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KEMIJÄRVEN KAUPUNKI  MUISTIO 
 
 
SUOMUN OSAYLEISKAAVA 
 
1. VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
 
Aika: 4.2.2009 klo 10.00 
Paikka: Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi 
Läsnä: Tapio Pöyliö, Kemijärven kaupunki 
 Tarja Outila, Lapin ympäristökeskus 
 Kaija Pekkala, Lapin ympäristökeskus 
 Ykä Karjalainen, Lapin ympäristökeskus 
 Arto Seppälä, Lapin ympäristökeskus 
 Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo 
 Juha Piisilä, Lapin liitto 
 Pirkka Hartikainen, FCG Planeko Oy 
 Lauri Solin, FCG Planeko Oy 
 
 

1. Neuvottelun avaus 
 
Tarja Outila Lapin ympäristökeskuksesta toivotti kaikki tervetulleiksi Suomun 
osayleiskaavan 1. viranomaisneuvotteluun. 
 
Läsnäolijat esiteltiin. 

 
 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, muistion hy väksyminen, allekirjoittaminen 
ja jakelu 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Outila. Sihteeriksi valittiin Pirkka 
Hartikainen ja muistion hyväksyjiksi Kaija Pekkala ja Tapio Pöyliö.  
 

 
3. Muistion varmentaminen 

 
Muistion allekirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri ja hyväksyjät.  
 
Muistio lähetetään sähköpostilla tarkistettavaksi osanottajille ja allekirjoituksien 
jälkeen muistiosta lähetetään viranomaisille jäljennökset. 
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4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

4.1 Kunnan tavoitteet 
 
Kemijärven kaupungin tavoitteet Suomun kehittämissuunnitelmalle ja yleiskaavalle 
ovat Suomun matkailun kehittäminen sekä yrittäjien yhteistyön kehittäminen ja 
parantaminen. 
 
Suomulle laaditaan ensin kehittämissuunnitelma, jossa määritellään Suomun 
tavoitteet ja sen jälkeen tehdään yleiskaava. Kehittämissuunnitelmassa on mukana 
myös Räisälän ja Joutsijärven kylät. Yleiskaavassa Joutsijärvi ei ole mukana. 
 
 

4.2 Suunnittelualueen tilanne 
 
Lauri Solin esitteli OAS:in sekä suunnittelualueen. Kaava-alue pitää sisällään 
Suomun matkailukeskuksen alueet, Räisälän kylän sekä Töllinniemen suomulahden 
länsipuolella. Alueen tarkempi rajaus on esitetty OAS:issa. 
 
Suomun matkailukeskuksen tavoitteellinen vuodepaikka mitoitus saadaan 
kehittämissuunnitelmasta. Tällä hetkellä keskustellaan noin 6000 -10 000 
vuodepaikasta. Kehittämissuunnitelmalla ja sen esityksillä on suuri vaikutus koko 
alueen kehitykselle sekä yleiskaavan rakenteeseen ja sisältöön. 
 
Karjalainen kysyi, onko Suomun lähialueella alueella mietitty matkailulle ja 
virkistykselle erityisesti varattuja alueita esim. metsätalouskäytön rajoituksin. 
Pöyliön mukaan sellaisia ei alueella ole. 
 
Maarika Kujala on tehnyt maaliskuussa 2008 pro gradu -työn "Suomu 
matkakohteeksi?". Työssä tehtiin noin 200 matkailijalle kysely, jolla pyrittiin 
selvittämään mm. Suomun imagoa ja mielikuvia kotimaisten matkailijoiden 
keskuudessa. 
 
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa kuin Töllinranna puolella. 
Kemijärven kaupunki on laatinut matkailukeskuksen keskeisille alueille yleiskaavaa, 
joka on kesken. Asemakaavoja Suomun alueella on useita kohdistuen 
matkailukeskuksen ydinalueille. Lisäksi uusia asemakaavoja on tekeillä  keskustan 
alueella. Räisälän kylässä ei ole kaavoja. 
 
