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Kuntien tehtävät ovat murroksessa. Vuoden 2023 
alusta sotepalvelut siirtyvät maakuntahallinnolle. 
Maankäytön suunnittelu on ollut kunnan 
keskeinen tehtävä ja sen merkitys entisestään 
korostuu maakuntauudistuksen jälkeen. 
Vuodesta 2023 alkaen elin- ja vetovoimaisuuden 
edistäminen sekä sivistystoimeen liittyvien 
palvelujen kehittäminen ovat maankäytön 
suunnittelun lisäksi kuntien ydintehtäviä.

 Lukuvuoden 2021-
2022 kuntasuunnittelun kurssin ja 
yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin 
kohdekunta oli Kemijärvi, jolla on merkittävä 
teollisuuskaupungin historia. Väestökato ja 
elinkeinorakenteen muutos ovat muokanneet 
kaupunkia voimakkaasti.  Oulun yliopiston 
kuntasuunnittelun opintojakson (15 op) opiskelijat 
laativat kaksi vaihtoehtoista kehityskuvaa 
Kemijärven kaupungin keskusta-alueelle ja 
kyliin. Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin 
(10 op) opiskelijoiden kirjalliset selvitykset 
täydentävät kehityskuvia. Tähän raporttiin 
on koottu erikoiskurssilla tehdyt kirjalliset 
selvitykset sekä kuntasuunnittelun opintojaksolla 
laaditut perusselvitykset sekä lopulliset 
kehityskuvat selostuksineen. Kuntasuunnittelun 
opintojaksolla laadittiin myös Harava-kysely, 
johon sisällytettiin myös erikoiskurssilaisten 
kysymyksiä. Kemijärven kaupungin nimeämä 
ohjausryhmä vastasi Harava-kyselyyn ja antoi 
palautetta kehityskuvaluonnoksista. Opiskelijat 
esittelivät lopulliset työnsä ohjausryhmälle työn 
luovutustilaisuudessa 3.5.2022.

 Kuntasuunnittelun opintojaksolla 
paneuduttiin kaavoittajan ja erikoiskurssilla 
erityisasiantuntijan rooliin kaavaprosessissa. 
Kuntasuunnittelun opinnot sisälsivät 
myös merkittävän luentokokonaisuuden. 

Ympäristöministeriön Mika Ristimäki, Kuntaliiton 
Anne Jarva, Tampereen kaupunkiseudun 
Kaisu Kuusela, Pohjois-Pohjanmaan liiton Mari 
Kuukasjärvi, Arinan Mikko Polso, Pohjois-
Pohjanmaan ELY:n Heino Heikkinen, Oulun 
kaupungin Mika Uolamo, Kerttu Saalasti 
instituutin Ossi Kotavaara, Väylä-viraston Seppo 
Serola sekä UZ-Finland OY:n Leo Kosonen 
arkkitehtuurin yksikön asiantuntijoiden 
lisäksi luennoivat opintojaksolla maankäytön 
ajankohtaisista ilmiöistä.

 Kiitämme Kemijärven kaupunkia 
mielenkiintoisesta ja konkreettisesta 
suunnittelutehtävästä. Kiitämme Kemijärven 
kaupungin nimeämää vaikutusvaltaista 
ohjausryhmää hyvästä yhteistyöstä. Kiitämme 
erityisesti Kemijärven yhdyshenkilönä toiminutta 
kaupungingeodeetti Tapio Pöyliötä materiaalista 
ja kaupunkia esittelevästä luennosta.  Kiitämme 
myös Seija Puhakkaa paikkatieto-opetuksesta.

 Kiitos opiskelijat! Paneuduitte 
asiantuntevasti yhdyskuntasuunnittelun ja 
strategisen maankäytön suunnitteluhaasteisiin 
sekä työstitte inspiroivat kehityskuvat 
tulevaisuuden Kemijärvestä.

 Toivomme, että raportti palvelee 
tarkoituksensa mukaisesti Kemijärven 
kehittämistä ja päätöksentekoa.

