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KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 
SUOMU 
 
1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

• Suomun yleiskaava 

• Suunnittelualue Suomun matkailukeskuksen alueen, Räisälän kyläalu-
een sekä valtatie 5 Kemijärvi-Kuusamo varren. 

Suomun alue sijaitsee Kemijärven kaupungin keskustasta noin 45 kilometriä 
kaakkoon.  

 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti (sininen rajaus) Kemijärven kaupungissa. Läh-
de: Maanmittauslaitos 
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 

Tehtävänä on laatia Suomun alueen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
yleiskaava. Hankeen alkuvaiheessa on tehty Suomun matkailukeskuksen ke-
hittämissuunnitelma, joka toimii kaavan yhtenä lähtökohtana, tavoitteenaset-
telua varten. 

Kehittämissuunnitelma: 

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Suomun hallittu kasvu 
ympärivuotisesti toimivaksi kansainväliseksi hiihto- ja vapaa-ajan keskuksek-
si. Kehittämissuunnitelma toimii myös sijoittajille ja palveluoperaattoreille 
suunnatun markkinoinnin tausta-aineistona, jotta kehittämisen määrälliset ta-
voitteet saavutetaan. 

Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on Suomun alueen liiketaloudellinen 
menestyminen, joka luo vetovoimaa, uusia yrityksiä sekä työpaikkoja. Kestä-
vän kehityksen periaatteiden lisäksi liiketaloudelliset realiteetit huomioidaan 
kehittämissuunnitelmassa. 

Kehittämissuunnitelmassa on huomiotu yleisellä tasolla Suomu-Salla-
Ruka/Kuusamo – matkailukolmio sekä yksityiskohtaisemmin Suomun lähellä 
olevat kylät: Räisälä, Joutsijärvi ja Vilmavaaran alue. 

 

Kuva 2.  Suomun kytkeytyminen lähialueeseen ja lähialueen matkailukeskuk-
siin Lähde: FCG Planeko 
 

Suomu 

Joutsijärvi 

Vilmavaara Räisälä Ruka-
Kuusamo 

Salla 
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Yleiskaava: 

Tavoitteena on laatia osayleiskaava Suomun alueelle. Yleiskaavan tulee olla 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka 
vastaa tämän päivän tarpeita ja tavoitteita. Suunnittelualueen koko on noin 
53 km2. Kaavoitustyön keskeisenä tavoitteena on luoda maankäytölliset edel-
lytykset alueen jatkosuunnittelulle ja asemakaavoitukselle tulevaisuudessa 
sekä mahdollistaa erilaisten toimintojen sijoittaminen alueelle. 

 

Kuva 3.  Kaava-alueen likimääräinen rajaus. Lähde: Kemijärven kaupunki 
 

Yleistä Suomusta  

Suomulla on tällä hetkellä rakennettuna kaksi hotellia ravintoloineen sekä vä-
häisessä määrin muuta matkailua palvelevaa toimintaa. Alueella kulkee latu- 
ja moottorikelkkareitit aivan Suomun matkailukeskuksen keskelle. Vuoden-
paikkojen määrä Suomulla on noin 2 000. Asemakaava-alueiden katuyhteydet 
ja kunnallistekniikka ovat valmiina. Suomun vanha hotelli on saneerattavana 
ja Kalliovaaran alueelle on rakennettu vuonna 2008 noin 40 lomahuoneistoa.  
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3 SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 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.  

 

Kuva 4.  Itä-Lapin maakuntakaavasta (sininen rajaus kaava-alueen likimää-
räinen rajaus). Lähde: Lapin-Liitto 
 

Maakuntakaavassa esitetyt merkinnät kaava-alueella: 

Merkintä: mv 8401 

Alueen nimi: ITÄ-LAPIN MATKAILUALUE 

Sijainti ja kuvaus: Rengasmainen aluekokonaisuus muodostuu pääpiirteit-
täin reitille Ruka – Posio – Kemijärvi – Suomu– Pyhätunturi – Savukoski – 
Salla – Sallatunturi - Ruka. Renkaan sisällä kiertää hyvä tieyhteys ja sen lä-
vistää muutamia poikittaisia yhteyksiä. Alue sisältää myös Itä-Lapin kunta-
keskukset, matkailukeskukset, kyliä, yksittäisiä majoituspalveluita, ohjelma-
palveluita sekä kulttuuriympäristöjä.Alueeseen sisältyy mm. Ruka, Kitka, Li-
vojärvi, Riisitunturin kansallispuisto, Kirintövaara, Posion kuntakeskus (Pen-
tik), Sirniö (seppä), Korouoma, Auttiköngäs, Juujärvi, Kemijärven vesistö ja 
rannoilla 