 
 

5. Muut kaavan kannalta keskeiset tavoitteet (viran omaisten tavoitteet) 
 
 

Lapin ympäristökeskus: 
Lapin ympäristökeskuksen kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat 
valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutuminen. Uudet 
valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet astuvat voimaan 1.3.2009 

 



        
     

  Kemijärven kaupunki/Maankäyttö 
Vapaudenkatu 8 B 98120 KEMIJÄRVI 
PUH. 016 878276 
                                                                                                                                               

3 

Erityisen tärkeitä asioita ovat yleiskaavan sisältövaatimukset, liikenneverkko 
sekä riittävät ympäristöselvitykset. 
 
Sen lisäksi, että tavoitteena ovat riittävät selvitykset, on tärkeää, että 
selvitysten tulokset huomioidaan kaavaratkaisuissa siten, että yleiskaavan 
sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat 
huomioiduiksi.  
 
Rinnealueille toimintoja suunniteltaessa tulee selvittää riittävällä tarkkuudella 
alueen luontoarvot. Kosteikkojen ja purojen luontoarvot tulee turvata. 
Luonnon hyväksikäyttömahdollisuudet matkailussa kannattaa selvittää( reitit, 
hiljaiset alueet). Reittiverkosto suhteessa asumiseen ja toisiinsa on 
selvitettävä. Metsäalueiden käsittely toteutetaan pääosin metsälain pohjalta. 

 
Suomun alueelle on rakenteilla keväällä 2009 siirtoviemäri ja vesijohto. Sen 
kapasiteetti suhteessa alueen mitoitukseen kannattaa tarkistaa. Liäksi 
kannattaa selvittää vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ja tarvittaessa alueen 
rajauksen päivitys. 

 
Lapin Liitto 

Alueella on voimassa oleva maakuntakaava. Keskeisellä alueella on 
pohjavesialue. Sähkölinjan yhteystarve kannattaa selvittää Fingridiltä (Sami 
Kuitunen). 
 
Alue on osa matkailun kehittämisvyöhykettä, joka ulottuu aina Kemijärven 
kaupunkiin. Sen vaikutusta kaavoituksen kannattaa pohtia. 

 
Museovirasto (Lapin maakuntamuseo): 

Alueen muinaisjäännökset kannattaa selvittää vielä maastokatselmuksin. 
Sovittiin, että lisäselvityksiä tehdään kesällä 2009. 

 
 

6. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja suunnitelmat 
 

Solin esitteli suunnittelualueelle tässä vaiheessa tehdyt selvitykset. Selvityksiä on 
tehty mm. maiseman, linnuston ja liikenteen osalta. 
 

 
 

7. Suunniteltu osallistumis- ja vuorovaikutusmenett ely 
 
Suunniteltu osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely on esitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. Menettely on laajuudessaan riittävä. 
 
Sovittiin, että viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä luonnos- että 
ehdotusvaiheessa. Sovittiin, että ennen ehdotuksen nähtäville asettamista harkitaan 
pidettäväksi ns. epävirallinen kaavakokous ympäristökeskuksen kanssa, jossa 
käydään läpi kaavan sisältöä. 
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Viranomaisiin lisätään Metsähallitus, Luontopalvelut. Osallisiin lisätään Lapin 
luonnonsuojelupiiri, Kemijärven rakennuslautakunta ja Kemijärven vesilaitos. 
 

 
 

8.  Kaavoituksen työvaiheet ja aikataulu 
 

Kaavoituksen työvaiheet ja aikataulu on esitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa.  
 
Suunnitteluaikataulu on seuraava: 
• yleiskaavaluonnos nähtäville 10/09 
• yleiskaavaehdotus nähtäville 01/10 
• yleiskaava valmis 08/10 
 
 

9. Muut mahdolliset asiat 
 

Suunnittelija on yhteydessä Tiehallintoon heidän tarpeistaan kaavatyössä.  
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 27.2.2009 
 
 
 
Tarja Outila   Pirkka Hartikainen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
 
 
Muistion varmentaa 
 
 
 
Kaija Pekkala  Tapio Pöyliö 
 
 
 
 
Liitteet: Esitys hankkeesta 9.2.2009 


