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1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 

 
KEMIJÄRVI  
ISOKYLÄN YLEISKAAVA 
  
Kaava-alue: 
 

•        Yleiskaava laaditaan Halkokangas – Tarvas – Isokylä – Imposenniemi alueelle   

•        Yleiskaava käsittää n. 1200 ha:n alueen, josta maapinta-alaa n. 700 ha. 
Kaavan laatija: 

•         Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, www.seitap.fi 
       Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282 
   puh. 016-313365,  Email, tapani.honkanen@seitap.fi 

Kaavan vireilletulo: 
•         Yleiskaavan vireilletulo on kuulutettu, mistä lähtien osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Kemijärven kaupungin Teknisellä osastolla. 
Kaavan käsittely: 
      •         Yleiskaavaluonnos ja valmisteluaineisto on pidetty nähtävillä 13.06. – 13.07. 2007  

      •         Palautteen perusteella on valmisteltu kaavaehdotus, joka pidetään 30 päivää 
julkisesti nähtävänä. Nähtävillä pidon jälkeen kaupunginhallitus esittää kaavan valtuuston 
hyväksyttäväksi. 

      •         Yleiskaavan hyväksyy Kemijärven kaupunginvaltuusto. 
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2. TIIVISTELMÄ  

2.1 Kaavan laatimisen tavoitteet 
Kemijärvi on kaavoittanut oikeusvaikutteisella yleiskaavalla jo suuren osan Kemijärven ranta-
alueista. Isokylän ja sen lähialueille yleiskaavan laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Itä-Lapin 
maakuntakaava tuli voimaan. Maakuntakaavassa alue on osoitettu kyläalueeksi. 
Kemijärven kaupungin tavoitteena on toteuttaa yleiskaavalla ohjaten maakuntakaavan 
tavoitetta Isokylän ja sen lähialueiden muodostamisesta kylämäiseksi asuntoalueeksi. 

2.2 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaavan vireilletulo on kuulutettu. 
Yleiskaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto on pidetty nähtävillä ns. valmisteluvaiheen 
kuulemista varten 13.06. – 13.07. 2007 välisen ajan (MRL 62 §, MRA 30 §). 
Yleiskaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto esiteltiin osallisille 18.06. klo 10.00 Kemijärven 
valtuustosalissa. 
Yleiskaavoituksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 14.08.2007. Viranomaisneuvottelussa 
todettiin yleiskaavan etenevän Kemijärven valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2008. Kaavan 
käsittelyä viivytettiin, kun tuli tieto, että valmisteltiin MRL:iin muutosta, jolla yleiskaava 
voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena kyläalueella muullakin kuin ranta-
alueella. Yleiskaavaehdotukseen on lisätty muutetun MRL 44 §:n edellyttämä määräys siitä, 
että yleiskaavaa saa käyttää MRL 137 § 1 momentin estämättä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena.    
Yleiskaavaehdotus asetetaan 30 pv. ajaksi julkisesti nähtäville (MRA 19§) ja 
kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 20§). 
Kun mahdolliset muistutukset ja lausunnot on saatu, järjestetään kaavaehdotuksesta 
viranomaisneuvottelu, jos joku lausunnon antajista sitä vaatii tai kaavaehdotusta 
mahdollisesti tehtävät muistutukset tai lausunnot sitä muuten edellyttävät. 
Muistutusten, lausuntojen ja mahdollisen viranomaisneuvottelun palautteen pohjalta 
kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen yleiskaavan hyväksymisestä. 
Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 
Rovaniemen hallinto-oikeuteen.       
 
2.3 Yleiskaavaehdotus 
Yleiskaavaehdotus on laadittu niin, että sitä saa käyttää rakennuslupien myöntämisen 
perusteena koko yleiskaava alueella; ranta-alueella (MRL 72§) ja yleiskaavan muulla osalla 
(MRL 44 §). Määräys yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena 
muulla kuin ranta-alueella on voimassa 10 vuotta. 
 
