkit. Samoin jyrkät mutkat ja sillat tulisi merkistä varoitusmerkein. 

REITTISELOSTE: Ympyrämoottorikelkkareitin aloitus on Hotelli Suomutuntu-

rin pihalta. Pohjoiseen päin kulkiessa reitin alku seuraa Suomu-Räisälä moot-

torikelkkareittiä. Myllyojan jälkeen ura erkanee Suomu-Räisälä reitistä. Säh-
kölinjaa pitkin nousu Kotivaaran päälle on liian jyrkkä ja vaarallinen. Lisäksi 

rinteessä kulkee hiihtolatu. Tämän takia reitti kulkee Myllyojan ja Kotivaaran 
reunaa pitkin suolla ja nousee metsätietä pitkin loivasti ylös Kotivaaran päälle. 
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Kelkkareitti jatkuu ajouraa pitkin kiinteistörajalle. Kiinteistörajalta reitti erka-
nee ajouraa pitkin metsä- ja talvitielle, jota pitkin reitti kulkee Jumiskonperän 

autiotuvan lähelle, jossa reitti jatkuu sähkölinjaa ja kiinteistörajaa pitkin Ju-
miskonperän autiotuvalle. Jumiskonperältä kelkkareitti jatkuu talvitietä ja ajo-

uria pitkin Matkajängäntielle. 

Matkajängäntieltä kelkkareitti kulkee metsäteitä, ajouria, kiinteistörajoja pit-
kin Varvikkovaaraan. Reitti kulkee Murtokankaalta Kiekeröselkään. Kolmilouk-

kosenäljyn ja Tuore-Paloselän välissä reitti sijaitsee talvitietä ja ajouraa mu-
kaillen. Tästä reitti kulkee Peräojalle, ja Varvikkovaaraan kiinteistörajalla. 

Varvikkovaarassa tämä reitti yhdistyy Suomu-Salla väliselle reitille.  

TOIMENPITEET: Koska reitti on suunniteltu kulkemaan pitkälti olemassa 

olevia uria pitkin, varsinaista uutta reittiä ei tarvitse juuri tehdä. Leventämistä 
ja raivaamista on jonkin verran. Ojien ja purojen ylityksiin on rakennettava 

siltoja. Ainoa huoltopiste reitillä on Jumiskonperän autiotupa, jossa on tilaa 3 

hengelle ja ulkona on nuotiopaikka. Jumiskonperän autiotupa kuuluu 
Kemijärven yhteismetsälle. Jäte- ja puuhuollosta tulee sopia yhdessä 

Kemijärven yhteismetsän kanssa. Peräojan rannat ovat väli-rimpipintaista 
nevasuota, joten tukevan sillan rakentaminen saattaa olla ongelmallinen.  

MUUTA: Reitti on osallistettu poromiesten ja Kemijärven yhteismetsän kans-
sa. Jouni Asteljoen matkailijoille suunnattu paikka sijaitsee Lehtolahden ran-

nassa, jonne Asteljoki voi itse huolehtia yhteyskelkkaurasta. 

3. KIRPPAKANKAAN REITTI 

 

Kuva 22. Kirppakankaan reitti (vihreä kuvan keskellä ympyräreitti) 

REITTI: Suomu – (Kalliovaara) –Tuulenpesä (Tonkopuro) – Kirppakangas – 

Herajärvi –Suomu. Reitin hallinnoijana toimii Kemijärven kaupunki. 

REITIN PITUUS: noin 9,1 km Kalliovaaran kautta ja 8,6 kilometriä latu-

pohjaa pitkin. Uutta reittiä tulee noin 6 kilometriä. 

REITIN VAATIVUUS: Patikointi: Helppo, Kalliovaaran lakiosa Keskivaikea  
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Pyöräily: helppo tai keskivaikea riippuen rakenteiden määrästä, Kalliovaaran 
nousu vaikea  

REITIN TARKOITUS: Patikointireitti, osin pyöräilyreitti. Tonkopurolta 
Kirppakankaalle reitti toimi talvisin moottorikelkkareittinä. 

REITIN KUVAUS: Reitin lähtö on reittien lähtöpisteestä Suomulta. Reitti on 

mahdollista kulkea hiihtoreittiä pitkin Tuulenpesään, Tonkopuroon. Suo-
osuuksiin tarvittaisiin paikoin pitkospuut. Uusi kesäreitti Tonkopurolle kulkee 

Kalliovaaran laen kautta. Tätä uutta reittiä on 1,6 kilometriä. Kalliovaaran 
reitti erkanee Kalliovaaran luoteisosasta ajouralle ja kapealle polulle. Tätä pol-

kua pitkin kuljetaan Kalliovaaran päälle. Alue on kulumiselle herkkää, joten 
mahdollisesti patikoinnin ohjaamiselle voidaan tarvita rakentaa esimerkiksi 

pitkospuita. Ylhäältä on komeat maisemat niin Suomutunturin kuin Keihäs-
vaaran ja –selän suuntaan. Kalliovaaran itäpuolelta reitti yhdistyy Tuulenpe-

sän hiihtoreitille. 

Tuulenpesältä reitti jatkuu Kirppakankaan suuntaan kiinteistörajoja ja metsä-
teitä pitkin. Tämä alkuosa toimii myös kelkkareittinä talvisin. Kirppakankaalta 

reitti jatkuu polkua pitkin Raakkujoen yli. Raakkujoessa on yksi silta jo 
valmiina. Polku jatkuu 5-tien yli ja yhdistyy metsätiehen, jatkuen Herajärven 

rannalla polkuna. Herajärven rannalla on kulumiselle herkkää aluetta, joten 
pitkospuita ja kulkijoita ohjaavia rakenteita voidaan tarvita. Herajärven 

länsipuolen rinteessä on tällä hetkellä epävirallinen nuotiopaikka. Uutta reittiä 
Tuulenpesältä (Tonkopuro) valaistulle ladulle tulee noin 4,4 kilometriä. 

REITILLE TARVITTAVAT RAKENTEET: Tarvittavia rakenteita ovat pitkos-

puut suopaikoille ja mahdollisesti Kalliovaaran päälle kallioisimpiin osiin ja 
Herajärvelle järven reunalle. Kalliovaaralla voisi kulkemista ohjata myös jon-

kin näköisillä aidoilla, erityisesti jyrkänteen reunalla. Siltaan on tarvetta Raak-
kujoella. Puro on noin metrin leveä kahdessa kohtaa. Olemassa on jo yksi sil-

ta, jota on syytä parantaa. Opasteisiin on tarvetta risteyspaikoissa ja vaihto-
ehtoisiin reitteihin esimerkiksi Lopsausvaaran ja Riutukan suuntaan. 

MUUTA: Reitin jätehuollosta vastaa Kemijärven kaupunki. 
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5. RIUTUKKA-KEIHÄSSELKÄ (Osittain kaava-alueella) 

 

Kuva 23. Riutukka-Keihässelkä reitti (vihreä kuvan keskellä ympyräreitti) 

REITTI: (Suomutunturi-) Tuulenpesä, Tonkopuro – Riutukka – Keihässelkä – 

Tuulenpesä (-Suomutunturi) Reitin hallinnoijana toimii Kemijärven kaupunki. 

REITIN PITUUS: 14 km, Suomutunturilta ja takasin 19 km 

REITIN VAATIVUUS: Helppo, Keihässelän kautta keskivaikea. Polkupyörä: 
Keskivaikea, Keihässelän kautta vaikea 

REITIN TARKOITUS: patikointi- sekä pyöräilyreitti  

REITIN KUVAUS: Reitin voi aloittaa joko Suomutunturilta, jolloin reitin 

kokonaispituus on 19 km tai Tonkospurosta Tuulenpesältä, jolloin reitin pituus 

14 km (yhteen suuntaan 6,2 tai 7,3 kilometriä). Alkuosa reittiä kuljetaan 
polkua pitkin nuoressa harvennetussa mäntymetsässä. Noin 1,5 kilometrin 

päästä polku yhdistyy hiekkatiehen, jossa on neljäntien risteys Sallan kunnan 
kohdalla. Sallan ja Kemijärven kunnan rajalla Sallan puolella on 

poroerotuspaikka. Risteyksestä käännytään koilliseen päin ja reitti seurailee 
metsätietä pitkin. Matkan varrella on puroja ja loivaa nousua. Keihäslammen 

kohdalla on kaunista maisemaa lammen yli. Lammen reunassa olisi 
mahdollisesti kaunis paikka laavulle. Melkein heti Keihäslammen jälkeen 

metsätie muuttuu kapeammaksi ja hieman huonokuntoisemmaksi. Suo-

osuudet ovat melko märkiä, muuten reitti Riutukkaan on helppokulkuinen. 
Riutukassa on autiotupa. Tämä osa reittiä on osaksi merkattu ja sitä on 

käytetty reittinä, vaikkei virallinen olekaan. 

Riutukan uusi reittiosuus kulkee Keihässelän kautta. Riutukasta matka jatkuu 

Raakkujoen varrelle tehtyä pitkospuu ja kunnostettua uittorännin vierustaa 
pitkin. Riutukka-vaaran jälkeen epäselvä polku jatkuu Keihäselkään melko 

jyrkkääkin nousua pitkin. Varrella on pieni puro ja kallioseinämä. Keihässelän 
koillissuunnalla olevan vaaran päällä on hakkuuaukeaa ja Keihässelän 
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kaakkoispuolella on jo taimikoitunutta aukkoa. Muutoin matka Keihässelän 
länsipuolelle on vanhaa metsää. Reitti jatkuu metsätietä pitkin takaisin 

Riutukan lenkille ja Tonkopuroon. Metsätietä joutuu raivaamaan näkymien ja 
kulkemisen helpottamiseksi.  

REITILLE TARVITTAVAT RAKENTEET: Riutukan lähelle suo-osuuksiin voisi 

rakentaa pitkospuut kulkemisen helpottamiseksi. Keihässelän pohjoispuolella 
on puro, jonka yli voisi rakentaa pienen sillan. Keihäslammen rantaan voisi 

rakentaa avolaavun. Reitin työnä on lähinnä jonkin verran raivausta ja polun 
merkkaamista sekä viitoittaa risteyskohdat. 

MUUTA: Raakkujoessa on raakkuja, joten polku tulee suunnitella niin, ettei 
kulkijoista ole haittaa raakkukannalle. Raakku-vaaran kaakkoispuolella on 

jossain mahdollinen huuhkajan pesä (yhteys Petri Piisilään tarkemman 
kartoituksen takia, jos on jo tiedossa). 

Jäte- ja puuhuollosta Riutukalla huolehtii Sallan yhteismetsä ja Kemijärven 

kaupunki. Tästä kannattaa laatia kirjallinen sopimus, kuinka asia sovitaan 
jatkossa. 
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4 SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet VAT 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 
Niille asetettujen tavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten 

toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Tavoitteet 

on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien 
vaikutusten perusteella yleis- ja eritystavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat 

luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia 
periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja 

alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat ainoastaan sellaisia asioita, 

joita MRL:n ohjausjärjestelmällä voidaan ohjata. Asiasisältönsä perusteella 
MRL 22.2 §:n 1-3 kohdat voidaan luetella kuuteen erilaiseen 

asiakokonaisuuteen: Toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 

elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, Helsingin-seudun 

erityiskysymykset sekä luonto ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet. 

Tämän kaavan kannalta keskeisimmät tavoitteet ovat: 

 Toimiva aluerakenne 

 aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen,  
 elinkeinoelämän kehittäminen sekä vahvistaminen,  

 olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen, 

 elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistaminen 
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne 

 ekologinen, 
 taloudellinen, 

 sosiaalinen ja 
 kulttuurinen kestävyys 

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

 

4.2 Kaupungin asettamat tavoitteet 

Yleiskaavoituksen tavoitteena on: 

 Edistää Suomun alueen matkailun kasvua ja kannattavuutta.  
 Luoda maankäytölliset edellytykset alueen jatkosuunnittelulle ja 

asemakaavoitukselle. 
 Turvata alueen maisemalliset sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön 

liittyvät arvot. 
 Mahdollistaa majoituskapasiteetin lisääminen ja riittävän palvelutarjonnan 

toteuttaminen Suomun alueella. 

 Tämän lisäksi yleiskaava toimii rakennuslupien perusteena AP-1 ja RA-1 
alueilla Kemijärven ranta-alueilla MRL 72.1 § mukaisesti. 

 Räisälän kyläalueen kehittäminen Suomun läheisenä asuntoalueena 
hyödyntäen alueelle rakennettua kattavaa vesi-, viemäri- ja tieverkostoa. 
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Suomun kehittämissuunnitelma 

Yleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa Suomun kehittämissuunnitelmassa 

lisärakentamista koskeva tavoite oli ajanjaksolla 2009–2020 noin 6 000 uutta 

vuodepaikkaa (kokonaismäärä nousee n. 8 000 vuodepaikkaan). Tämä 
tarkoittaa 120 000 m2:n rakentamista. Tavoite toteutuu, mikäli Suomulle 

rakennetaan vuosittain 70 mökkiä tai 170 uutta hotellihuonetta. 