3.5.2022

Professori Tarja Outila, kuntasuunnittelun 
opintojakson vastuuopettaja

Professori Helka-Liisa Hentilä, 
yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin 
vastuuopettaja

Tarja Outila

Esipuhe



I Erillisselvitykset



Raportin ensimmäisessä osassa tehdään 
katsaus Suomen maaseudun ja Kemijärven 
menneeseen kehitykseen. Tarkastelun 
keskiössä ovat ne yhteiskunnassa tapahtuneet 
murrokset ja muutokset, jotka osaltaan 
selittävät miksi Suomen maaseutu ja sen 
pienet maaseutukaupungit ovat kehittyneet 
sellaisiksi kuin ne nykypäivänä ovat. Kehitystä 
seurataan ensisijaisesti väestönkehityksen sekä 
sen alueellisen jakautumisen näkökulmasta. 
Raportin toisessa osiossa käydään läpi 
maaseudun, maaseutukaupunkien ja 
Kemijärven nykytila, sekä tehdään lyhyt 
katsaus niiden tulevaisuudenkuvaan.

Mennyt kehitys

Tutkailtaessa Suomen karttaa sekä kaupunkien 
väkilukuja, voidaan huomata maamme 
väestön painottuneen selvästi maan eteläisiin 
osiin sekä länsirannikolle. Kuitenkaan täysin 
asumattomia alueita tai erämaita Suomesta 
löytyy lopulta varsin vähän. Tämä on helppo 
havaita taittaessa pidempiä matkoja maamme 
halki autolla: vaikka matkaa lähimpiin 
kaupunkeihin tai isompiin asumiskeskittymiin 
olisi kymmeniä tai satoja kilometrejä, tasaisin 
väliajoin tien varrella kohoaa jokin yksittäinen 
talo tai pitäjä. Tosin tänä päivänä yhä useampi 
näistä näyttäisi olevan tyhjillään. 

Isojako
Kun Suomi aikoinaan asutettiin, asutuksen 
sijaintiin ja kehitykseen vaikuttivat lähinnä 
maantieteelliset olot. Ihmiset asettuivat sinne, 

missä oli viljelyskelpoista maata ja mistä 
leipä oli helpoiten saatavilla. Ensimmäisenä 
Suomessa asutettiin eteläinen rannikkoseutu, 
mutta hiljalleen asutusta alkoi levitä 
uudisraivaajien mukana myös sisämaahan. 
Etelä-Suomessa asutus tiivistyi viljavilla 
savitasangoilla muodostaen suuriakin kyliä, 
kun pohjalaiset muodostivat kyläasutuksia 
jokilaaksoihin. Savossa ja Karjalassa 
harrastettiin kaskiviljelyä, josta johtuen 
myös asutus kehittyi jo tuolloin kauemmaksi 
toisistaan. (Helminen & Ristimäki 2008, s. 8) 
Alueilla, jonne oli syntynyt asutuskeskittymiä, 
maatalous perustui sarkajakoon. Sarkajako 
perustui tiiviisiin kyliin sekä tiettyjen sääntöjen 
mukaan toimiviin kyläyhteisöihin, joissa niitä 
ympäröivät viljelysmaat oli jaettu pienissä 
osissa kylän taloille. Näin sarkajako piti kylät 
tiiviinä rykelminä. (Helminen & Ristimäki 
2008, s. 8)
 Ruotsissa määrättiin 1750-luvulla 
valtakuntaan toteutettavaksi merkittävä 
maatalouspoliittinen toimi, isojako, jonka 
tarkoituksena oli tehostaa maataloutta 
yhdistämällä tilkkutäkkimäisiksi 
muodostuneet sarkaviljelyyn perustuneet maat 
isommiksi kokonaisuuksiksi. (Helminen & 
Ristimäki 2008, s. 9) Asetuksen historiallinen 
tausta linkittyy Ruotsin menetettyyn suurvalta-
asemaan sekä sen myötä hävinneisiin vilja-
aittoihin, jonka seurauksena valtakunnan 
oli tehostettava maataloutta tuontiviljan 
tarpeen vähentämiseksi. (Laine 2020, s. 17) 
Isojaon seurauksena vanhojen asutusten 
ulkopuolelle kehittyi uusia haja-asutusalueita, 