Yleiskaavaehdotuksen mukaan rantavyöhykkeelle muodostuu yhteensä 97 uutta 
rakennuspaikkaa, joista 22 loma-asuntojen rakennuspaikkoja ja 75 asuinpientalojen 
rakennuspaikkoja.  
 
Tavanomaisista rantayleiskaavoista poiketen suurin osa Isokylän yleiskaavan aluetta on 
kyläaluetta, jossa rakentamista ei tarvitse mitoittaa kantatilatarkasteluun perustuen.  
MRL 44 §:n muutoksen perusteluissa mainitun mukaisesti yleiskaavassa osoitetaan 
muodostettavien rakennuspaikkojen lukumäärä tilakohtaisesti myös ranta-alueen 
ulkopuolella.  
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Kyläalueella rakentamisen alueet osoitetaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, vaikka osalla 
rakennuspaikoista tällä hetkellä sijaitsee loma-asunto.    
 
Maanomistajilla, kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus kaavan nähtävillä olon aikana tehdä 
muistutus yleiskaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Kemijärven kaupungille ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä.  
 

3.  LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Rakennetun ympäristön inventoinnin on tehnyt Kemijärven kaupungin tekninen osasto. 
Inventoinnissa on kartoitettu alueen rakennuskanta aikajaksoittain ennen v. 1900 rakennettu 
rakennuskanat, vuosina 1901-1944 rakennetut rakennukset ja 1945-1958 rakennettu ns. 
jälleenrakennusajan rakennuskanta. 
Rakennetun ympäristön inventointi on raportoitu eri raporttina, joka on nähtävänä 
yleiskaavaehdotuksen liitteenä.  
 
Maisemaselvityksen Isokylän yleiskaava-alueesta laati maisema-arkkitehti Anna Bergman 
Ramboll Finland OY:stä. Erillinen maisemaselvitys raportti on nähtävänä 
yleiskaavaehdotuksen liitteenä. 
 
Suunnittelualue on melko tiiviiksi rakennettua asuinaluetta, jolla ei ole säilynyt paljoa 
luonnontilaisia alueita. Kemijärven kaupungin toimesta tehtävien Luontoselvitysten pohjana 
käytettiin maastotarkastuksia, Lapin Metsäkeskukselta saatua aineistoa eri luontotyypeistä, 
Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmistä saatavia tietoja sekä Kemijärven 
kaupungin alueelta laadittua selvitystä uhanalaisista kasveista.  
Alueella ei ole suojelualueita. Kaavan luontoselvityksessä selvitetään vielä kesän 2007 
aikana alueella esiintyvät uhanalaiset lajit ja alueelle sijoittuvat arvokkaat muuttolintujen 
levähdyspaikat. 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 Maakuntakaava 
Kemijärvi kuuluu Lapin liittoon. Lapin maakuntakaavoituksessa Kemijärvi kuuluu Itä-Lapin 
maakuntakaavan alueeseen. Itä-Lapin maakuntakaava on vahvistettu 26.10.2004, kuva 2. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A ). Isokylän 
alue kuuluu osana myös matkailun vetovoima-alueeseen.  
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Kuva 2 Itä-Lapin maakuntakaava suunnittelualueella 
 
Maakuntakaavassa Isokylän alue on luokiteltu kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeäksi alueeksi. Maakuntakaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on 
turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.  
 
Yleiskaava 
Kemijärven kaupunkiin ei ole laadittu koko kunnan käsittävää yleiskaavaa.  
Isokylän alueelle kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 24.6.1980. 
 