Kehittämissuunnitelmassa on lisäksi todettu, että majoitusrakentaminen on 

syytä painottaa huoneistoihin ja mökkeihin, joilla on enemmän kysyntää 
Suomun tyyppisissä matkailukeskuksissa. Hotellimajoitus sopii parhaiten 

pariskunnille tai erilaisille ryhmille (koulutukset, leirit yms.). Mökit ja 
huoneistot sopivat perheille ja ystäväryhmille. Myös ulkomaalaiset matkailijat 

ovat kiinnostuneita mökki- ja huoneistomajoituksesta, mutta toivovat usein 

niiden sijaitsevan palvelujen äärellä tai ainakin jonkin hotellin naapurissa. 
Suomun yleiskaavassa huomioidaan uuden majoituskapasiteetin määrä, 

tyyppi ja sijoittaminen. 

Muita kehittämissuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita tai toimenpiteitä ovat: 

 Peräojan varren, Suomutunturin jyrkimpien rinteiden sekä Kalliovaaran 
yläosan, Suomun puoleisen rinteen rauhoittaminen rakentamiselta 

 Pienimuotoisen kylpylän toteuttaminen, esimerkiksi hotellin yhteyteen 

 Rinneliikuntakeskuksen toteuttaminen. Suomulle on suunnitteilla ns. 

rinneliikuntakeskus, jonka yksi osa-alue on Suomu-areena. Lentomäen 

ohella suunnitelman ydin on ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan 
monikäyttöisen areenan sekä freestyle -lajien rinteet ja suorituspaikat. 

Lentomäen rakentamisen jälkeen Ounasvaara – Ruka – Suomu -alueella 
ovat valmiina kaikki pohjoismaisten hiihtolajien MM- ja olympiatasoiset 

suorituspaikat. Areenalle on suunniteltu tiloja ja paikkoja myös 
palloilulajeille (jalkapallo, tennis, lentopallo) ja jääkiekolle, curlingille, sekä 

luistelulle. Areenalla voidaan järjestää myös konsertteja ja erilaisia 
ulkoilmatapahtumia.  

 Suomun palveluiden saavutettavuuden kehittämiseksi ja kysynnän 

edistämiseksi Suomun keskustaan tulisi rakentaa ns. monitoimitalo tai 
liikekeskus, jossa tulisi olla ainakin seuraavat tilat ja palvelut: 

 Suomun info (mahdollisesti myöhemmin keskusvaraamo) 
 kioski/minimarket 

 kahvila 
 safaritoimintaa palvelevia tiloja 

 tiloja hyvinvointipalveluille; kampaaja, hieroja jne. 
 pieni kokoustila 10–30 hlölle 
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4.3 Viranomaisten asettamat tavoitteet 

Kaavatyön aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §) pidettiin 4.2.2009 

Rovaniemellä. Neuvottelussa nousi esiin seuraavia tavoitteita: 

Lapin ympäristökeskus 

Lapin ympäristökeskuksen kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat 

valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutuminen. Muita erityisen 
tärkeitä asioita ovat yleiskaavan sisältövaatimukset, liikenneverkko sekä 

riittävät ympäristöselvitykset. 

Rinnealueille toimintoja suunniteltaessa tulee selvittää riittävällä tarkkuudella 

alueen luontoarvot. Kosteikkojen ja purojen luontoarvot tulee turvata. 
Luonnon hyödyntämismahdollisuudet matkailussa kannattaa selvittää (reitit, 

hiljaiset alueet). Reittiverkoston ja asumisen suhde tulee selvittää. 
Metsäalueiden käsittely toteutetaan pääosin metsälain pohjalta. 

Suomun alueelle on rakenteilla keväällä 2009 siirtoviemäri ja vesijohto. Sen 

kapasiteetti suhteessa alueen mitoitukseen kannattaa tarkistaa. Lisäksi 
kannattaa selvittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ja tarvittaessa alueen 

rajauksen päivitys. 

Lapin Liitto 

Mahdolliset sähkölinjoihin liittyvät yhteystarpeet on hyvä selvittää 
kantaverkkoyhtiöltä (Fingrid). 

Kaava-alue on osa laajaa matkailun kehittämisvyöhykettä, joka tulee 
huomioida kaavoituksessa. 

Kaavaratkaisujen tulee olla maakuntakaavan määräysten ja 

suunnittelutavoitteiden mukaisia (asia käsitelty kohdassa 6.5.3) 

Museovirasto (Lapin maakuntamuseo) 

Kaava-alueen muinaisjäännökset on syytä selvittää vielä maastokatselmuksin. 
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5 YLEISKAAVA-ALUEEN KEHITTYMISVAIHTOEHDOT JA NIIDEN 
VAIKUTUKSET 

5.1 Esisuunnittelu ja vaihtoehdot 

Suunnittelun alkuvaiheessa on osayleiskaavan perustaksi laadittu rakenne-

malli. Vertailukohtana ovat nykytilanne ja siihen pohjautuva kehittyminen. 

Vaihtoehtoja on näin kaksi: 

Vaihtoehto VE 1 (Nykytilanne + satelliitit) 

Vaihtoehto VE 2 (Tiivistyminen) 

Keskeisiksi kehitettäviksi teemoiksi määritettiin Suomun matkailualueen 

keskusta ja sen majoituskapasiteetin ja viihtyisyyden parantaminen, 
elinkeinoelämän ja matkailun kehittäminen ja palveluiden keskittäminen. 

Toiseksi kehitettäväksi alueeksi määritettiin Räisälän kylän vetovoimaisuuden 
parantaminen ympärivuotisen asumisen alueena, kulttuurimaiseman 

säilyminen sekä kylän liittyminen osaksi Suomun matkailukeskusta ja 

palvelujen tarjontaa. 

5.1.1 Vaihtoehtojen kuvaus 

Suomun alueen maankäytöstä tutkittiin kaksi periaatteellista maankäytön 
vaihtoehtoa. 

Vaihtoehto VE 1 (Nykytilanne + satelliitit) 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa VE 1 alueen tilanne säilyy nykyisenkaltaisena ja 

Suomun keskustaa palveluineen kehitetään nykytilanteesta käsin, jolloin alue 
ei ole kokonaisuuteen sidotun suunnittelun alainen. Palveluiden kehittäminen 

on kiinni yksittäisistä toimijoista ja majoituskapasiteetin laajentaminen 

pohjautuu yksittäisten mökkien rakentamiseen. 

Vaihtoehto VE 2 (Tiivistyminen) 

Toisessa vaihtoehdossa VE 2 Suomun matkailualuetta kehitetään 
kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman pohjalta. Kehittämistyö perustuu 

eri toimijoiden väliseen vahvaan ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tavoitteena 
on Suomun kehittäminen merkittäväksi rinneliikuntakeskukseksi, joka toimisi 

kansainvälisen alppihiihdon harjoittelukeskuksena sekä kansainvälisen tason 
kilpailu- ja suorituspaikkana. Huippu-urheilijoille suunnatun rinneliikuntakes-

kuksen lisäksi Suomua kehitetään sekä kotimaisten että ulkomaisten 

liikunnallisten luontomatkailijoiden matkailukohteeksi. 

Kasvu keskittyy tiivistävästi olevan matkailukeskuksen alueelle. Suomutunturi 

on kehitettävää ulkoilun ja rinneliikunnan aluetta. Uusi loma-asuminen ja 
palvelujen painopistealueet keskittyvät nykyisten hotelli Suomutunturin ja 

Arctic Circle -hotellin väliselle alueelle sekä alueen länsipuolelle suunnitellut 
lentomäen väliselle alueelle. Räisälän kylän kulttuurimaiseman arvoja 

vaalitaan ja kylää kehitetään ympärivuotisen asumisen paikkana. 
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Kevyen liikenteen yhteyttä Suomun keskustan ja Räisälän kylän välillä 
kehitetään kuten myös kokonaisvaltaisesti alueen kesä- ja talviliikunnan 

ulkoilu- ja virkistysreittejä. 

Palvelujen saavutettavuuden kehittämiseksi ja kysynnän edistämiseksi 

rakennetaan Suomun keskustaan liikekeskus. Samoissa tiloissa toimisi 

matkailijoiden info ja retkeilyreitistöjen opastus.  

5.1.2 Tutkittujen vaihtoehtojen vertailu ja vaikutukset ympäristöön 

Yhdyskunta VE 1 Nykyinen/Satelliitit  VE 2 Tiivistyminen 

Yhdyskuntarakenne 

(ympärivuotinen ja 
loma-asuminen) 

Suomun keskusta säilyy nykyisen-

kaltaisena talviurheilu- ja loma-
asumisen keskuksena. 

 

Uusia loma-asumisen alueita ra-
kennetaan asemakaavoitettujen 

alueiden mukaisesti. Mökkipainot-
teinen loma-asuntorakentaminen 

leviää nauhamaisiksi satelliiteiksi 
Suomun laskettelukeskuksen kes-

kustaan nähden. 
 

Räisälän kylä säilyy ympärivuotisen 

asumisen kyläalueena. 
 

Matkailukeskuksen ja Räisälän ky-
län palvelutarjonta säilyy nykyisellä 

tasolla ja suurimmaksi osaksi pal-
veluiden osalta alue tukeutuu n. 40 

km etäisyydellä sijaitsevaan Kemi-
järven keskustaan.  

 

Alue tukeutuu vahvasti Suomun ke-

hittyvään matkailukeskustaan ja pal-
velualueeseen. 

 

Ratkaisu mahdollistaa tiiviin keskus-
tan muodostumisen. Matkailukeskuk-

sessa vierailevien matkailijoiden ja 
harjoitteluleireillä olevien alppiurheili-

joiden määrän lisääntyessä myös 
palveluiden käyttö ja tarve lisääntyvät 

ja erilaisia uusia palveluja on helppo 
synnyttää. 

 

Palveluiden sijoittuminen keskeisesti 
Suomun matkailukeskuksen ytimeen 

tukee alueen kehittymistä. 
 

Loma-asuminen lisääntyy huomatta-
vasti Suomun matkailukeskuksessa ja 

ympäristössä. Hotelli- ja huoneisto-
tyyppinen majoitustoiminta keskittyy 

keskustaan. Myös majoitusmökkien 
määrä lisääntyy, pääasiallisesti kui-

tenkin myös tiivistävästi keskustan 

tuntumassa olemassa olevilla asema-
kaava-alueilla. Matkailukeskuksen 

kylämäistä kävelykeskustarakennetta 
kehitetään. 

 
Suomun kehittymisellä on positiivinen 

vaikutus alueen työllisyyteen ja se 
mahdollisesti lisää myös ympärivuo-

tisten asukkaiden määrää. 

 
Räisälän kylän rakennetta kehitetään 

ja kyläalueen säilymistä ja kehittymis-
tä edistetään ympärivuotisen asumi-

sen käytössä. Kyläalueelle esitetään 
tiivistä aluerakennetta, jotta voidaan 

mahdollisimman täysipainoisesti 
hyödyntää alueelle rakennettu vesi- ja 

viemäriverkostoa. Kevyen liikenteen 
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yhteyttä parannetaan Suomun 

keskustan ja Räisälän kyläkeskustan 
välillä. 

Ratkaisu tukee yhdyskuntarakenteen 

kestävän kehityksen periaatetta. 
Ratkaisun toteuttaminen on haasta-

vaa ja edellyttää toimia. 
 

Yhdyskuntatalous Vaihtoehto vastaa nykytilannetta. 

Merkittäviä alkuinvestointeja ei tar-
vita, ainoastaan jo olevien asema-

kaavojen käytäntöön panemista. 

 
Vaarana on yhdyskuntarakenteen 

hajautuminen ja siitä aiheutuvat 
kulut pitkällä tähtäimellä sekä 

yleisilmeeltään jäsentymätön alue, 
jolla ei ole omaa luonnetta. 

 

Vaihtoehto on toteutettavissa yhdys-

kuntataloudellisesti tehokkaasti. 
Alkuinvestoinnit ovat osittain mittavia, 

mutta määrätietoisella toteutuksella 

saavutetut hyödyt ovat paikallisesti ja 
seudullisesti merkittäviä. 

 

 

Palvelut VE 1 Nykyinen/Satelliitit VE 2 Tiivistyminen 

Lähipalvelut Alueen palvelut ovat kytköksissä 
suoraan tai välillisesti matkailuun. 

 
Tilanne jatkuu entisenkaltaisena. 

Räisälän kyläkauppa säilyy alueen 
ainoana lähikauppana. Uusien pal-

velujen syntyminen on riippuvainen 
yksittäisistä yrittäjistä. Uusien yrit-

täjien houkutteleminen edellyttää 

palvelujen aktiivisten käyttäjien 
lisääntymistä. 

 

Alueen palvelut ovat kytköksissä 
suoraan tai välillisesti matkailuun. 

 
Suomun keskustan lähipalvelut para-

nevat ja monipuolistuvat keskustaan 
sijoittuvan palvelukeskittymän myötä. 

 
Alueen palvelujen käyttäjien määrä 

lisääntyy huomattavasti, mikä mah-

dollistaa myös vakituisten asukkaiden 
palvelujen säilymisen ja paranemisen. 

 
Kaupalliset palvelut keskittyvät piste-

mäisesti uuteen palvelukeskittymään 
sekä Räisälän kyläkauppaan. 

 

Ohjelmapalvelut Palvelut keskittyvät nykyisen mat-
kailukeskuksen alueelle. 

 

Ohjelmapalvelujen kehittäminen on 
riippuvaista yksittäisistä yrittäjistä. 

