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Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven Särkikankaalla. Suunnittelun kohteena on noin 3,7 ha 
suuruinen alue, joka ilmenee alla olevasta kuvasta. 
 

 
                                                        
 
Miksi kaavoitukseen on ryhdytty? 
 
Kaupungilla tulee olla vakituiseen asumiseen soveltuvia tontteja tarjolla riittävästi 
keskustan lähialueilla. Keskustan yleiskaavan tultua vireille, ohjausryhmä on miettinyt eri 
alueiden käyttömahdollisuuksia. Esille tuli tämä ns. Puustellin alue yhtenä vaihtoehtona ja 
tällä asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen mahdollisuus pientaloasutukseen. 
 

Suunnittelun lähtökohdat 
 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). 
Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten 
keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä 
liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. 



 
 
 
Yleiskaava 
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
Keskustan alueelle ollaan parhaillaan laatimassa yleiskaavaa ja kaavamuutos on 
yleiskaavan tavoitteiden mukainen.  
 



Voimassa oleva asemakaava 

 
 
Kaavamerkinnät 
YY  Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
LPA Autopaikkojen korttelialue 
R Loma- ja matkailualue 
II Rakennusten suurin sallittu kerrosluku 
½ I Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan kerroksen 

alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta 
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi 

I ⅓ Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan kerroksen 
alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta 
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi 

e = 0.21  tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan 
2000 Kokonaisrakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä 
2502 Korttelin numero 
5 Tontin numero 

 
Asemakaava on vahvistettu 3.10.1990. 



 

Pohjakartta 
Pohjakarttana käytetään kaupungin pohjakarttaa 1:2000. 
 
Alueen nykyinen käyttö 
Alueen rakennuskanta ilmenee pohjakartasta. 
Tontit 4 ja 5 eivät ole voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä  
 
Alustava tavoite 
Tavoitteena saada alueelle vakituista pientaloasutusta.  
 
Kaavan vaikutusten arviointi 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan asemakaavan tulee perustua riittäviin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman toteuttamisen vaikutukset, jotka arvioivat kaavanlaatija ja muut asiantuntijat 
kaavan valmistelun yhteydessä. 
 
Tätä kaavahanketta koskevat seuraavat tavoitteet: 

- on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi 
tonttimaata  

- on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja luotava 
edellytykset hyvälle taajamakuvalle  

- alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät  

- on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet 
- on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 

edistettävä verkostojen jatkuvuutta 
- alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän 

soveltuvuus suunniteltuun käyttöön 
- kaavoituksen tulee edistää mm. kaukolämmön käyttöedellytyksiä 

 
Tarpeelliset selvitykset tarkentuvat kaavatyön kuluessa. 
 
Osalliset 
 

I. Maanomistajat ja rajanaapurit 

II. Viranomaiset 

o Lapin ELY -keskus 

o Lapin Liitto 

o Lapin pelastuslaitos 

o Liikennevirasto 

III. Toiminnalliset osalliset 

o Koillis-Lapin Sähkö Oy 

o Kemijärven Kaukolämpö Oy 

o Kemijärven vesi- ja viemärilaitos 



Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 
Aloitusvaihe 
Asemakaavan vireille tulon yhteydessä asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtäville 12.5.–13.6.2014 väliseksi ajaksi. Mielipiteitä suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voi jättää siihen asti, kunnes 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on esillä koko suunnittelun ajan kaupungin internet-sivuilla. 
Muutokset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan päivitetään välittömästi. 
 
Valmisteluvaihe 
Kaavaluonnos ja selostus asetetaan nähtäville vireille tulon jälkeen. 
Asemakaavaluonnoksesta on mahdollisuus jättää mielipiteitä nähtävillä pitoaikana. 
 
Ehdotusvaihe 
Valmisteluvaiheen aikana mahdollisesti saadun palautteen sekä mahdollisten 
lisäsuunnitelmien ja selvitysten pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Muutoksesta 
laaditaan lopullinen kaavaehdotus merkintöineen ja määräyksineen sekä lopullinen 
kaavaselostus.  
 
Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §;n ja -asetuksen 
27 §:n mukaisesti. 
 
Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävillä 
oloaikana. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittaessa kirjalliset lausunnot 
asianosaisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. 
  
Hyväksymisvaihe 
Saadut muistutukset käsitellään. Mikäli asemakaavaehdotukseen tehdään nähtävillä olon 
jälkeen oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville.  
 
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
Lisätiedot 
Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Kemijärven kaupungin teknisestä toimistosta. 
 
Tiedottaminen 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella Koti-Lapissa, 
viraston ilmoitustaululla ja kunnan Internet-sivuilla (http://www.kemijarvi.fi/kaavoitus). 
Kaava-alueen maanomistajille ilmoitetaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta myös 
kirjeellä. 
 
Asemakaavan etenemisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n, 63 §:n, 65 
§:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n ja 30 §:n mukaisesti.  
 
Mielipiteet 
Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: 
 

Kemijärven kaupunki 



Tekninen osasto  
PL 5 
98100 Kemijärvi 
sähköposti: tekninen@kemijarvi.fi 
 
Valmisteluvaiheen mielipiteet voi esittää myös suullisesti kaavan 
valmistelijalle. 

 
Kaavan laatija ja kunnan yhteyshenkilöt 
 
Kaavan laatii Kemijärven kaupunki / Maankäyttö 
 
Yhteystiedot: Kemijärven kaupunki / Maankäyttö 

Vapaudenkatu 8 B 
98100 Kemijärvi 

 
 

8.5.2014  Jemina Lahtela, kaavoittaja 
Puhelin: 040 159 2313 
Sähköposti: jemina.lahtela@kemijarvi.fi 
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