Paulus Alajeesiö

Maaseudun ja maaseutukau-
punkien kehitys Suomessa ja 
Kemijärvellä



kun talonpojat saivat perustaa uusia peltoja 
ja torppia. (Helminen & Ristimäki 2008, 
s. 9) Tästä alkoi kehitys, joka alkoi rikkoa 
sarkajakoyhdyskunnille tyypillisiä tiiviitä 
ryhmäkyläkeskittymiä, jotka hävisivät 
Suomesta ja Ruotsista lopullisesti myöhemmin 
viimeistään uusjaon myötä. Isoajossa jaettiin 
myös aikaisemmin yhteisomistuksessa 
olleet metsät, osittain yksityismetsiksi ja 
osin kruunulle, joka loi pohjaa myöhemmin 
kehitykseen merkittävästi vaikuttaneelle 
metsäteollisuuden nousulle. Se myös tehosti 
maanviljelyä, joka osaltaan takasi 1800-luvun 
voimakasta väestönkasvua.
 Kemijärvi oli saanut Kuusamon 
ja Kuolajärven ohella poikkeuksellisesti 
vapautuksen isojaosta. Tämä perustui niin 
kutsuttuun vuonna 1790 kruunun kanssa 
solmittuun knihti- eli ruotusopimukseen, 
jossa edellä mainitut pitäjät solmittiin 
lupaukseen maakunnan puolustamisesta 
ja valtakunnan itäisen rajan vartioinnista 
mahdollisen hyökkäyksen varalta. Vastineeksi 
tästä valtiovalta oli lupautunut vapautukseen 
”ikuisiksi ajoiksi” maanmittauksesta, 
isojaosta ja verollepanosta. Suomen siirryttyä 
Haminan rauhan jälkeen Venäjän vallan alle, 
sotilaalliset velvollisuudet luonnollisesti 
loppuivat. Kemijärveläiset eivät kuitenkaan 
vapaaehtoisesti halunneet luopua niistä 
erityisoikeuksista, jotka heille oli annettu. 
He saivatkin pidettyä kiinni vapautuksesta 
aina 1870-luvulle asti, jonka jälkeen maiden 
mittaaminen aloitettiin. (Kuosmanen 1978, s. 
15)
 1800-luvulle tultaessa ja sen kuluessa 
karjatalous ja metsätalous nousivat perinteisen 
viljanviljelyn rinnalle. Tehostunut maatalous 

johti siihen, että myös vanhat työmenetelmät 
vaihtuivat innovaatioita vaatineisiin uusiin 
tapoihin. Näiden johdosta vuosisadan 
puolivälissä toteutettiin vanhaa Isojakoa 
seurannut uusjako. Tämä maanjako ei 
tapahtunut yhtä yhtenäisesti kuin aikaisemmin 
alulle pantu Isojako, sillä se toteutettiin 
eri tavoin eri alueilla ja myös sen merkitys 
vaihteli. Yhtä kaikki, sitä seurasi perinteisen 
omavaraistalouteen ja sarkajakoon perustuneen 
maatalouden loppu sekä sen myötä perinteisten 
vuosisatoja vanhojen kyläasutusten lopullinen 
pirstaloituminen. Maaseudun asutus levisi 
yhä laajemmalle alueelle ja yleisimmäksi 
kylätyypiksi muodostui haja-asutuskylä. 
(Helminen & Ristimäki 2008, s. 9)

Autonomian aika
Autonomian alkupuolella suomen 
yhteiskunnallinen kehitys oli hidasta, 
muuta taustalla väkiluku kasvoi kuitenkin 
voimakkaasti. Kun suomen väkiluku oli vuonna 
1800 noin 830 000 (Vahtola 2003, s. 186) oli se 
vuonna 1900 jo liki 2 700 000 (Tilastokeskus 2022) 
Erityisesti kasvoi tilattomien ja torppareiden 
lukumäärä. (Vahtola 2003, s. 187)
1860-luvulla Suomea koettelivat pahat 
katovuodet, jonka seurauksen peräti 10% 
väestöstä menehtyi muutaman vuoden aikana. 
(Häkkinen 2012) Koska perinteisin keinoin ei 
enää kyetty kasvanutta väestöä ruokkimaan, 
aloitettiin vuosisadan loppupuolella Suomessa 
maatalouden uudistaminen. Tuontiviljaa, 
joka oli teollistumisen myötä halventunut, 
alettiin tuoda maahan yhä enemmän. Halpa 
tuontivilja laski myös kotimaisen viljanviljelyn 
kannattavuutta, ja sen seurauksena alettiin 
panostaa entiseen nähden huomattavasti 