 

Ohjelmapalvelut keskittyvät Suomun 
keskustassa palvelukeskittymän ja 

hotellien yhteyteen, Räisälän kylä-

kaupan ja sataman yhteyteen sekä 
kylän itäpuolelle Kemijärven ranta-

alueelle. 
 

Ohjelmapalvelujen käyttäjien määrä 
lisääntyy huomattavasti, mikä mah-

dollistaa monipuolisen ja laajan palve-
lutarjonnan. 
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Majoituspalvelut Majoituspalvelut säilyvät nykyisen-
kaltaisina. Yksittäisiä lomamökkejä 

rakennetaan olevan asemakaava-

varannon mukaisesti, pääasiassa 
matkailualueen keskustan ulkopuo-

lelle. 
 

Tavoitteena on majoituskapasiteetin 
lisääminen noin 6000 vuodepaikalla. 

Uuden majoitusrakentamisen myötä 

huomioidaan erilaiset kohderyhmät ja 
monipuolinen tarjonta. Uusi laadukas 

majoitusrakentaminen painottuu 
huoneisto- ja hotellimajoitukseen 

sekä mökkeihin. Myös leirintäalue 
palveluineen uudistetaan.  

 

 

Elinkeinot VE 1 Nykyinen/Satelliitit VE 2 Tiivistyminen 

Elinkeinorakenne Elinkeinorakenne pohjautuu nykyti-
lanteen kaltaisesti matkailukeskuk-

sen toiminnan kausiluonteisuuteen 
sekä muihin alueella toimivin elin-

keinoihin kuten maa- ja metsäta-
louteen tukeutuvat elinkeinot ja 

porotalouteen tukeutuvat elinkei-
not. 

Menestyvällä matkailulla on vaikutuk-
set rakentamiseen, vähittäiskaup-

paan, liikenteeseen, sekä peruspalve-
luihin kuten sairaanhoitoon ja pelas-

tustoimeen. 
 

Ratkaisu mahdollistaa elinkeinojen ke-
hittämisen laaja-alaisesti ja tukee 

alueen peruspalveluiden säilymistä. 

 
Kehittyminen edellyttää määrätietois-

ta toteutusta ja ohjausta. 
 

Työllisyys Palvelujen ja työpaikkojen määrä 

säilyy nykyisen kaltaisena. 
Työllisyys vaihtelee kausiluontois-

ten työpaikkojen runsauden takia. 
 

Menestyvä matkailu hyödyttää asuk-

kaita, työllistäen, vahvistaen alueen 
elinkeinorakennetta, parantamalla va-

paa-ajan viettomahdollisuuksia, lisää-
mällä yleistä kiinnostusta aluetta koh-

taan. 

 
Uusien palvelujen myötä syntyy uusia 

työpaikkoja. Matkailualan työpaikko-
jen määrä lisääntyy huomattavasti 

majoitus- ja ravintolapalveluissa, oh-
jelmapalveluyrityksissä sekä reittien 

kunnossapidossa. 
 

Kausiluontoisten työpaikkojen edelly-

tykset muuttua ympärivuotisiksi para-
nee huomattavasti. 

 
Matkailualueen kehittämisellä on 

väestön toimeentulomahdollisuuksille 
ja elinkeinoelämälle positiivinen 

vaikutus. 
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Porotalous Porotalouden harjoittaminen jatkuu 
nykyisen kaltaisena. 

 

Ulkoilun ja rinneliikunta-alueiden li-
sääntyessä ja laajentuessa laidunalu-

eiden hajoaminen ja pirstoutuminen 

on uhkana porotaloudelle, ellei toimin-
nanharjoittajia kuulla aktiivisesti 

suunnitelmia laadittaessa. 
 

Toimintaedellytysten säilyttäminen 
vaatii laidunalueiden määrittelyä ja 

mahdollisten vaellusreittien paikan-
tamista. Mikäli em. seikat voidaan 

määrittää, matkailu ja porotalouden 
toimintaedellytykset voidaan yhteen 

sovittaa. 

 

Yrityselämä Alueella toimii yrittäjiä nykytilan-
teen mukaisesti. Pienimuotoisella 

yritys- ja ohjelmapalvelutoimin-
nalla on mahdollisuudet kehittyä ja 

lisääntyä. 

Toimiva matkailukeskus houkuttelee 
lisää toimijoita ja edellytykset moni-

puoliselle yritystoiminnalle paranevat. 

 

Virkistys VE 1 Nykyinen/Satelliitit VE 2 Tiivistyminen 

Virkistysalueet Virkistysalueita kehitetään ja 
ylläpidetään nykytilanteen 

kaltaisesti. 
 

Ohjaaminen virkistysalueille ja –reitis-
töille tapahtuu keskitetysti Suomun 

keskustassa olevan palvelukeskuksen 
ja infopisteen kautta. 

 
Virkistysalueiden kasvillisuuden kulumi-

nen vältetään ohjaamalla liikkuminen 
valmiille reiteille ja poluille. 

 

Kesäreitit Virkistysreittejä kehitetään ja 

ylläpidetään nykytilanteen 
kaltaisesti. 

 

Retkeilyreitit ovat helposti saavutetta-

via Suomun keskustasta lähdettäessä 
ja ne ovat hyvin opastettuja. 

 
Reittitarjonta on monipuolinen ja suun-

niteltu erilaisten liikkujien tarpeisiin. 
 

Kemijärven tarjoamia vesillä liikkumi-

sen mahdollisuuksia kuten veneilyä, 
melontaa, kalastusmahdollisuuksia 

hyödynnetään tehokkaammin. 
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Talvireitit Suomun laskettelurinteet ovat 
Suomen mittakaavassa laaduk-

kaita. Nykytilanne valaistujen 

latu- ja moottorikelkkareitistöjen 
osalta säilytetään. 

 

Laskettelurinteiden rinnekapasiteettia 
kasvatetaan ja rinteiden mahdollisuuk-

sia hyödynnetään monipuolisesti. Uudet 

laskettelu- ja freestylerinteet sekä len-
tomäki lisäävät huomattavasti rinne-

liikunnan vaihtoehtoja niin matkailijoille 
kuin kilpaurheilijoille sekä mahdollista-

vat myös kansainvälisen tason kilpailu-
toiminnan. 

 
Perinteisiä hiihtoreittejä kehitetään ja 

valaistuja latuja lisätään. 
 

Moottorikelkoilla ja –ajoneuvoilla liik-

kuminen osoitetaan erillisille reiteille 
kuin hiihtoreitit ja kytketään osaksi 

valtakunnallisia reitistöjä. 
 

Retkiluistelureittejä ylläpidetään 
Kemijärven jäällä. 

 

 

Liikenne VE 1 Nykyinen/Satelliitit VE 2 Tiivistyminen 

Autoliikenne Suurin osa matkailijoista tulee 
alueelle henkilöautolla. Suomulle 

saavutaan autolla joko Kemijär-
veltä tai etelästä Kuusamon 

suunnalta valtatie 5:ttä pitkin. 
Oman auton käyttötarve on pit-

kistä välimatkoista johtuen suuri. 

 

Suuri osa matkailijoista tulee alueelle 
henkilöautolla.  Suomulle saavutaan 

autolla joko Kemijärveltä tai etelästä 
Kuusamon suunnalta valtatie 5:ttä 

pitkin. 
 

Etenkin kesä- ja maisemareittinä Räisä-

län lossin kautta kulkeva tie Kemijär-
velle toimii matkailullisesti kiinnostava-

na ja kehitettävänä reittinä. 
 

Matkailukeskuksen alueella autoliiken-
nettä rajoitetaan ja keskusta-alue on 

kävelypainotteinen. Suomun keskustan 
tiivistäminen vähentää oman auton 

käyttötarvetta alueella oltaessa. 
 

Pysäköinti suunnitellaan kootusti, myös 

suuria urheilutapahtumia ajatellen. 
 

Kevyen liikenteen 

väylät 

Tarve kevyen liikenteen väylän 

rakentamiselle matkailukeskuksen 
ja Räisälän kylän välille. 

 

Matkailukeskuksen keskusta-alue suun-

nitellaan kävelyn ja kevyen liikenteen 
ehdoilla. 

 
Suomun keskustan ja Räisälän kylän 

välille rakennetaan valaistu kevyen 

liikenteen väylä. 
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Julkinen liikenne Linja-autoliikenne Kemijärvelle 
säilyy nykyisen kaltaisena. 

 

Lisääntyvä matkailijamäärä mahdollis-
taa yhteysliikenteen lisäämisen ja ke-

hittämisen Kuusamon ja Rovaniemen 

lentokentiltä sekä Kemijärven rautatie-
asemalta. Julkisen liikenteen yhteydet 

paranevat myös vakituisten asukkaiden 
kannalta.  

 

Ulkoilureitit Ulkoilureitistöä kehitetään ja 
ylläpidetään nykyisenkaltaisena. 

 

Ulkoilureitistöä kehitetään kokonaisval-
taisesti erilaiset käyttäjäryhmät huomi-

oiden. 
 

Runsas kävijämäärä mahdollistaa eri-

tasoisten ja -teemaisten reittien ylläpi-
don ja tuotteistamisen. 

 

 VE 1 Nykyinen/Satelliitit VE 2 Tiivistyminen 

Maisema Suomutunturi hallitsee maisemaa 
ja sen ympärillä avautuu erämai-

nen luonnon ympäristö. 
 

Kauko- ja lähimaisemassa ei ta-

pahdu muutoksia nykytilantee-
seen verrattuna. 

 
Suomun vetovoimatekijät ja arvot 

ovat luonnonmaisemassa ja 
kulttuurimaisemassa. 

 

Rakentamisella on vaikutuksia maise-
maan. Lisärakentaminen pyritään kui-

tenkin pitämään hallitusti kehitettävällä 
keskusta-alueella ja sen lähiympäris-

tössä. Tällä keinolla laajempia maise-

mallisia ominaispiirteitä voidaan koros-
taa ja suojata. 

 
Suomutunturi hallitsee maisemaa 

kauas ja sen ympärillä avautuu erä-
mainen luonnon ympäristö. Uudet 

laskettelurinteet ja lentomäki olisivat 
selkeimmät maisemaan rakentuvat 

uudet elementit. 

 
Räisälän kylän avoin peltomaisema 

säilyy viljelykäytössä. Rakennetun 
maaseutuympäristön erityispiirteiden 

säilymistä vaalitaan ja täydennysra-
kentaminen kyläalueella suunnitellaan 

huolellisesti. 
 

Suomun vetovoimatekijät ja arvot ovat 

monipuolisessa luonnonmaisemassa ja 
kulttuurimaisemassa. 
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Luonto Matkailukeskuksen ympäristö on 
jo nyt rakennettua ja muokattua 

luonnonympäristöä. Laskettelu-

rinteet eivät ole luonnontilassa. 
 

Matkailukeskuksen ympäristö on jo nyt 
rakennettua ja muokattua luonnonym-

päristöä ja laskettelurinteet eivät ole 

luonnontilassa. 
 

Lisärakentamisella on väistämättä vai-
kutuksia luontoon, mutta yhdyskunta-

rakenteen tiivistäminen mahdollistaa 
laajemman erämaa tyyppisen luonnon 

säilymisen hajarakentamiseen verrat-
tuna. 

 
Luonnontilaisen ympäristön olemassa-

olo ja läheisyys on Suomulle vahva ve-

tovoimatekijä. 
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5.1.3 Kaavavaranto 

 

Kehittämissuunnitelmassa on tuotu esille alueella oleva kaavavaranto, eli 
toteutumattomat asemakaavat. Suomun matkailukeskuksen alueella on varsin 

paljon rakentamattomia loma-asumisen tontteja. Toteutumattomia asema-

kaavoja on karkeasti arvioituna 35 hehtaaria. 

Uusille, vielä rakentamattomille alueille on mahdollista laatia rakennustapaoh-

jeistus, joilla ympäristöstä muodostuu yhtenäinen ja viihtyisä kokonaisuus. 

 

5.1.4 Valittu vaihtoehto jatkotyöskentelyyn 

Jatkotyöskentelyn pohjaksi on valittu VE2, tiivistyminen. 

Vaihtoehdon toteutuminen edellyttää kokonaisvaltaista ja koordinoitua 
suunnitelmaa, alueen toimijoiden resurssien ja osaamisen yhdistämistä sekä 

toimijoiden sitoutumista yhteistyöhön. Suunnitelma edellyttää myös tiivistä ja 
avointa yhteistyötä naapurikeskusten ja Kemijärven kaupungin kesken. 

5.2 Rakennemallit 

Matkailun kehittämissuunnitelman ja kaavan perusselvitysten valmistuttua, 

laadittiin koko kaava-aluetta koskeva rakennemalli. Rakennusmallissa 
kuvattiin hankkeessa esiin nousseita tavoitteita, toiveita, reunaehtoja ja 

yleisiä linjanvetoja. Koko alueen rakennemalli on kaavaselostuksen liitteenä. 

Selostuksessa esitetty kuva on pienennös mallista. 