Asemakaava 

Isokylän alueelle ei ole asemakaavoja. 
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4. YLEISKAAVAEHDOTUS 
 
4.1 Yleiskaavaehdotuksen kuvaus 
4.1.1 Yleiskaavaehdotuksen valmistelu 
Isokylän yleiskaavoitukselle maakuntakaavassa asetettu tavoite kyläalueen ja maiseman 
kehittämisestä on yleiskaavaluonnoksen ensisijainen tavoite, jota on valmisteltu yhdessä 
alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa.  
Ennen kaavaluonnoksen laatimista laadittiin ns. rakennemalli. Rakennemalli esiteltiin alueen 
asukkaille ja maanomisjaille ja kysyttiin heidän mielipidettään esitettyyn kylärakenteeseen. 
Rakennemalli esitettiin karttana jossa kävi ilmi alueen maisemaselvi-tyksen, 
luontoselvityksen ja rakennetunympäristön selvityksen osoittamat erityisarvot ja kohteet ja ne 
huomioon ottaen hahmoteltu kylärakenne. Kylärakenteella osoitettiin em. selvitykset 
huomioon ottaen eri maankäyttömuotoihin (asumiseen, loma-asumiseen, maatalouteen) 
hyvin soveltuvat alueet. Rakennemalli esiteltiin esittelytilaisuuksissa Kemijärven 
valtuustosalissa ja Isokylän koululla. Näihin esittelytilaisuuksiin ja kaavan laatijan niiden 
yhteydessä järjestämään toimistopäivään osallistui yhteensä lähes sata alueen asukasta tai 
maanomistajaa. Kirjallista palautetta saatiin 22 osalliselta. 
4.1.2 Yleiskaavaehdotuksen perustelu 
Maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n muutoksen perustelujen mukaisesti Isokylän yleiskaava 
on laadittu niin, että kaavalla poistetaan suunnittelutarveratkaisun tarpeen 
yksittäistapauksellinen harkinta. 
Yleiskaavassa on määräykset siittä, että sitä saa käyttää rakennuslupien myöntämisen 
perusteena koko yleiskaava alueella; ranta-alueella (MRL 72§) ja yleiskaavan muulla osalla 
(MRL 44 §). Määräys yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena 
MRL 44§:n mukaisesti muulla kuin ranta-alueella on voimassa 10 vuotta. 
 
4.1.3 Yleiskaavaehdotuksen mitoitus ja aluevaraukset 
Yleiskaavaehdotuksen mukaan rantavyöhykkeelle muodostuu yhteensä 97 uutta 
rakennuspaikkaa, joista 22 loma-asuntojen rakennuspaikkoja ja 75 asuinpientalojen 
rakennuspaikkoja.  
Isokylän yleiskaavassa tavanomaiseen kantatilatarkasteluun perustuvaa rantarakentamista 
sijoittuu vain Siikalammen ja Korkianiemi ja Mallaniemi saarien rannoille. Kaikki muu 
rakentaminen sijoittuu maakuntakaavan kyläalueelle. Siikajärven 2,5 km muunnettua 
rantaviivaa käsittävälle rannalle osoitetaan siellä olevan loma-asunnon lisäksi 8 uutta 
rakennuspaikkaa, joten mitoitukseksi tulee 9/25 km = 2,5 / km. Saariin osoitetaan 750 m 
muunnetulle rantaviivalle yhden olevan lisäksi 5 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa, joten 
siellä mitoitukseksi tulee 6 /0,75 km = 8 / km. Koko yleiskaavassa kantatilakohtaiseen 
rantaviivatarkastelun mukaan laskettu mitoitus on 15 / 3,25 km = 4,6 / muunnettu 
rantaviivakilometri.  
 