oleva luonto- ja kulttuurikohteet, Kemijärven kaupunkikeskusta, Suomu, Ke-
mijokivarsi (kauniitkylät), Pelkosenniemen kuntakeskus, Pyhä-Luosto matkai-
lukeskus, Suvanto, Kairala-Luiro, Luironsuot, Kivitunturi, Vasatunturi, Savu-
kosken kuntakeskus, Tenniöjoki + jokivarren kylät, Joutsenaapa, Sallan ra-
janylityspaikka, Sallan kuntakeskus, Paikanselän taistelualue, Salmijoen kan-
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joni, Sallatunturin matkailukeskus, Aatsinginhauta sekä Aatsingin ja Onkamon 
kylät, Oulangan kansallispuisto.Alueelta on myös yhteys Syötteelle, Rovanie-
melle, Sodankylään ja Venäjälle. 

Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä matkailualue. 

Kehittämisperiaate: Kehitetään kokonaisuuden matkailullista vetovoimaisuut-
ta: luonto- ja kulttuurikohteet, reitit, liikenneyhteydet, markkinointi. Erityises-
ti kehitetään matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien maaseudun yritys-
ten yhteistyötä. 

Merkintä: at 424  

Alueen nimi: RÄISÄLÄ 

Sijainti ja kuvaus: Räisälän kylä sijaitsee Suomun matkailukeskuksen kupees-
sa, matkaa keskustaan valtatie 5 kautta tulee noin 50 km ja suoraan Soppe-
lan (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 eläke-
läisiä oli 54. Kylässä on kauppa ja kappeli. 

Varausperuste: Matkailukeskukseen tukeutuva kylä. 

Merkintä: RM 1420  

Alueen nimi: SUOMU 

Sijainti ja kuvaus: Alue sijaitsee päätaajamasta reilut 30 km kaakkoon Kuu-
samontien länsipuolella. Alueella on rinteitä 10 ja hiihtolatuja noin 40 km 
vuonna 2001. Vuodepaikkoja alueella on noin 1 500. Rinteiden suurin korke-
usero on 240 m ja pisin rinne on 1 550 m. 

Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä matkailualue. 

Kehittämisperiaate: Kehitetään yhteyttä Kemijärven vesistöön ja kaupunki-
keskustaan. 

Merkintä: M 4514  

Alueen nimi: MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 

Sijainti ja kuvaus: Kemijärven kaupungin alueista ne, joita ei ole varattu mui-
hin maankäyttöluokkiin. 

Varausperuste: Pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön soveltuva alue. 

3.2 Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, lukuun ottamatta 
Haaparannan ja Töllinniemen aluetta. Suomun alueella on kaupunginvaltuus-
ton vuonna 1980 hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava. Kemijärvi laatii 
parhaillaan yleiskaavaa matkailukeskuksen ydinalueen läheisille alueille. Suo-
mun keskeisten alueiden osalta valmistuu keväällä 2009. 
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3.3 Asemakaavat ja rantakaavat 

Alueella on lukuisia lainvoimaisia asemakaavoja sekä käynnissä olevia että 
käynnistyviä asemakaavahankkeita. 

 

Kuva 5.  Suomun asemakaava-alueet sekä lähiajan kaava-alueet. Lähde: 
Kemijärven kaupunki  
 

3.4 Muut suunnitelmat 

Suomun ja lähialueiden kehittämissuunnitelma 

Täydennetään, kun raportti on valmis. 

Suomun rinneliikuntakeskus 

Kemijärven kaupunki on viime vuosien aikana aktiivisesti kehittänyt ja kehit-
tää edelleen Suomun aluetta. Yhdessä Suomen hiihtoliiton sekä Kuusamon ja 
Rovaniemen kaupunkien kanssa on selvitetty mahdollisuutta rakentaa Suo-
mulle Suomen ensimmäinen lentomäki. Lentomäen tekninen selvitys sekä ra-
hoitus- ja markkinointisuunnitelma valmistuivat vuonna 2003. Lentomäen 
aluetaloudellisia vaikutuksia sekä toteutuksen ja ylläpidon organisointia ja yl-
läpitokustannuksia tarkennettiin erillisellä selvityksellä vuonna 2007. Lento-
mäen lopullinen sijoittuminen tarkentui erillisprojektissa vuonna 2008, samal-
la tarkennettiin lentomäen taloudellisia vaikutuksia. Vuoden 2008 projektin 
lopputuloksena Suomun matkailukeskukseen esitetään rakennettavaksi rinne-
liikuntakeskus, jossa olisivat aluevaraukset lentomäelle, hypyille, lumikourulle 
sekä kumparelaskuun.  
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Suomutunturin ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushanke 