Tiivistyvästä Suomun ydinkeskusta-alueesta tehtiin kaksi tutkielmaa. Tutkiel-

missa aluetehokkuutena käytettiin keskusta-alueella pääsääntöisesti 
e=0,2 ja kerrosmääränä yhtä-kolmea kerrosta. Yhden vuodepaikan lasken-

nallisena rakennusoikeutena käytimme 20 k-m². Tämä rakennusoikeusmäärä 
sisältää hotelleissa yleiset tilat. Mökeissä laskennallinen kerrosneliömetrimää-

rä on 150 k-m² / mökki. 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, Ehdotus  63 (100) 

 Suomun yleiskaava   

13.1.2014    

    

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5801, www.fcg.fi 

 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

5.2.1 Koko alueen rakennemalli 

 

Kuva 24. Koko kaava-alueen rakennemalli. 
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Koko alueen rakennemallissa määritettiin eri osa-alueille kehittämistavoitteet. 
Osa-alueita on kaikkiaan kolme kappaletta: 

 Räisälän kyläalue, jota kehitetään ympärivuotisen asumisen 
lähtökohdista. Alueen perinteinen avoin kylämaisema ja maisema-arvojen 

säilyminen ovat kehittämisen ja lisärakentamisen tavoitteena. Kylän 

”Suomun päähän” vanhan lanssialueen alue voitaisiin ottaa 
matkailupalvelujen käyttöön ja se voisi toimia jatkossa keskuspisteenä 

toiminnoille, jotka tukeutuvat Kemijärveen. 
 Suomutunturi, jota kehitetään ulkoilun, rinneliikunnan ja huippu-urheilun 

alueena. Alueelle kaavaillaan olemassa olevien rinteiden lisäksi uusia 
rinteitä sekä lentomäen alueelle mm. alppilajien harjoittelu- ja 

kilpailukeskusta sekä siihen kytkeytyvää yritys- ja toimijaverkostoa. 
 Matkailualueet 

 Suomun ydinkeskusta, kehitetään ilmeeltään yhtenäiseksi ja tiiviiksi 

palvelukeskittymäksi missä sijaitsevat pääosa palveluista ja 
toiminnanharjoittajista. Majoitus on pääasiassa hotellimajoitusta ja 

keskusta-alue on ns. kävelykeskusta, missä ei tarvita ajoneuvoja 
huoltoa lukuun ottamatta. Ydinkeskustassa tulee tästä huolimatta 

varautua liikenteen järjestämiseen, jotta pysäköinti sekä 
päivämatkalaisten, että majoittujien osalta voidaan järjestää siten, että 

yhteydet palveluntarjoajien tiloihin on helppoa. 
 Mökkialueet, olemassa olevat ja laadinnan alla olevat asemakaava-

alueet. Kyseisillä alueilla on olemassa paljon tonttireserviä, eikä uusia 

asemakaavoitettavia alueita tarvitse osoittaa tulevaisuuden 
reservialueiksi 8 000 vuodepaikan tavoitteen lähtökohdista. 

 
Kehittämiskohteiksi osoitettiin myös liikennejärjestelyt, joista voidaan mainita 

ns. sisääntulo Suomulle VT 5 ja vt 9452. Kyseinen kohde tulisi suunnitella 
siten, että sisääntulo tai poikkeaminen alueelle olisi mahdollisimman 

yksinkertaista ja houkuttelevaa tien käyttäjän näkökulmasta. 

Kevyen liikenteen yhteyksien osalta selvä kannanotto on Suomun ja Räisälän 

kylän välinen yhteystarve sekä kevyen liikenteen osalta, että muutenkin. 

Yhteyttä voidaan kehittää erittäin paljon esim. valaistukseen panostamalla 
sekä tien että ympäristön osalta. 

Yhteyksien kannalta keskeisenä tarpeena nähtiin myös itä-länsi suuntaisen 
yhteyden luominen Kemijärveltä Kalliovaaran ja Kirppakankaan suuntaan. 

Tämä yhteys mahdollistaa kulkemisen Suomun keskustasta virkistys- ja 
retkeilyalueille ja teemana alueen luonnetta vahvistava tekijä. 

Toimintojen yhteensovittamisen näkökulmasta tärkeä teema on porotalous. 
Hankeen tiimoilta käytiin neuvottelu Sallan paliskunnan kanssa ja 

rakennemalliin on määritetty keskeisimmät kesä- ja talvilaidunalueet sekä 

ruokinta-, erotuspaikka ja aitaukset. 
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5.2.2 Ydinkeskustan rakennemalli 

Tiivistyvästä Suomun ydinkeskusta-alueesta tehtiin kaksi tutkielmaa. Suomun 

ydinalueelle on sijoitettavissa 2500-3000 vuodepaikkaa erityyppisin 
ratkaisuin. Tutkielmissa aluetehokkuutena käytettiin keskusta-alueella pää-

sääntöisesti e=0,2 ja kerrosmääränä yhtä-kolmea kerrosta. Yhden 

vuodepaikan laskennallisena rakennusoikeutena käytimme 20 k-m². Tämä 
rakennusoikeusmäärä sisältää hotelleissa yleiset tilat. Mökeissä laskennallinen 

kerrosneliömetrimäärä on 150 k-m² / mökki. 

Ydinkeskustan länsi-, pohjois- ja itäpuolilla sijaitsevat olemassa olevat 
asemakaavavarantoalueet ja laadinnan alla olevat asemakaavat mahdollis-

tavat lomamökkimajoitusrakentamisen. Näillä alueilla on runsaasti olemassa 
olevaa tonttireserviä, joka riittää palvelemaan yksittäisten lomamökkien 

kysyntää pitkälle tulevaisuuteen. Kehittymisen kannalta keskeisin kysymys on 
se, miten ne saataisiin aktiivisille mökkimarkkinoille sen sijaan. Kaupunki on 

tahollaan pohtinut mahdollisuutta siitä, että tietyille alueille annetaan rakenta-
miskehotus, joka on voimassa tietyn ajan. 

Rakennemalleissa esitetyt mitoituslaskelmat ovat viitteellisiä eli 

perustuvat karttatarkastelun ja maastokäyntien pohjalta tehtyihin 
tutkielmiin sekä kaavavarannon analysointiin. 

Rakennemalleissa olevat rakennusten sijoittelut ja massoittelut ovat 
viitteellisiä ja perustuvat tutkielmaan, missä selvitettiin potentiaali-

nen rakennusoikeus. Tiivistyvän alueen rakennemallit on esitetty kaa-
vaselostuksen liitteenä. 

 

Kuva 25. Tiivistyvän alueen rakennemalli VE I. 
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Kuva 26. Tiivistyvän alueen rakennemalli VE II 
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Uusien mökkien ja tiiviin rakentamisen alue keskitetään Suomun 

ydinkeskustaan ja sen välittömään läheisyyteen. Alueelle mahdollistuvan 
majoituskapasiteetin määrää on tutkittu aluetehokkuuksilla e=0,1 ja e=0,2.  

Uudistuva leirintäalue Suomun keskustan itäpuolella tarjoaa myös 

majoitusvaihtoehdon, noin kolmen hehtaarin alueella on tilaa noin sadalle 
matkailuvaunulle. 

Ydinkeskusta-alueen toisessa tutkielmassa sijoitettiin monitoimi-/ urheiluhalli 
keskeisesti hotelli- ja majoitusalueeseen nähden Räisäläntien eteläpuolelle. 

Ajatuksena on, että monipuoliset urheilu- ja harrastusmahdollisuudet sekä 
tapahtumapaikat ovat mahdollisimman helposti saavutettavissa kävellen 

majoitukseen nähden. Rinneliikuntakeskus, Suomu-areena ja lentomäki 
sijoittuvat Suomun länsipuolelle. Ohjelmapalvelujen tarjonta keskittyy 

keskusta-alueelle sekä Räisälän kylän itäpuolelle Kemijärven rantaan.  

Tehokkuudesta riippuen ydinkeskustan on mahdollista sijoittaa noin 3 300- 
3 800 vuodepaikkaa. 

 

Kuva 27. Ote koko alueen rakennemallista. 
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Keskeisten alueiden lisäksi lentomäen alue on vahvan kehityksen kohde. 
Toiminnan lisäksi alueelle on tarkoitus sijoittaa loma-asutusta. Tehokkuudesta 

ja rakennustavasta riippuen majoituskapasiteetti lentomäen alueella voidaan 
asettaa 500-1 300 vuodepaikan välille. 

Kalliovaaran alueella on olemassa oleva asemakaava, joka on joiltain osin jo 

toteutunut. Alueella on ns. perinteistä mökkirakennetta noin 450 vuodepaikan 
verran. 

Itärinteiden alueella on myös olemassa oleva asemakaava, joka on 
toteutumaton. Alueen kokonaismitoitus on noin 3 100- 3 900 vuodepaikkaa. 

Vanhalla mökkialueella on olemassa oleva asemakaava ja Herajärven alueella 
on v.2011 hyväksytty asemakaava. Vanhan mökkikylän potentiaalinen 

toteutumaton kaavavaranto pitää sisällään oin 550 vuodepaikkaa ja 
Herajärven uusi alue noin 600 vuodepaikkaa. 

Kokonaisuudessaan teoreettisissa rakennemalleissa uusien vuodepaikkojen 

laskennalliseksi lukumääräksi saatiin noin 8 500- 10 600. Kun tähän lisätään 
olemassa oleva vuodepaikkamäärä noin 2 500, ylitetään kehittämis-

MITOITUSNORMEJA ~ 8 000 vuodepaikkaa 

 
Mökkikyläalueet 
 

•Lentomäen uusi alue 

•Mökkirakennetta noin 150-300 k-m2. 

•Noin 23 ha  

•10 000- 25 000 k-m2  

•noin 500- 1 300 vuodepaikkaa 
 

•Kalliovaara 

•Mökkirakennetta  
•
Noin 9300 k-m2 

•Noin 450 vuodepaikkaa 
 

•Itärinteet 

•Mökkirakennetta ja matkailupalveluja tuottavaa rakennetta 
•
Noin 17 000 k-m2 

•Noin 3100-3900 vuodepaikkaa 

 

•Vanha mökkialue + Herajärvi 

•Noin 18 ha 

•Vanha mökkialue, noin 70 tonttia ~ 150 k-m2, noin 550 
vuodepaikkaa 
•
Herajärvi, noin 70 tonttia ~ 150-200 k-m2, noin 600 

vuodepaikkaa 

 

Yhteensä: noin 5 200- 6 800 vuodepaikkaa 
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suunnitelmassa määritetty tavoitetila noin 8 000 vuodepaikasta. Tämän 
perusteella yleiskaavassa ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa käynnissä 

olevien hankkeiden lisäksi yhtään uutta asemakaavoitettavaa loma-
asuntoaluetta. Olemassa olevat reservit ja lähivuosina valmistuvat kaavat 

takaavat tonttivarannon riittävyyden pitkäksi aikaa. 

Yleiskaava laaditaan näiden tavoitteiden mukaiseksi. 

5.3 Kaavaluonnos 

 

Kuva 28. Yleiskaavaluonnos. 

Luonnosvaiheen valmisteluaineisto oli nähtävillä (MRA 30§) 8.12.2009-

8.1.2010 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 
Kemijärvellä. Kaavaluonnoksesta saatiin palautetta 4 lausuntoa ja 30 

mielipidettä. 
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5.4 Kaavaehdotus 

Luonnosvaiheesta saatu palaute kohdistui pääasiassa virkistys-

reitistölinjauksiin sekä rakentamismahdollisuuksiin ja loma-asumisen 
laajenemissuuntiin. Palautteen perusteella tarkistettiin reitistölinjauksia, 

muutettiin yleiskaavassa käytettyjä rakentamisen ohjauksen periaatteita ja 

tarkennettiin asemakaavoitettujen alueitten merkintää. Palautteisiin jätettiin 
vastineet syksyllä 2013, jonka jälkeen laadittiin kaavaehdotus.  

 

Kuva 29. Yleiskaavaehdotus. 

Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät muutokset luonnokseen 

verrattuna olivat: 

 Kaava-alueen rajausta muutettiin lounaassa. Ylimmäinen ja Alimmainen 
Vaaranlampi jäi pois kaavasta ja rajaus kulkee suunnilleen Iisakinojaa 

pitkin Kemijärveen. Pinta-ala pieneni noin 400 hehtaarilla. 
 Herajärven vahvistetusta kaava-alueesta poistettiin asemakaavoitettavan 

alueen merkintä, koska kyseisen alueen asemakaava on valmistunut. 
 Ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien linjauksia tarkistettiin ja poistettiin. 

 MRL 44.2§ ohjausvaikutus poistettiin. 
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 Tarkennettiin MRL 72.2§:n mukaan ohjattavien alueiden määräyksiä ja 
merkintöjä 

 Kaavamääräyksiä täydennettiin, mm. AP-, RA-, C- ja M-alueilla sekä Sr-
kohteen määräys. 

 AT-kaavamerkintä poistettiin. 

 Suomun kyläalueella sijaitseva RV-alue muutettiin RM-alueeksi. 
 Uusia rakentamispaikkoja tarkasteltiin.  

 Sekä Herajärven molemmin puolin että Suomutunturin eteläpuolelle 
merkittiin nuolella matkailu- ja lomarakenteen laajenemissuunta 

(kehittämistavoitemerkintä). 
 Asemakaavoitettavaa aluetta lisättiin. 

 Sähkölinjan yhteystarve merkittiin kaavan eteläosaan. 

Kemijärven kaupunki päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville X.X. – 

X.X.2014 väliseksi ajaksi. 
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6 YLEISKAAVA 

6.1 Kaavan rakenne 

Kaavaratkaisu toteuttaa kehittämissuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden 
toteuttamista sekä kaupungin asettamien tavoitteiden toteuttamista ja 

viranomaisten asettamien tavoitteiden toteuttamista. 