Rantayleiskaavoista poiketen suurin osa Isokylän yleiskaavan aluetta on kyläaluetta, jossa 
rakentamista ei tarvitse mitoittaa kantatilatarkasteluun perustuen, mutta MRL 44 §:n 
muutoksen perusteluissa mainitun mukaisesti yleiskaavassa osoitetaan muodostettavien 
rakennuspaikkojen lukumäärä tilakohtaisesti myös ranta-alueen ulkopuolella.  
Kyläalueella rakentamisen alueet osoitetaan pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, vaikka osalla 
rakennuspaikoista tällä hetkellä sijaitsee loma-asunto.    
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Kyläalueen luonteen mukaisesti suuri osa kylän rakentamisesta sijoittuu rantavyöhykkeen 
ulkopuolelle. Rantavyöhykkeen ulkopuolella Isokylän yleiskaavan alueella on tällä hetkellä 
105 asuinpientaloa.  
Yleiskaavan liitteeksi on laadittu ohjeellinen rakennustapasuositus karttaliite 1:5000 
mittakaavassa. Liitteessä esitetään ohjeellinen uusien rakennuspaikkojen sijainti ja 
ohjeellinen rakennusten sijoittelu rakennuspaikalle. 
Rakentamistapaohjeessa rakennuspaikat on esitetty varsinkin kylän reuna-alueilla hyvin 
väljästi suurina rakennuspaikkoina tukemaan alueen ilmeen säilymistä väljänä kylämljöönä. 
Yleiskaavan alueelle rantavyöhykkeen ulkopuolelle esitetään muodostuvan n. 100 uutta 
rakennuspaikkaa. Siten rantavyöhykkeelle sijoittuvat ja mukaan laskien Isokylän yleiskaavan 
alueelle voi muodostaa 175 uutta asuinpientaloa, joten alueen asukasluku voi kasvaa yli 
500:lla.  
Ranta-alueen ulkopuolella yleiskaavaa saa käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena 
10 vuoden ajan kaavan voimaantulosta, minkä MRL 44§:N mukaan määräys voi enintään 
olla voimassa. Maankäyttö ja rakennuslain 44§:n muutoksen perusteluissa on esitetty, että 
määräajan kuluttua kaupungin on tarkasteltava onko olosuhteet yleiskaavan alueella 
edelleen sellaiset, että rakentamista on tarkoituksenmukaista ohjata yleiskaavalla vai onko 
kaavaa sisällöltäänkin ajantasaistettava. Ellei kaavan muulle muuttamiselle ole tarvetta ja 
määräystä voidaan pitää edelleen perusteltuna, yleiskaavan muutoksena annetaan 
pelkästään uusi (esim. 10 vuoden) määräaika jona kaavaa saa käyttää rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.   
 
4.2 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi 
4.2.1 Luonto ja maisemaselvitysten huomioon ottaminen 
Isokylän yleiskaavaehdotuksessa maisemaselvityksessä ja maakuntakaavassa arvokkaaksi 
koettu avoimen peltomaiseman olemus on voitu turvata tärkeimmillä peltoalueilla. Kylän 
keskeisimmän osan pohjoispuolen peltoaukea jää avoimeksi käytäväksi läpi kylän. 
Imposenniemen laajat peltoaukeat on voitu lähes kokonaisuudessaan osoittaa 
maisemallisesti arvokkaiksi peltoaukeiksi. Pienialaisempia peltoaukeita on useita kaava-
alueen eri osissa. 
Isokylä on vanhaa kulttuuriympäristöä, keskeisimmältä osaltaan yli vuosisadan ajan 
tehokkaasti rakentamiseen ja viljelyyn käytettyä, jopa satojen vuosien ajan asuttua. 
Luonnontilaista luontoa alueella on hyvin vähän. Kemijärvikin on säännöstelty. Yleiskaavan 
valmistelussa ei ole tullut esiin yhtään kohtaa, jossa luontoarvojen olisi todettu vaarantuvan. 
 