Lapin ympäristökeskus on aloittanut Suomutunturin alueen ympäristön kun-
nostustyöt yhteistyössä Kemijärven kaupungin, Suomun matkailuyhdistys 
ry:n ja Bedonie Oy:n kanssa. Rahoitusta on esitetty kohdennettavaksi yhtenä 
kohteena Suomutunturin ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushankkeelle.  

Suomutunturin ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushankkeen suunnittelu- 
ja toteutustyöt aloitetaan marraskuussa ja hanke saadaan päätökseen vuoden 
2009 loppuun mennessä.  

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Suomutunturin alueen matkai-
luedellytyksiä huomioiden ympärivuotinen matkailu ja siten edesauttaa kausi-
luontoisten työpaikkojen muodostumista ympärivuotisiksi. Projekti luo edelly-
tyksiä matkailualan työpaikkojen lisääntymiselle majoitus- ja ravintolapalve-
luissa, ohjelmapalveluyrityksissä sekä reittien kunnossapidossa. 

Suunnitellut toimenpiteet lisäävät alueen matkailijoiden ja asukkaiden viihty-
vyyttä ja parantavat alueella harrastusmahdollisuuksia. Hankkeella on positii-
vinen vaikutus alueen väestön toimeentulomahdollisuuksille ja elinkeinoelä-
mälle. Matkailu tukee myös alueen peruspalveluiden säilymistä. 
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4 VAIKUTUSALUE 

Yleiskaavan ensisijaiseksi vaikutusalueeksi voidaan lukea koko Suomun alue 
sekä osittain Kemijärven kaupunki. Toissijaiseksi vaikutusalueeksi voidaan lu-
kea Itä-Lappi kokonaisuudessaan ja osa Pohjois-Pohjanmaata, sekä matkailu-
palvelujen näkökulmasta Pohjois-Suomen matkailukeskukset. 

 
 

Kuva 6. Vaikutusalueet, punainen ympyrä ensisijainen vaikutusalue, punai-
nen katkoviiva matkailupalvelujen näkökulman vaikutusalue, sininen ympyrä 
toissijainen vaikutusalue 
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5 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä ta-
valla. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada 
tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suun-
nitelman laatua. 

Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteuttamisen:  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

− Aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kan-
nalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys; 

− Merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai  
− Valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, alue-

rakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen vält-
tämiseen 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutukset: 

1. ympäristövaikutukset, 
2. yhdyskuntataloudelliset,  
3. sosiaaliset,  
4. kulttuuriset ja  
5. muut vaikutukset.  

 
Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
merkittäviä vaikutuksia. 

Arvioinnin perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittä-
vät välittömät ja välilliset vaikutukset: 

− ihmisten 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 ympä-

ristöön. 
 

Jos vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, tulee kaavan vaikutuksia 
selvitettäessä olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan.  

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa 
olevaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin 
lähtötietoihin ja palautteeseen, sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä 
muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 
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5.1 Olemassa olevat selvitykset 

Alueelta on olemassa sekä viranomaisaineistoa, että laadittuja erillisselvityk-
siä. 

− Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi –hanke (Lapin ympäristökeskus, Tiina 
Elo) 

− Suomu-Räisälä Luonto- ja maisemaselvitys (Kemijärven kaupunki, Sami 
Vartiainen) 

− Suomun yleiskaava-alueen luontoselvitys (Seitap Oy 2008, Sami Vähäkyrö) 
− Itä-Lapin maakuntakaavan maisemaselvitys (Planeko Oy, Soklin YVA) 
− Lentomäkeen liittyviä selvityksiä 

− taloudelliset vaikutukset 
− tekniset kuvat 

− Suomu-Räisälä yleiskaava-alueen linnustoraportti (Lapin yliopisto, Arktinen 
keskus 2007, Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Jukka Jokimäki) 

 

5.2 Laadittavat selvitykset 

Kaavan laadinnassa käytetään alueelta tehtyjä selvityksiä, olemassa olevaa 
perustietoa, osallisilta ja viranomaisilta saatavia lähtötietoja ja palautetta, se-
kä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien ana-
lysointia. Esiintulevia seikkoja pyritään varmistamaan maastokäynneillä. 