6.2 Mitoitus 

Kaavan toteutus perustuu keskeisiltä alueilta asemakaavoitukseen ja 

asemakaavojen laatimiseen. Rakennemalli kappaleessa on esitetty 
asemakaavoitettavien alueiden mitoitusnormit ja tavoitteet. 

6.2.1 Yleiskaava rakennuslupien perusteena 

Yleiskaava toimii rakennuslupien perusteena AP-1 ja RA-1 alueilla Kemijärven 

ranta-alueilla MRL 72.1 § mukaisesti. Kaavassa on osoitettu ranta-alueille 
yhteensä 17 uutta ympärivuotista ja 16 loma-asumista mahdollistavaa 

potentiaalista rakennuspaikkaa Räisälän ja Haapakosken alueen kiinteistöille, 

jotka on todettu Kemijärven kaupungin tekemässä selvityksessä 
rakennuskelpoisiksi rakennuspaikoiksi kiinteistön pinta-alan, maisemallisten 

tekijöiden, kyläkuvallisten tekijöiden, kiinteistöjaon ja omistuksen 
(tasapuolisuus) sekä kylän elinvoimaisuuden säilyttämisen näkökulmasta. 

Uudet rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan rakenteen sisälle ja tukevat 
näin ollen kyläalueen kehittymistä. 

Alueelle ei ole laadittu erikseen ns. emätilaselvitystä tai muuta 
kiinteistöjakoon ja rajoihin perustuvaa mitoitustaulukkoa, koska kylärakenne 

on kiinteistöjaotukseltaan sellainen, että laskennallisin perustein muodostuva 

uusi rakenne ei ohjautuisi kylän alueelle, jossa on olemassa oleva 
infrastruktuuri, vaan sen ulkopuolelle.   

Räisälän kyläalueella ei ole merkittävää rakentamisen painetta. Kylä on 
useista rakennuksista koostuva kylämäinen maaseudun taajama. Räisälän 

kylä ei ole taajaman lievealuetta, eikä alue edellytä asemakaavan laatimista. 
Yleiskaava ohjaa riittävässä määrin muuta maankäyttöä kyseisellä alueella ja 

uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti. 

Tämän lisäksi kaavassa on osoitettu Herajärven ja Lopsauslammen 

ympäristöön 5 uutta loma-asumista mahdollistavaa potentiaalista 

rakennuspaikkaa. Kyseisellä alueella on käytetty mitoitusnormina 7 
rakennuspaikkaa suhteutettua rantaviivakilometriä kohden. 
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Kuva 30. Kuvassa Haaparanta osoitettu olemassa olevat rakennuspaikat ja punaisilla numeroilla uusien 

rakennuspaikkojen kokonaismäärä 
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Kuva 31. Kuvassa Räisälä länsi osoitettu olemassa olevat rakennuspaikat ja punaisilla numeroilla uusien 

rakennuspaikkojen kokonaismäärä 
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Kuva 32. Kuvassa Räisälä itä osoitettu olemassa olevat rakennuspaikat ja punaisilla numeroilla uusien 

rakennuspaikkojen kokonaismäärä 

 

6.2.2 Haja-asutusalueen rakennuspaikat 

Kaavassa on osoitettu olemassa oleva rakenne asemakaavojen ja kyläalueen 

ulkopuolella nykyisen tilanteen mukaisesti. Yleiskaava ei ohjaa niin sanottua 
kuivan maan rakentamista. Kyseisillä alueilla alueen päämaankäyttö ei estä 

olemassa olevan rakenteen käyttöä ja kunnostamista. Päämaankäyttöluokasta 
riippuen alueelle on tai ei ole mahdollista muodostaa uusia rakennuspaikkoja. 

Kyseisten alueiden lisärakentamista ohjaa erillinen lupamenettely. 

Kyseisiä olemassa olevia rakennuspaikkoja on kaavassa osoitettu yhteensä 22 

kappaletta. Rakennuspaikat voivat olla joko ympärivuotisia rakennuspaikkoja 
tai loma-asuntoja. Uusia rakennuspaikkoja ei ole osoitettu. 
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6.2.3 Aluevarausten pinta-alat 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 km2. Eri maankäyttömuotoihin 

varattujen alueiden määrät (ha) on esitetty oheisessa taulukossa. 

AP 32 

AP-1 23 

AP uusi 1 

C 12 

EH 2, 

ET 2 

M 3130 

MA 22 

PY 1 

RA 162 

RA-1 21 

RA uusi 65 

RM 7 

RM uusi 15 

RAS 108 

RV 1 

T 4 

TY 2 

V 24 

VR 770 

VU 112 

VU-1 70 

W 290 

muut 23 

 



FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, Ehdotus  77 (100) 

 Suomun yleiskaava   

13.1.2014    

    

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Pulkamontie 6, 96900 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5801, www.fcg.fi 

 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

6.3 Alueiden käyttötarkoitusta kuvaavat alue- ja kohdemerkinnät 

6.3.1 Alueiden käytön kehittämistavoitemerkinnät 

Kaavassa on osoitettu alueiden käytön kehitystavoitemerkintänä kevyen 
liikenteen yhteystarvetta Räisälän kylän ja Suomun välisellä alueella ja 

viheryhteystarvetta Suomun keskusalueen läpi itä-länsisuunnassa. Näiden 

lisäksi lentomäen alueella on osoitettu tieyhteystarve urheilualueen läpi 
loma-asuntoalueelle sekä kaavan eteläosassa maakuntakaavan mukainen 

merkintä sähkölinja, yhteystarve. 

Edellä mainittujen merkintöjen lisäksi yleiskaavassa on osoitettu matkailu- 

ja lomarakenteen laajentumissuuntia, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön 
sen jälkeen, kun tämän kaavan mahdollistama rakenne on toteutunut. 

Kyseistä merkintää on osoitettu Herajärven pohjoispuolelle sekä 
Suomutunturin eteläpuolelle. 

Uutena asemakaavoitettavaksi tarkoitettuna asuntoalueena on 

osoitettu pieni alue Petäjävaaran alueella. Kyseinen kohde ei luo uutta 
rakennetta. Se on osa laajempaa aluetta, joka on tarkoitus liittää osaksi 

asemakaavoitettavia alueita. 

Uusi asemakaavoitettavaksi tarkoitettu loma-asunto alueita on 

osoitettu yhteensä neljä kappaletta Suomun lähelle Räisäläntien molemmille 
puolille alueille, jotka täydentävät tai jatkavat nykyistä lomarakentamisen 

aluetta. 

Uusi ranta-asemakaava-alue kyseisellä alueella on käynnissä ns. 

maanomistajavetoisen asemakaavan laatiminen. Yleiskaavalla ohjataan 

kyseisen alueen kokonaistehokkuutta rantarakentamisen osalta. Alue sijaitsee 
Alimmaisen- ja Ylimmäisen Kolmiloukkosen pohjoispuolella. 

Uusi asemakaavoitettavaksi tarkoitettu matkailupalvelujen alueita on 
osoitettu yhteensä viisi kappaletta Suomun lähelle Räisäläntien molemmille 

puolille alueille, jotka ovat kytkeytyvät tiivistyvän keskusta-alueen 
kokonaisuuteen. 

Uusi asemakaavoitettavaksi tarkoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alue. Kyseinen alue sijaitsee Suomun länsipuolella ja on aluetta, jonne 

kaavaillaan lentomäen sijoittamista oheistoimintoineen. 

6.3.2 Osa-alueiden erityisomaisuuksia ilmaisevat merkinnät 

Osa-alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät ovat peräisin joko 

kaavaa varten tehdyistä selvityksistä tai viranomaisaineistoista. Kyseiset 
merkinnät ovat luonteeltaan informatiivisia ja kohdistavat alueelle 

huomioimistarpeen, joka tulee huomioida alueenkäytössä. 

Räisälän kyläalue on määritetty rakennusinventoinnissa kyläkuvallisesti 

arvokkaaksi alueeksi, joka on merkitty kaavaan sk-merkinnällä. Tämän 
lisäksi rakennusinventoinnin perusteella kaavaan on merkitty 

rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi 

kohteiksi rakennuksia, jotka on merkitty sr-kohdemerkinnällä. Kyseisiin 
merkintöihin liittyvä numero on selitetty kaavaselostuksessa. 
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Luontoselvityksen perusteella kaavaan on merkitty luo-merkinnällä alueita 
ja kohteita, jotka ovat arvokkaita luontoalueita. Kyseisiin merkintöihin liittyvä 

numero on selitetty sekä kaavaselostuksessa että luontoselvityksessä. 

Kaava-alueella kaksi pohjavesialuetta, jotka jakautuvat eri luokkiin. Kyseiset 

alueet on merkitty pv-1 ja pv-3 -merkinnöillä. 

Muinaismuistolain mukaiset kohteet on merkitty kaavan sm-merkinnällä. 
Kyseisiin merkintöihin liittyvä numero on selitetty kaavaselostuksessa. 

6.3.3 Aluevarausmerkinnät 

Aluevarausmerkintöinä kaavassa on käytetty: 

Pientalovaltainen asuntoalue AP-merkinnällä on osoitettu nykyiset 
pientalovaltaiset alueet. Rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m². Uuden 

rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla enintään 300 k-m². Kullekin 
asuntopaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 

asuinrakennuksen lisäksi yhden enintään 20 k-m² suuruisen 

saunarakennuksen ja muita tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia, joiden 
koko ei saa ylittää 15 m². 

AP-1 –merkinnällä on osoitettu ranta-alueelta pientalovaltaisen 
rakentamisen alueet. Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennuslupien perusteena 

tällä merkintäalueella. Rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m² ja 
rantaan rajoittuvien rakennuspaikkojen rantaviivan pituus tulee olla vähintään 

50 metriä. Uuden rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla enintään 
300 k-m². Kullekin asuntopaikalle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisen 

asuinrakennuksen lisäksi yhden enintään 20 k-m² suuruisen 

saunarakennuksen ja muita tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia, joiden 
koko ei saa ylittää 15 m². Asuinrakennukset tulee sijoittaa enintään 30 metrin 

päähän rannasta. Talous- ja saunarakennukset tulee sijoittaa vähintään 15 
metrin päähän rantaviivasta. Rakennuspaikkojen kokonaismäärä on ilmoitettu 

numerolla suluissa. 

A/k –merkinnällä on osoitettu nykyiset asemakaavoitetuilla alueilla 

sijaitsevat pientalovaltaiset asuntoalueet. 

Keskustatoimintojen alueeksi on merkitty Suomun keskeisin alue C-

merkinnällä. Tällä alueella on suuria muutostarpeita ja siitä muodostaa 

alueen majoituksen ja palvelujen ydinalue. Alueen suurin sallittu 
kerroslukumäärä on viisi. Alueelle ei saa rakentaa vähittäiskaupan 

suuryksikköä. 

Olemassa olevat loma-asuntoalueet on merkitty RA-merkinnällä. 

Rakennuspaikan tulee olla vähintään 2500 m². Loma-asuntopaikan suurin 
sallittu tehokkuusluku (e) on 0,04 kuitenkin siten, että kunkin rakennuspaikan 

kokonaisrakennusoikeus saa olla enintään 150 k-m². Kullekin loma-
asuntopaikalle saa rakentaa enintään yhden lomarakennuksen, sekä yhden 

enintään 20 k-m² suuruisen saunarakennuksen ja muita 

lomarakennuspaikalle tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia, joiden koko ei 
saa ylittää 15 m². 
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Ranta-alueella sijaitsevat loma-asuntoalueet on merkitty RA-1 -merkinnällä. 
Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennuslupien perusteena tällä 

merkintäalueella. Rakennuspaikan tulee olla vähintään 2500 m² ja rantaan 
rajoittuvien rakennuspaikkojen rantaviivan pituus vähintään 50 metriä. Loma-

asuntopaikan suurin sallittu tehokkuusluku (e) on 0,04 kuitenkin siten, että 

kunkin rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla enintään 150 k-m². 
Kullekin loma-asuntopaikalle saa rakentaa enintään yhden lomarakennuksen, 

sekä yhden enintään 20 k-m² suuruisen saunarakennuksen ja muita 
lomarakennuspaikalle tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia, joiden koko ei 

saa ylittää 15 m². Rakennuspaikkojen kokonaismäärä on ilmoitettu numerolla 
suluissa. 

RA/k –merkinnällä on osoitettu nykyiset asemakaavoitetut alueet. 

Matkailu- ja ravintolapalvelujen käyttöön tarkoitetut alueet on merkitty RM -

merkinnällä ja RM-1 -merkinnällä. RM -alueen kokonaisrakennusoikeus on 

300 k-m². RM-1 -alueilla on osoitettu pääasiassa olemassa olevat 
matkailupalvelualueet. 

Asemakaavoitetut hotelli- ja matkailupalvelujen rakentamiseen tarkoitetut 
alueet on merkitty R/k-merkinnällä. 

RV/k-merkinnällä on osoitettu nykyiset asemakaavoitetut 
asuntovaunualueet. 

Julkisten palvelujen ja hallinnon alueet on merkitty PY -merkinnällä. 