4.2.2 Rakennettu ympäristö, rakennusperintö ja muinaisjäännökset 
Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty suojeltavaksi kaikki ne rakennukset, jotka inventoinnissa 
on todettu kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan suojelemisen arvoisiksi. 
Jälleenrakennusjana rakennuksia ei ole esitetty yksittäisinä rakennuksina suojeltavaksi. 
Isokylän yleiskaavan alueella on lähes yhtenäistä ja hyväkuntoisena säilynyttä 
jälleenrakennusajan rakennuskantaa käsittävä Välikankaan alue, joka on kaavaluonnoksessa 
kokonaan osoitettu asuinpientalojen alueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä. Alueen uudis-
rakentaminen määrätään sovitettavaksi rakennusten ulkoasun ja pihajärjestelyjen suhteen 
alueen vanhaan (jälleenrakennusajan) rakennuskantaan sopivaksi. 
Kaikki yleiskaavan alueella tiedossa olevat maa-alueelle sijoittuvat kiinteät 
muinaisjäännökset on merkitty asemakaavakarttaan asianmukaisella merkinnällä. 
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4.2.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
Maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n muutoksen perustelujen mukaisesti Isokylän yleiskaava 
on laadittu niin, että kaavalla poistetaan suunnittelutarveratkaisun tarpeen 
yksittäistapauksellinen harkinta. Kun asia määrätään kaavassa, kaupunki ja maanomistajat 
saavat varmuuden siitä, miten rakentaminen alueella toteutuu rakennuslupamenettelyllä. 
Yleiskaavalla Isokylän alueelle osoitetaan rakentamisen mahdollisuus lähes kahdellesadalle 
uudelle asuinrakennukselle. Isokylän alueen väestö voi siten kasvaa viidelläsadalla. Näin 
mittava kasvu tuskin tapahtuu seuraavan sadankaan vuoden aikana, mutta Kemijärven 
kaupungin tavoitetta viihtyisien ja korkealaatuisten rakennuspaikkojen osoittamisesta rantaan 
tai sen välittömään läheisyyteen yleiskaava vastaa hyvin. Alueen maanomistajien selkeä 
tavoite yleiskaavalle on turvata suvun jälkipolville mahdollisuus palata omien tai vanhempien 
synnyinsijoille joko pysyvästi tai loma-asukkaaksi. Jo 20 % toetutuminen eli 100 uuden 
asukkaan sijoittuminen kylään turvaisi koulun ja kaupan säilymisen kylässä.   
Isokylän yleiskaava eheyttää yhdyskuntarakennetta luomalla Kemijärven kaupungin 
keskustan työssäkäyntialueella sijaitsevaan Isokylän vanhaan asuinkylään, olemassa olevan 
yhdyskuntatekniikan ja tiestön vaikutuspiiriin mahdollisuuden asuinrakentamiselle. Isokylään 
sijoittuva uusi asuinrakentaminen sijoittuu vanhan rakennusperinnön sijoittuminen ja 
rakennustapa huomioon ottaen muodostaen kylämäistä asuinympäristöä. 
 
4.2.4 Vaikutusten arvioinnin yhteenveto  
Arvioinnissa käytetyt symbolit: Plusmerkki (+) kuvastaa myönteistä vaikutusta, (++) erittäin myönteistä vaikutusta. 
Miinusmerkki (-) kuvaa kielteistä tai haitallista vaikutusta, (- -) erittäin haitallista vaikutusta. Nolla (0) kuvaa tilannetta, jossa kaavalla ei ole 
odotettavissa merkittävää vaikutusta. Kysymysmerkki (?), jos ei tiedetä vaikutuksen laatua. 
 
Vaikutuksen kohde 
tai tavoite 

Nykytilanne ja sen kehittyminen, jos 
yleiskaavaa ei laadita 

Yleiskaavan vaikutus Haitallisten vaikutusten lieven-
täminen, ym. huomioonotettavaa 

1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, sosiaaliset vaikutukset 
 
Isokylän pysyvä 
asutus 

 
- asutus ja asukasluku eivät voi 
kasvaa 

 
++ kylä kehittyy ja säilyy 
elinvoimaisena 

 
 

 
Asuinyöympäristön 
viihtyisyys 

 
0 

 
++ elävä  ja kehittyvä kylä on viihtyisä 
-    joku voi kokea uuden naapurin 
astuvan reviirille 

 
 
 
Tonttikoko suuri, muodostuu väljää 
kylämäistä asutusta, rakentamistapa 
vanhaan sopeutuva, rakentamisen 
alueet sijoitettu maisema huomioon 
ottaen 

 
Terveellisyys ja 
turvallisuus 

 
0 

 
+ viihtyisyys on osa terveellisyyttä 
- liikennemäärät lisääntyvät 

 
 
Kevyen liikenteen olosuhteita on 
parannettava. 
Tiestön teknistä tasoa kohennettava.