Yleiskaavoitusta tukevia selvityksiä tullaan laatimaan: 

− maaperä ja rakennettavuus 
− maisemaselvitys 
− liikenneverkostot 

− hierarkia 
− reitistöt 
− liikennemäärät 

− maanomistus ja maankäyttö (porotalous) 
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6 OSALLISET 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viran-
omaiset 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 
− Lapin tiepiiri 
− Lapin TE-keskus 
− Metsäkeskus 
− Museovirasto 
− GTK 

 
C Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

− Koillis-Lapin Sähkö Oy 
− Sallan paliskunta 
− Räisälän kyläyhdistys 
− Suomun Matkailuyhdistys 

 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia 
ja lausua kaavasta mielipiteensä. 
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7 OSALLISTUMIS- JA AIKATAULUSUUNNITELMA 

Osallistua voi ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tilaisuuksien yhteydessä, 
puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. Suunnittelutyöstä on tietoa myös Ke-
mijärven kaupungin internetsivuilla: www.kemijarvi.fi/ykr/yleiskaavat.htm 

 
Osayleiskaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuk-
sella lehdissä, www-sivuilla sekä ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla.  

Ilmoitus kaavan vireilletulosta postitetaan niille ulkopaikkakuntalaisille kaava-
alueen maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kunnassa.  

Kaavoituksen käynnistyessä pidetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
(MRL 64 §), johon kutsutaan Kemijärven kaupungin edustajat, kaavaa laativa 
konsultti ja ne viranomaiset joiden toimialaa asia koskee. Aloitusvaiheen vi-
ranomaisneuvottelu järjestetään alkuvuodesta 2009. 

Työn käynnistymisvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma on osallisten 
arvioitavana palautteen antamista varten Kemijärven kaungissa. 

Kaavoitustyön aloittamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta tiedottaminen 

Kaupunki tiedotti kaavamuutostyön vireille tulosta ja asetti osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville x.x.2009. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on kaavoitusprosessin ajaksi nähtäville ja osalliset voivat lausua mielipi-
teensä siitä suullisesti tai kirjallisesti. 

Kaavoitustyön käsittelyn vaiheet ja aikataulu 

Työn aloittaminen, lähtöaineiston koonti ja työn sisällöstä sopiminen 09-12/ 
2008 

Kaavaluonnos 01-12/2009 

Lähtöaineiston ja alustavien tavoitteiden pohjalta laaditaan osayleiskaava-
luonnos. Tavoiteaikataulun mukaan luonnos asetetaan nähtäville loppusyksys-
tä 2009 ja osalliset voivat lausua mielipiteensä luonnoksesta. Kunta pyytää 
tarvittavat viranomaislausunnot. 

Kaavaehdotus 01-09/2010 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan ehdotus osayleis-
kaavaksi. Ehdotus asetetaan nähtäville tavoiteaikataulun mukaan kesällä 
2010 ja osalliset voivat lausua mielipiteensä ehdotuksesta. Kunta pyytää tar-
vittavat viranomaislausunnot.  

Kaavaehdotuksesta pidetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 §), johon kutsu-
taan Kemijärven kaupungin edustajat, kaavaa laativa konsultti ja ne viran-
omaiset joiden toimialaa asia koskee.  

Kaavan hyväksyminen 

Kaavan hyväksyy Kemijärven kaupunginvaltuusto syksyllä 2010 

 



FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, LUONNOS 13 (14) 
 Kemijärven kaupunki 
14.1.2009 SUOMU 0208-D1850 
 
 

 

 

Kuva 7.  Hankkeen tavoiteaikataulu 
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8 YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat: 

Kemijärven kaupunki: 

Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö  puh. 040 525 0924 

tapio.poylio@kemijarvi.fi 

 

Kaavaa laativa konsultti: 

FCG Planeko Oy 

Aluepäällikkö Pirkka Hartikainen  puh. 010 409 6925 

pirkka.hartikainen@fcg.fi 

Suunnittelupäällikkö Lauri Solin  puh. 010 409 5294 

lauri.solin@fcg.fi    

 

 