Virkistysalueet on jaettu neljään eri käyttömuotoon: V - asemakaavoissa 

osoitetut laajat virkistysalueet, VR - retkeily- ja ulkoilualue, jolla on 

osoitettu Suomun lähialueet, joille kohdistuu virkistyskäyttöpaineita, VR/k - 
retkeily ja ulkoilualue, joka on varattu kunnan käyttötarkoituksiin sekä VU 

– urheilu ja virkistyspalvelujen alue, jonka käyttö yleiseen virkistykseen 
on rajoitettua. 

Kaava-alueella on osoitettu Teollisuus- ja varastoalue T, jonka toiminnasta 
ei saa aiheutua ympäristö- tai meluhaittoja sekä Teollisuusalue TY, jolla 

ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. 

Kaava-alueella yhdyskuntateknisen huollon alueet on osoitettu joko ET -

aluevarausmerkinnällä tai ET -kohdemerkinnällä (pumppaamo). 

Hautausmaa on osoitettu EH -merkinnällä, Maa- ja metsätalousalueet M-
merkinnällä ja Räisälän kyläalueen avoimet pellot MA - maisemallisesti 

arvokas peltoaluemerkinnällä. Vesialueet on osoitettu W-alueena. 
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6.3.4 Kohde- ja viivamerkinnät 

Liikenne 

Viivamerkinnöillä on merkitty olemassa olevat tiet vt/kt valtatie/kantatie, 
yt/kk yhdystie/kokoojakatu sekä kevyen liikenteen väylä Suomun keskus-

tassa. 

Lossin laiturit on merkitty lv-lossilaituri kohdemerkinnällä ja kyseinen väli 
laivaväylä-merkinnällä. 

Kaavassa on osoitettu olemassa oleva satama lossirannan itäpuolella. 
Haaparannan puolelle on merkitty olemassa oleva uimaranta. 

Virkistysreitit on osoitettu joko olemassa olevien reittien mukaisesti tai 
täydentävästi Kemijärven kaupungin kesällä ja syksyllä 2009 laatiman 

reittisuunnitelman mukaisesti. Reitit on kaavassa jaettu ulkoilureitteihin ja 
moottorikelkkareitteihin. 
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6.4 Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset 
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6.5 Yleiskaavan suhde tavoitteisiin ja suunnitelmiin 

6.5.1 Suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin 

Yleiskaavan sisältövaatimus MRL 39 §: 

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin 

siitä edellä säädetään. 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

Yleiskaavan sisältövaatimus Yleiskaavan ratkaisut 

1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, 

taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

Yhdyskuntarakenteen toimivuus on varmistettu 

sijoittamalla rakenne lähelle olemassa olevaa 

rakennetta sekä sijoitettu eri toiminnot lähelle 

toisiaan. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 

hyödynnetään siinä määrin, kuin se on mahdollista.  

2. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 

hyväksikäytö 

Kaavassa on osoitettu uusia rakennus alueita ja 

rakennuspaikkoja Räisälän kyläalueella olemassa 

olevan rakenteen ja olemassa olevan infrastruktuurin 

sisään. Räisälän kylä on vesi- ja viemärilaitoksen 

toiminta-aluetta. 

3. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus Palvelujen saatavuus alueella lisääntyy sekä 

monipuolistuu. Alueen luonne huomioiden syntyvä 

palvelurakenne on pääasiassa matkailua tukevaa 

toimintaa. Koko alue kytketään yhdyskuntatekniikan 

piiriin, joten vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukainen 

rakentaminen toteutuu. 

4. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti 

joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 

energia-, vesi-, ja jätehuollon 

tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen 

ympäristön, luonnonvarojen ja talouden 

kannalta kestävällä tavalla 

Yleiskaavassa on osoitettu uusi rakenne olemassa 

olevan infrastruktuurin sisälle tai sellaiselle alueelle, 

että olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan kehittää 

tehokkaasti ja taloudellisesti. Alueiden sijoittelulla 

voidaan ehkäistä tehokkaasti eri alueiden 

muutospaineita. Tietyt alueet säilyvät luonnontilassa 

ja näin ollen voidaan säilyttää tehokkaasti esimerkiksi 

porotalouden harjoittaminen ja metsähoito, toisaalta 

tehokkaan maankäytön alueet luovat edellytyksiä 

kehittää esimerkiksi kevyen liikenteen verkoston 

kehittymistä sekä ympäristöä, jonne voi tulla ja lähteä 

julkisen liikenteen kyydillä sen sijaan, että tarvitaan 

omaa autoa. 

5. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja 

eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 

elinympäristöön 

Kaavassa asuminen ja lomarakentaminen on osoitettu 

omilla maankäyttömerkinnöillä. Olemassa oleville 

kyläalueilla on pyritty mahdollistamaan 

lisärakentaminen siinä mittakaavassa, että alueen 

luonne ja ympäristö ei muutu oleellisesti. Vastaavasti 

eri käyttötarkoitukset on sijoitettu siten, että ne 

muodostavat tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia ja 

ne voidaan toteuttaa hallitusti siten, että 

tasapainoinen elinympäristö säilyy alueella myös 

tulevaisuudessa. 
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6. Kunnan elinkeinoelämän 

toimintaedellytykset; 

Alueen rakentuessa ydinalueen luonnontila muuttuu 

radikaalisti nykyisestä. Tätä kohtaa tulee kuitenkin 

peilata 1. kohdan vaatimukseen yhdyskuntarakenteen 

toimivuudesta sekä 6. kohdan elinkeinojen 

toimintaedellytyksistä, joten luontoarvojen paikallinen 

häviäminen ei aiheuta ristiriitaa sisältövaatimusten 

kanssa. Muilta osin tilanne säilyy pääosin 

muuttumattomana, joten maiseman, luonnonarvojen 

eikä virkistysalueiden määrä vähene. 

Reittisuunnitelmia toteuttamalla päinvastoin luodaan 

entistä enemmän toiminnallisia mahdollisuuksia ja 

turvallista, terveellistä ja eri väestöryhmien kannalta 

tasapainoista elinympäristöä matkailun näkökulmasta. 

7. Ympäristöhaittojen vähentäminen 

 

Kaavassa ei osoiteta toimintaa, joka aiheuttaa 

ympäristöhaittoja. Rakenne mahdollistaa 

infrastruktuurin tehostamisen. Näin ollen myös 

ympäristöhaitat vähenevät niiltä osin, kuin niitä 

voidaan katsoa syntyvän tämän hankkeen osalta. 

8. Rakennetun ympäristön, maiseman ja 

luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

 

Räisälän kylä on rakennetun kulttuuriympäristön 

näkökulmasta arvokas alue. Kaavassa on määritetty 

yksittäiset rakennukset, joiden olemassaoloon, 

kuntoon ja ympäristöön on kiinnitettävä huomiota. 

Samoin koko kyläalue on keskeisiltä osin määritetty 

kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. 

9. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Alueen maankäyttö on jaettu erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. Muutoksenalaiset kohteet 

sijoittuvat pääasiassa olemassa olevan rakenteen 

sisälle tai läheisyyteen, näin ollen voidaan varmistaa 

myös muuttumattomana säilyvät alueet 

mahdollisimman laaja-alaisina. 

 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon 

siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä 
edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden 

haltijalle kohtuutonta haittaa. Kaavalla ei aiheuteta kohtuutonta haittaa 

maanomistajille. 

6.5.2 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin VAT 

Toimiva aluerakenne 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varaamalla 

riittävät alueet elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa kiinnitetään 
huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen ja hyvään 

saavutettavuuteen. Kaavassa on määritetty ns. tiivistyvän keskuksen 
periaate, joka luo edellytyksiä toimivalle ja tehokkaalle aluerakenteelle, 

infrastruktuurille ja elinkeinonharjoittamiselle. Tämän lisäksi kaavatyön 

yhteydessä on käyty tiivis vuoropuhelu alueen paliskunnan kanssa ja tämän 
avulla pystytty rajaamaan rakentamisen alueet ja pääosa virkistysreiteistä 

pois porotalouden kannalta keskeisiltä paikoilta.  

Alue rakentuminen luo työpaikkoja Suomun lähialueille sekä laajemmassa 

mittakaavassa myös Kemijärven kaupungin ja Itä-Lapin alueelle. Kaavassa on 
varattu ympärivuotisen rakentamisen mahdollistavia rakennuspaikkoja 

Räisälän kylään että Suomun keskustaan. Näin ollen toiminta ja 
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ympärivuotinen asuminen alueella on järjestettävissä helposti. Lisäksi alueelle 
kaavaillun lentomäkialueen ja sen yhteyteen kytkeytyvän harjoituskeskuksen 

odotetaan lisäävän toimintamahdollisuuksia sekä avaavan myös aivan uusien 
toimialojen mahdollisuuksia ja näin lisäävän potentiaalista asiakaspohjaa ja 

alueen selvää profiilia. 

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle 
aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien 

haittojen poistamiseen. Kaavassa ei ole osoitettu sellaisia toimintoja, jotka 
aiheuttaisivat haittoja päästöjen tms. häiriötekijöiden näkökulmasta. 

Olemassa olevat ympäristöhaitat ovat pääasiassa visuaalisia ja niiden 
kokeminen on kiinni katsojan mielipiteestä ja asenteesta. Tiiviimmän 

keskustan, lomarakentamisen ja kyläasutuksen perusperiaatteena on 
kestävä- ja paikallisia olosuhteita kunnioittava rakennustapa. Tämän lisäksi 

tiiviimpien alueiden rakentuminen tulee ratkaista asemakaavoituksella, joten 

paikalliset erityishuomiot voidaan ratkaista tehokkaasti tässä vaiheessa, 
kuitenkin siten, että tarvittava informaatio on tuotu esiin jo yleiskaavassa. 

Suomun keskustan tiivistäminen olemassa olevan rakenteen yhteyteen 
kehittää yhdyskuntarakennetta ja tehostaa infrastruktuurin taloudellisuutta, 

monipuolistaa Suomun alueen elinkeinoelämää ja luo työpaikkoja. 
Majoitukseen ja palveluihin alue keskittyvä alue on rajattu siten, että se on 

saavutettavissa kävelemällä, joten henkilöautoliikenteen tarve on 
mahdollisimman vähäinen. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne 

Keskitetty toiminta rajaa mahdollisten ympäristöhaittojen syntymisen 
suppealle alueelle ja mahdollistaa niiden asianmukaisen käsittelyn ja 

ehkäisevän toiminnan. Alueella harjoitettavat matkailupalvelut ovat joko 
kyseiseen paikkaan sidottuja; majoitus, kahvilat, ravintolat, urheiluvälikaupat, 

vuokraamot tai ohjaukseen ja toimintaan erikoistuneita palveluja, jotka 
järjestävät opastettuja retkiä ympäristöön. Paikallaan pysyvät palvelut on 

sijoitettu tiiviisti, joten ne luovat synergiaetuja toisiinsa nähden. Hyvin 
laadittu reitistö ohjaa luonnossa kulkijat mielenkiintoisiin ja kauniisiin 

paikkoihin ja näin myös luonnossa tapahtuvaa toimintaa voidaan ohjailla 

siten, että ei aiheuteta haittaa esim. porotaloudelle tai arvokkaille 
luontokohteille. 

Etenkin keskusta-alueen toteuttaminen vaatii sekä infrastruktuurin että 
muiden rakenteiden rakentamista. Näin ollen toteuttaminen vaatii työvoimaa 

sekä olemassa olevien rakenteiden laajentamista. Olemassa olevien 
rakenteiden laajentaminen parantaa niiden tehokkuutta ja taloudellisuutta. 

Kaavassa ei ole osoitettu vähäistä enempää uusia lomarakentamisen alueita 
lukuun ottamatta käynnissä olevia asemakaavahankkeita. Tällä menettelyllä 

on tehty selkeä jako rakentamiseen tarkoitettujen alueiden että rakentamatta 

jäävien alueiden suhteen. Olemassa olevilla ja tulevilla asemakaava-alueilla 
on vapaata rakennusoikeutta niin paljon, että laajoja uusia alueita ei ole 

tarkoituksenmukaista osoittaa. 

Alueen rakentuminen ja toiminta työllistää paljon ihmisiä, joten myös tällä on 

suuri sosiaalinen merkitys. Kulttuurinen kestävyys kohdistuu tässä 
tapauksessa vahvimmin porotalouden harjoittamiseen sekä myös Räisälän 

kylään ja etenkin kyläkuvan säilymiseen ja elinvoimaisuuteen. Hankkeen 
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tiimoilta on järjestetty neuvotteluja paikallisen paliskunnan kanssa (muistio 
kaavan liitteenä) sekä Räisälän kyläkokouksessa on laadittu kylän 

kehittämissuunnitelma. Paliskunnan kannanoton mukaan porotalouden 
harjoittaminen ei vaarannu tämän hankkeen vuoksi. Kyläkokouksessa 

määritettiin, että he edistävät ja kehittävät kylän asukkaiden yhteistyötä, 

vaalivat kylän kulttuuriperintöä, edistävät kyläkulttuurin kehittymistä ja 
asukkaiden viihtyvyyttä. 

Virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Kaavassa on huomioitu alueelle sijoittuvat kiinteät muinaismuistot sekä 

luonnon monimuotoisuutta edustavat kohteet. Tämän lisäksi 
kaavamääräyksissä on varmistettu, että rakentaminen kunnioittaa olemassa 

olevaa rakennuskantaa ja –tapaa sekä paikallisia luonto-olosuhteita. Alue on 
pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Toiminnan harjoittaminen on 

mahdollista edelleenkin, mutta huomioiden maakuntakaavan 

matkailualuevyöhyke, on toiminnassa huomioitava matkailun 
kehittämismahdollisuudet. Suomun keskeinen alue on osoitettu 

virkistysalueeksi, jolla tarvitaan maisematyölupa, mikäli hankkeella katsotaan 
olevan vaikutuksia ympäristöön. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Alueen energiahuollon kehittymiselle ja tehokkaammalle käytölle luodaan 

edellytyksiä, koska keskusta alueen huollon järjestämisestä on hyötyä myös 
alueen muulle rakenteelle. Olemassa olevien verkostojen tehokkuus paranee 

ja myös satsaukset mm. Suomu-Räisälä välillä todennäköisesti kasvavat. 

Mahdollisista liikenneturvallisuutta parantavista toimista hyötyvät kaikki 
alueen asukkaat ja tien käyttäjät. 

6.5.3 Suhde maakuntakaavaan 

Yleiskaava ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa vaan toteuttaa sitä. 

Maakuntakaavassa esitetty matkailun ja virkistyksen kehittämisen 
kohdealueen rajaus on tarkentunut tämän kaavan myötä, kuten 

yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kuuluukin. 
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Kuva 33. Itä-Lapin maakuntakaavasta (sininen rajaus kaava-alueen likimääräinen rajaus) 

(Lapin-Liitto 2008). 

 

Maakuntakaavaehdotus Yleiskaava + mahdollisen poikkeaman perustelu 
Merkintä:  mv 8401 
ITÄ-LAPIN MATKAILUALUE 

 
Rengasmainen 
aluekokonaisuus muodostuu 

pääpiirteittäin reitille Ruka – 
Posio – Kemijärvi – Suomu– 
Pyhätunturi – Savukoski – 
Salla – Sallatunturi - Ruka.  

 

Kaavassa on ratkaistu Suomun kehittämissuunnitelman asettamia tavoitteita 
mm. lomarakentamisen, toimintakulttuurin, arvojen ja liikeidean sekä 

liiketoiminnan näkökulmasta. Lisäksi kaavassa on määritetty Suomun 
keskuksen laajentumisalueet ja virkistysreitistöjen sijainti ja kytkeytyminen 
valtakunnallisiin verkostoihin. 

 
Kaavassa on määritetty alueet, jotka varataan loma- ja matkailukäyttöön sekä 
alueet, jotka jäävät luonnontilaan tai maa- ja metsätalouskäyttöön. 
 

Yleiskaavassa esitetyt ratkaisut tukevat tätä merkintää.  

Merkintä:  at 424  

RÄISÄLÄ 
 
Räisälän kylä sijaitsee 

Suomun matkailukeskuksen 
kupeessa, matkaa 
keskustaan valtatie 5 kautta 
tulee noin 50 km ja suoraan 

Soppelan (lossi Kemijärven 
yli) kautta noin 30 km.  
 

Kaavassa on määritetty kyläalueen rajat AT-alueena sekä tehty periaatepäätös, 

jonka mukaan kyläalue on tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen, ei 
lomarakentamiseen. Kaavassa kylän kehittyminen on mahdollistettu siten, että 
yleiskaava voi toimia suoraan rakennuslupien perusteena. 

 
Yleiskaavassa esitetyt ratkaisut tukevat tätä merkintää. 

Merkintä:  RM 1420  
SUOMU 

 

 

Kaavassa on ratkaistu Suomun kehittämissuunnitelman asettamia tavoitteita 
mm. lomarakentamisen, toimintakulttuurin, arvojen ja liikeidean sekä 

liiketoiminnan näkökulmasta. Lisäksi kaavassa on määritetty Suomun 

keskuksen laajentumisalueet ja virkistysreitistöjen sijainti ja kytkeytyminen 
valtakunnallisiin verkostoihin. 
 

Kaavassa on määritetty alueet, jotka varataan loma- ja matkailukäyttöön sekä 
alueet, jotka jäävät luonnontilaan tai maa- ja metsätalouskäyttöön. 
 

Yleiskaavassa esitetyt ratkaisut tukevat tätä merkintää. 
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M 4514  
MAA- JA 

METSÄTALOUSVALTAINEN 

ALUE 
 

Alueet on osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. 
 

Yleiskaavassa esitetyt ratkaisut tukevat tätä merkintää. 

Sähkölinja,  
Yhteystarve 

 

Kyseinen linjaus on osoitettu yleiskaavassa sähkölinjan yhteystarpeena 
 

Yleiskaavassa esitetyt ratkaisut tukevat tätä merkintää. 
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7 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

7.1 Yleistä 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen 
ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja –asetuksen 

(MRA) edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua 

riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, 

mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

katsoa olevan olennaisia vaikutuksia.” 

MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan 

arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset: ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, 

veteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 

monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 
yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, 

maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Laaditut taustaselvitykset ovat olleet suunnittelun lähtötietoina. Arvioinnissa 

tutkitaan nykytilanteeseen aiheutuvia muutoksia silloin, kun osayleiskaava on 
toteutunut kokonaan. Vaikutusarvioinnit on tehty asiantuntija-arvioina. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään myös periaatteellisella tasolla 
mahdollisten haitallisten vaikutusten estämistä tai lieventämistä. 

7.2 Taloudelliset vaikutukset 

Suomun keskeisen alueen suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät isoja 
alkuinvestointeja samoin kuin lentomäen alue. Näitä alueita suunniteltaessa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen rakentumisen vaiheisiin sekä 
alueiden suhteesta toisiinsa. Mikäli alueet rakentuvat hajanaisesti ja osittain, 

odotettavissa oleva kokonaishyöty jää pieneksi koska vajaa toiminta rajaa 
myös toimintamahdollisuuksia sekä vähentää alueen kiinnostusta. 

7.3 Sosiaaliset vaikutukset 

Suurimmat sosiaaliset vaikutukset syntyvät alueen rakentamisen ja toiminnan 

kautta syntyvien työpaikkojen myötä. Työllisyys lisää hyvinvointia ja näin 

ollen sosiaaliset vaikutukset voidaan lukea positiivisiksi. Matkailijan 
näkökulmasta sosiaaliset vaikutukset muodostuvat elämyksien saamiseen ja 

loman viettoon. 

Paliskunta yhdistys on antanut kaavanlaadinnan yhteydessä kannanoton, 

jonka mukaan hankkeella ei ole poronhoitoon merkittävää vaikutusta. 

7.4 Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 

Alue on osittain matkailukäytössä, osittain maa- ja metsätalouden käytössä 
sekä rakennettuna ympäristönä. Valtaosa tulevista muutoksista kohdistuu jo 

aktiivisessa, ei luonnontilassa olevan, maankäytön piiriin. Tältä osin kaavalla 

ei ole suuria vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Muutokset voidaan tulkita 
myös positiiviseksi, koska kaavassa määritetään rakentamiseen tarkoitetut ja 
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rakentamattomaksi tarkoitetut alueet. Näin alueelle voidaan luoda ilmeikästä 
rakennetta la ympäristöä. 

7.5 Kulttuuriset vaikutukset 

Räisälän kylä on rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta arvokas alue. 

Kaavassa on määritetty yksittäiset rakennukset, joiden olemassaoloon, 

kuntoon ja ympäristöön on kiinnitettävä huomiota. Samoin koko kyläalue on 
keskeisiltä osin määritetty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Kylän 

luonnetta on pyritty korostamaan sillä, että alueelle on osoitettu uusia 
rakentamispaikkoja ympärivuotista asumista varten. Avoimet alueet pyritään 

säilyttämään ennallaan ja Suomun alueella tapahtuvan toiminnan lisääntyessä 
kylän elinvoimaisuus säilyy tai paranee. 

Alueella on muinaisjäännöksiä, jotka on osoitettu kaavassa. Muinaisjäännök-
set ovat muinaismuistolain (295/63) suojelemia. Lain mukaan niiden luvaton 

kaivaminen, peittäminen, muuttaminen poistaminen ja muu kajoaminen on 

kielletty (1 §). 

Paliskunta on antanut kaavanlaadinnan yhteydessä kannanoton, jonka mu-

kaan hankkeella ei ole poronhoitoon merkittävää vaikutusta. 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että kaavan 

kulttuuriset vaikutukset ovat varsin vähäisiä. 

7.6 Liikenteelliset vaikutukset 

Kantatien liikennemäärät eivät ole niin suuria, että toiminnan harjoittamisen 
yhteydessä syntyvä liikennetarve kantatielle olisi merkittävä. Näin ollen 

vaikutukset ovat varsin vähäisiä. 

Paikallisesti liikenteen määrä voi aiheuttaa paikka paikoin ongelmia sesongin 
ruuhkahuippuaikoina. 

Paikallisesti alueelle tehtäneen mittavia liikennejärjestelyjä 
asemakaavoituksen ja toteuttamisen yhteydessä samoin kuin Suomu-Räisälä 

välistä kevyen liikenteen yhteyttä rakennettaessa. Kun liikenneyhteyksiä 
parannetaan, syntyy hyötyä myös paikallisille asukkaille ja kaikille tien 

käyttäjille. Näin ollen voidaan todeta, että kun liikenteellisesti haastavat 
kysymykset ratkaistaan ja lähtökohtaisesti negatiiviset vaikutukset muuttuvat 

positiivisiksi.  

7.7 Vaikutukset porotalouteen 

Uudet rakennettavat alueet sijoittuvat pääasiassa siten, että niillä ei ole 

vaikutusta porojen laidunalueisiin lukuun ottamatta Peräojan ympäristöä. 
Kaavassa osoitetut uudet reitit on suunniteltu siten, että eri toimintojen 

yhteensovittaminen olisi mahdollisimman toimiva sekä reittien käyttäjille, että 
porotalouden harjoittajille. 

Kaavanlaadinnan yhteydessä järjestetyssä neuvottelussa paliskunta on 
antanut kannanoton, jonka mukaan hankkeella ei ole poronhoitoon 

merkittävää vaikutusta, koska uusia rakennusalueita ei juurikaan muodosteta 
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ja reitin on voitu sijoittaa siten, että ne eivät häiritse elinkeinon 
harjoittamista. 

7.8 Vaikutukset suurmaisemaan 

Maiseman osalta voidaan todeta, että hankkeella ei ole juurikaan vaikutuksia. 

Alueella harjoitettava toiminta on luonteeltaan sellaista, että se ei avaa 

metsää radikaalisti muilta osin, kuin rakentamiseen varatuilta alueilta. Näistä 
alueista valtaosa on täydentävää rakentamista olemassa olevan rakenteen 

sekaan tai perinteistä mökkirakentamista, joka voidaan sijoittaa pitkälti 
olemassa olevan puuston sekaan. 

Lentomäen osalta maisema muuttuu radikaalisti pohjoisesta katsottaessa. 
Haitalliseksi koettuja vaikutuksia voidaan lieventää rakenne ja 

materiaalivalinnoilla, valaistuksella sekä maisemoinnilla ja huomioimalla 
olemassa oleva luonto niiltä osin, kuin se on mahdollista. 

Suomutunturin huipulle ei kohdistu muita sellaisia maankäyttöpaineita, joilla 

voidaan sanoa olevan vaikutusta suurmaisemaan. 

Matkailijan näkökulmasta suurimmat vaikutukset suurmaisemassa liittyvät 

Suomun päältä ympäristön ihailuun. Paikka paikoin kaava-alueella ja 
näkyvällä alueella on tehty laajoja avohakkuita, jotka saatetaan kokea 

negatiivisesti. Samoin hakkuuaukiot voivat aueta erilaisilta virkistysreiteiltä. 
Haitallisiksi koettuja vaikutuksia voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota 

hakkuusuunnitelmien tekemiseen ja suunnitella suurmaisemaan vaikuttavat 
toimenpiteet muilla tavoin, kuin avohakkuulla. 

7.9 Arvio hankkeen kokonaisvaikutuksista 

Tässä osiossa käsitellään koko kaavan vaikutusta, erittelemättä yksittäisiä 
toimijoita. Yhteenvedossa on laskettu yhteen ”plussat ja miinukset”. Plussat ja 

miinukset on annettu asteikolla 1-5. 

Yhdyskunta + - Yhteenveto 

Yhdyskuntarakenne Kaava jäsentää ympäris-
tön selvästi rakentami-

seen tarkoitetun ja raken-

tamattomaksi jäävien 
alueiden osalta. 

 
Uusi rakenne on sijoitettu 

olemassa olevan raken-
teen sisään ns. täydentä-

väksi rakenteeksi sekä ta-
voitteeksi on asetettu 

suunniteltujen olemassa 

olevien alueiden määrä-
tietoinen toteuttaminen. 

Yleiskaava itsessään ei 
ohjaa olemassa olevien 

asemakaava-alueiden 
rakentumista, mutta kos-

Alueen rakentuminen li-
sää liikennettä. Ennen 

lopullista rakentumista 

voi syntyä erillisiä saa-
rekkeita. Jos aluetta ei 

toteuteta tarkoituksen-
mukaisessa järjestyk-

sessä, infrastruktuurin 
rakentamiskustannukse

t voivat muodostua kal-
liiksi. 