2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 
Maa- ja kallioperä 
 
Pinta- ja pohjavedet 
 

 
0 
 
0  
 

 
0 
 
+ jätevedet johdetaan verkostoon 

 
 
 
 

3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
 
Luonnonympäristö ylei-
sesti, tärkeät 
elinympäristöt ja 
luonnon mo-
nimuotoisuus 

 
+ aikaisemmin koskemattomat alueet 
säilyvät 
- kun ei rakenneta, ei myöskään 
hoideta ympäristöä, kylä pensittyy 
 

 
++ rakentaminen ohjattua ja 
ennakoitavaa 
+ luonnonympäristön arvokkaimmat 
kohteet osoitetaan kaavalla 
- otetaan uutta aluetta rakentamisen 
piiriin  

 
Huolellisella suunnittelulla 
rakentaminen ei huononna 
luonnonarvoja.  
Kaavassa on tärkeimmät alueet 
jätetty rakentamiselta vapaiksi ja  
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4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
 
yhdyskuntarakenne 

 
- - kylän kehittäminen pysähtyy 

++ Isokylän yhdyskuntarakenne 
tiivistyy ja eheytyy 
 

 

 
Yhdyskuntatalous 

 
- - Isokylä taantuu 
 

 
+ + vesihuollon verkosto tulee 
tehokkaampaan käyttön 
++ tiestö pääasiassa valmiina, 
tarvitaan vain teknistä parantamista 
 

 

 
liikenne 

 
- joukkoliikenteen kehittämiselle ei 
mahdollisuuksia 

+ joukkoliikenteen kehittämis-
mahdollisuudet paranevat 
- liikennemäärät ja sen myötä päästöt 
lisääntyvät 

 
 
Joukkoliikennettä kehitetään, 
kevyenliikenteen yhteyksiä 
keskustaan parannetaan. 

5 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
 
Maisema, kyläkuva 

 
0 Isokylä on omaleimainen kylä 
 

 
++ suunnitellusti rakentaen kyläkuva 
säilyy omaleimaisena 
uudisrakentamisesta huolimatta 
 

 
 

 
Kulttuuriperintö, 
rakennettu ympäristö 

 
0  
 

 
+ + uusi rakentaminen ohjataan 
yhtenäistä rakennustapaa 
noudattaen, selkeyttää myös vanhan 
rakennuskannan saneerauksen 
suuntaa 
 

 
 

 
5. KAAVAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN 
Yleiskaavaluonnoksen 13.06. – 13.07. 2007 ns. valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä 
maanomistajat ja muut osalliset esittivät luonnoksesta 14 kirjallista mielipidettä.   
Yleiskaavoituksesta järjestettiin viranomaisneuvottelu 14.08.2007. Viranomaisneuvottelussa 
todettiin yleiskaavan etenevän Kemijärven valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2008. Kaavan 
käsittelyä viivytettiin, kun tuli tieto, että valmisteltiin MRL:iin muutosta, jolla yleiskaava 
voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena kyläalueella muullakin kuin ranta-
alueella. Yleiskaavaehdotukseen on lisätty muutetun MRL 44 §:n edellyttämä määräys siitä, 
että yleiskaavaa saa käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.    
Yleiskaavaehdotus asetetaan 30 pv. ajaksi julkisesti nähtäville (MRA 19§) ja 
kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot (MRA 20§). 
Kun mahdolliset muistutukset ja lausunnot on saatu, järjestetään kaavaehdotuksesta 
viranomaisneuvottelu, jos joku lausunnon antajista sitä vaatii tai kaavaehdotusta 
mahdollisesti tehtävät muistutukset tai lausunnot sitä muuten edellyttävät. 
Muistutusten, lausuntojen ja mahdollisen viranomaisneuvottelun palautteen pohjalta 
kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen yleiskaavan hyväksymisestä. 
Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valtuuston päätöksestä on mahdollisuus valittaa 
Rovaniemen hallinto-oikeuteen.       
 
Rovaniemi 08.06.2009 
 
 Tapani Honkanen  
 maanmittausteknikko, YKS 282 