 

Laajan keskusta-alueen 
toteutuminen vain osit-

tain ei välttämättä joh-
da omaleimaisen ja 

viihtyisän ympäristön 
syntymiseen. Tähän 

++++ 
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ka uusia potentiaalisia 

alueita ei ole osoitettu 
tämä tavoite on helppo 

toteuttaa. 

 
+++++   

seikkaan tulee kiinnit-

tää huomiota jatko-
suunnittelun vaiheista-

misessa. 

 
- 

Yhdyskuntatalous Toimintojen keskittäminen 

on taloudellisesti järkevää 
ja toiminnan kehittämisen 

mahdollisuuksien edistä-
minen matkailupalvelut ja 

ohjelmapalveluyrittäjät 

luo mahdollisuuden sekä 
uusien toimintojen sijoit-

tumiselle (uudet tulijat  
työpaikkoja) että vanho-

jen toimijoiden kilpailuky-
vyn ylläpidon ja paranta-

misen (tavoiteltu ja hyvä 

toimintaympäristö). 
 

+++++  

Keskusta alueen ja len-

tomäkialueen hankkeet 
ovat varsin mittavia, 

joten alkuinvestoinnit 
ovat merkittäviä.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

-  

++++ 

Yhdyskuntaraken

ne yhteensä 

+++++ - ++++ 

 

Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta hankkeen vaikutukset ovat kokonai-

suuden näkökulmasta erittäin positiivisia. 

Elinkeinot + - Yhteenveto 

Työllisyys Kaava luo edellytykset usei-
den eri alojen työpaikkojen 

syntymiselle. 
 

Rakennusvaiheessa työlli-
syyttä syntyy etenkin ra-

kennusalalla sekä välillisesti 
esimerkiksi rakennusmate-

riaalikaupan kysyntä ja 

kuljetustarpeista. 
 

Toimintavaiheessa alueelle 
sijoittuu matkailuun ja ma-

joitukseen tukeutuvia työ-
paikkoja sekä kiinteistön-

huoltoon ja ylläpitoon tu-
keutuvia työpaikkoja. 

 

Uusien toimijoiden myötä 
työpaikkojen kokonaismää-

rä Kemijärven kaupungin 

Suomun alueen toiminta 
on aktiivisimmillaan tal-

vella. Osa toimintavai-
heen työpaikoista on 

väistämättä kausiluontei-
sia ja asettaa näin ollen 

haasteita paikalleen aset-
tumisesta ympärivuoti-

sesti. Toisaalta nykyään 

käytössä olevat työaika-
pankit yms. tasaavat 

vaihtelua, mutta yleis-
kaava ei voi ratkaista ko. 

asiaa. 
 

Ympärivuotisen toimin-
nan kehittämiseen tulee 

kiinnittää erityistä 

huomiota. 
 

 

+++ 
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alueella kasvaa. 
 

+++++ 

 
 

-- 

Elinkeinorakenne Kaavalla mahdollistetaan 
ensivaiheessa rakentami-

seen ja toteutumisvaiheen 
jälkeen matkailupalveluun 

tukeutuvia työpaikkoja. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

+++++ 

Kaavalla ei ole negatii-
visia vaikutuksia kaupun-

gin elinkeinorakentee-
seen. 

 
Elinkeinorakenteen olles-

sa vahvasti matkailuun 
sidoksissa, on vaarana, 

että kaupungin koko 

elinkeinorakenne ei 
muodostu tasapainoisek-

si. Tätä seikkaa ei kui-
tenkaan voi pitää tämän 

kaavan näkökulmasta 
negatiivisena asiana.  

 

+++++ 

Elinkeinot 
yhteensä 

+++++ - ++++ 

 

Elinkeinojen näkökulmasta hankkeen vaikutukset ovat erittäin positiivisia. 

Ainoana riskinä voi olla, että kaupungin elinkeinorakenne ei kehity tasa-
painoisesti ja tämä asettaa omat ongelmat muualla kaupungissa ja lähi-

alueilla. Tällä kaavalla ei kuitenkaan voida ottaa kantaa tähän seikkaan vaan 
kaupungin tulee toimillaan edesauttaa elinkeinorakenteen tasapainoista 

kehittymistä. 

Virkistys ja vapaa-

aika 
+ - Yhteenveto 

Virkistysalueet Kaava täydentää Kemijär-
ven kaupungin ja Itä-Lapin 

alueen reitistöjä ja virkis-
tysmahdollisuuksia. 

 
Kaava mahdollistaa sekä jo-

kamiehenoikeuksiin tukeu-
tuvan ns. perinteisen luon-

tokokemuksen että ohjat-
tuun toimintaan tukeutuvan 

luontokokemuksen. 

 
Osana kehittämishanketta 

alueelle on laadittu kattavat 
reittisuunnitelmat erilaisille 

liikkumismuodoille. 
Näiden lisäksi kaava avaa 

Suomun alueelta yhteyden 
Kemijärvelle. 

 

Hankkeella ei ole negatii-
visia vaikutuksia virkis-

tysalueisiin. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

+++++ 
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Alue on vahvasti sidoksissa 

laskettelukeskukseen. 
 

+++++ 

 

 
 

vapaa-aika sama 

 
+++++ 

sama 

 
 

+++++ 

Virkistys yhteensä +++++  +++++ 

 

Kaavan vaikutukset virkistykseen ovat positiivisia. Kattava reittiverkosto ja 

monipuoliset luonnonolosuhteet luovat edellytykset alueen tehokkaalle 
markkinoinnille luontopalvelujen osalta. Reitistöt ja ohjatun toiminnan paikat 

on sijoitettu siten, että ne eivät aiheuta haittaa porotalouden harjoittamiselle. 

Liikenne + - Yhteenveto 

Autoliikenne Alueen tiestö on järjestetty 

tarkoituksenmukaiseksi yh-
dessä alueen toimijoiden 

kanssa. Liikenneturvallisuu-
teen on kiinnitetty huomi-

ota osoittamalla kevyen lii-
kenteen yhteystarpeita ja 

reitistöjä. 

 
Palvelujen tiivis luonne ja 

rakenne edesauttavat julki-
sen liikenteen kehittymistä 

ja alueelle saapumista. 
 

+++ 

Alueen toiminnan laajen-

tuessa yksityisautoilu 
mökkialueille lisääntyy. 

Tämä voi aiheuttaa nega-
tiivisia vaikutuksia eten-

kin sesongin ruuhka-
aikoina Suomun keskei-

sillä alueilla. 

 
 

 
 

 
 

-- 

+ 

satama ja 

vesiliikenne 

Kaavalla mahdollistetaan 

sataman/venesataman ke-
hittyminen ja luodaan yh-

teyksiä Kemijärven suun-
taan. 

 
+++++ 

Uuden venesataman ja 

matkailualueen käynnis-
tämisestä ei ole olemassa 

olevia suunnitelmia. 
 

 
-- 

+++ 

kevyt liikenne Kaavaan on osoitettu ke-

vyen liikenteen verkosto ja 
yhteystarpeet sekä virkis-

tysreitistöjä. 

 
Alueen luonne on kuitenkin 

sellainen, että ympärivuo-
tista asumista ei juuri synny 

Räisälän kyläaluetta lu-
kuunottamatta, joten kevy-

en liikenteen verkostossa 
korostuvat elämyksellisyys.  

Alue on luonteeltaan sel-

lainen, että se ei ole 
yhteyksissä merkittäviin 

asuinalueisiin eikä ole 

yleisten kulkureittien var-
rella. 

 
 

 
 

 
 

+++ 
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++++ 

 
- 

Liikenne yhteensä ++++ -- ++ 

 

Kaavalla luodaan mahdollisuudet Suomun kytkemisestä osaksi alueen 
vesiliikennettä. Lisäksi luodaan edellytykset turvallisille ja viihtyisille kevyen 

liikenteen väylille. Reittitoimituksin toteutettavat virkistysreitit lisäävät 
mahdollisuuksia panostaa reittien kuntoon, taukopaikkoihin ja yleisilmeeseen. 

Nämä vaikutukset ovat positiivia. Ajoneuvoliikenne lisääntyy yksityisautoilun 
osalta sekä joukkoliikenteen osalta. Joukkoliikenteen osuuden kasvu on 

tavoitteenmukaista, mutta yksittäisille lomamökeille julkisilla kulkuneuvoilla 
siirtyminen edellyttää ajotapakulttuurin muuttumista ja yhteystarpeiden 

kehittymistä muualta Suomesta (juna- ja lentoliikenne + jatkoyhteydet). 

Ajotapakulttuurin muuttamiseen kaava ei voi vaikuttaa osoitettuja verkostoja 
ja perusteluja paremmin. 

Ympäristö + - Yhteenveto 

Maisema Kaavan määräyksissä ote-

taan kantaa maisemallisten 
seikkojen järjestämisestä 

ennen alueen rakentamista 
ja käyttöönottoa. 

 

Keskusta-alue ja mökkiky-
läalue muodostavat selvästi 

jäsentyneen kokonaisuuden 
ja yleisilme kohenee. 

Kaavassa määritetään ra-
kentamattomaksi jäävät 

alueet sekä rakentamiseen 
tarkoitetut alueet. 

 

++++ 

Jotkut tahot voivat kokea 

uudet rakennushankkeet 
negatiivisena asiana. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

+++ 

Luonto Kaavassa on osoitettu koh-
teita, jotka tulee säilyttää ja 

huomioida toiminnan suun-
nittelussa. Tällä tavalla her-

kimmät alueet on suojeltu. 
Alue on järjestelty johdon-

mukaisesti eikä luontoa 

tuhlaten. 
 

Kaavassa määritetään ra-
kentamattomaksi jäävät 

alueet sekä rakentamiseen 
tarkoitetut alueet. 

 
 

++++ 

Alueiden käyttöönoton 
yhteydessä luonnontila 

muuttuu joiltain osin. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

+++ 

Päästöt/ Alue voidaan suunnitella si- Alueen luonne on sel- +++ 
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energiankulutus ten, että energiaratkaisut 
tukevat kestävää kehitystä 

ja ovat kokonaisuuden kan-

nalta taloudellisesti ja eko-
logisesti järjestetty. Hyvällä 

suunnittelulla, sijoittelulla, 
rakentamistavalla ja ener-

giaratkaisuilla voidaan vä-
hentää kokonaiskulutuksen 

tarvetta oleellisesti. Tämä 
edellyttää eri vaihtoehtojen 

vertailuja ja mahdollisia 
hajautettujen järjestelmien 

kehittämistä. 

 
Huolto ja ylläpito voidaan 

toteuttaa mahdollisimman 
ekologisilla ratkaisuilla. 

Tämä edellyttää ennakko-
suunnittelua. 

 
+++++ 

lainen, että toiminnasta 
ei synny merkittäviä 

päästöjä. Alueen energia-

kulutus tulee olemaan 
riippuvainen valituista 

ratkaisuista ja käytän-
nöistä. 

 
Kaavassa ei ole säädetty 

tiettyihin energiaratkai-
suihin sidottuja menetel-

miä. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa rat-

kaistaan toimintatavat. 

 
 

 
 

 
 

 
-- 

maaperä Koko kaava-alueen osalta 
muutokset maaperään jää-

vät vähäisiksi. Ne alueet, 
joilla maaperään kohdistu-

vat vaikutukset ovat mit-
taavia, on pystytty määrit-

tämään tarkasti ja tätä 
kautta alueilla voidaan teh-

dä laadukkaita ratkaisuja 

maiseman ja luonnon suh-
teen muokkaustöiden loput-

tua. 
 

++++ 

Alueen maaperä joutuu 
muuttuvien alueiden 

osalta muokkauksen alle. 
Alueen luonne muuttuu 

näiltä osin radikaalisti. 
 

 
 

 

 
 

 
 

- 

+++ 

riskit ihmiselle Toiminnasta ei aiheudu 
riskejä ihmiselle. 

 

Toiminnasta ei aiheudu 
riskejä ihmiselle 

0 

Ympäristö 
yhteensä 

++++ - +++ 

 

Kaavaratkaisut muuttavat ympäristöä niiltä osin, kuin alue on tarkoitus ottaa 
rakentamiskäyttöön. Paikallisesti, yhdestä näkökulmasta, katsottuna 

vaikutukset voidaan kokea mittavina, mutta laajemmasta perspektiivistä 
tarkasteluna vaikutusten ei voida katsoa olevan negatiivisia. Suomu kehittyy 

ja nyt laadittava oleva kaava mahdollistaa toiminnan kehittymisen 
suunnitelmallisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti järkevästi. Näin ollen 

ympäristön paikallinen muuttuminen on hyväksyttävää, koska kehittyminen 

suuntautuisi joka tapauksessa jonnekin. 
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8 KAAVAN TOTEUTUS 

Kaava mahdollistaa jatkosuunnittelun siten, että kokonaisuus on tutkittu ja 

yksittäisiä hankkeita on mahdollista lähteä jatkokehittämään 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Jatkosuunnittelu tapahtuu pääasiassa 

asemakaavoituksen kautta. 

Kaavaa on tarkoitus lähteä toteuttamaan välittömästi yleiskaavan saatua 
lainvoiman. 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

 

Hyväksynyt:  
Kai Tolonen 

 Aluepäällikkö 

 
Laatinut:   

Lauri Solin 
Toimistopäällikkö, DI YKS-402 

 