Kuva 1. Karikatyyrinen kaavio havainnollistaa, miten isojako ja uusjako hajoittivat vanhat ryhmäkylät.
Vasemmalla kuva sarkoihin jaetusta pellosta ja tiiviistä ryhmäkylästä. Oikealla tilanne maiden jaon jälkeen. 
Värikoodi osoittaa yhdelle talolle kuuluvan sarkan tai pellon. Punainen kuvaa asutusta. (Paulus Alajeesiö)



enemmän karja- ja metsätalouteen. (Vahtola 
2003, s. 194-195) Uudistusten tekoa helpotti 
1860-luvulla Suomen itselleen ponnistelemat 
valtiopäivät, joiden johdosta Suomella oli 
ensimmäisen kerran mahdollisuus itse 
lakeja säätämällä vaikuttaa yhteiskuntansa 
kehitykseen. Se myös vauhditti Suomen 
teollistumista, joka alkoi vähitellen muuttaa 
yhteiskunnan rakenteita. (Vahtola 2003, s. 229)
 Nopeimmin kasvoivat saha- ja 
paperiteollisuus, jotka nousivat 1800-luvun 
loppupuolella Suomen teollistumisen vetureiksi. 
Näiden raaka-aine tuli tietysti metsistä ja 
työntekijöitä oli paljon tarjolla. Teollisuuden 
tuotteita vietiin paljon maailmalle, ja se toi 
maahan rahaa, joka levisi laajalle yhteiskuntaan 
metsänomistajia ja metsätyöläisiä myöten. 
Teollistuminen vauhditti voimakkaasti myös 
Suomen rautatieverkon rakentumista. (Vahtola 
2003, s. 274-275) Rautatie Kemijärvelle valmistui 
vuonna 1934. (Kuosmanen 1978, s. 312) Pääosa 
maan rataverkostosta rakentui jo ennen vuotta 
1900 ja niiden rakentamisella onkin ollut 
merkittävä vaikutus Suomen kaupunkien ja 
asutusalueiden kehitykseen. Raideverkostoa 
tutkailemalla voidaan huomata, että sen varrelle 
ja erityisesti sen risteyskohtiin on syntynyt 
kuin tyhjästä merkittäviä kaupunkeja ja 
asutuskeskittymiä. Näistä mainittakoon Lahti, 
Hyvinkää, Riihimäki, Kouvola ja Seinäjoki. 
Myös saha- ja puuteollisuus synnyttivät 
kaupunkien ulkopuolelle uusia yhdyskuntia, 
kuten esimerkiksi Forssa, Valkeakoski, 
Kuusankoski ja Varkaus. 
 1870-luvulta alkanut murros 
heijastui myös Kemijärvelle, jossa isojakoa oli 
alustavasti alettu suunnitella samaan aikaan. 
Maataloudessa tapahtuneet murrokset eivät 
tosin Kemijärvellä olleet näkyviä, sillä siellä, 
kuten muualla Lapissa pohjoisesta sijainnista 
johtuen, karjataloudella oli jo ennestään etusija 
muuhun peltoviljelyyn nähden. Sen sijaan 
metsätalouden nousu näkyi voimakkaasti 
Kemijärvellä. (Kuosmanen 1978, s.53)
 Vaikka isojaon keskeneräisyydestä 
johtuen 1800-luvun lopulla Kemijärvellä oli 
voimassa yksityisten metsien hakkuukielto, 
myi valtio metsiään runsain mitoin, joka toi 
työtä kemijärveläisille. (Kuosmanen 1978, s. 88)
Vuosisadan lopulla puun hinta oli korkealla 
ja puutavaraliikkeet alkoivat tuntea 
Kemijärven hakkaamattomia metsiä kohtaan 
suurta kiinnostusta. Tuolloin Kemijärvellä 

tehtiin myös maamme silloisen historian 
suurin metsäkauppa, josta voidaan katsoa 
alkaneen varsinainen ryntäys Kemijärven 
metsiin. (Kuosmanen 1978, s. 83-84) Rahaa 
paikkakunnalla liikkui vuosisadan vaihteessa 
niin paljon, että Pohjois-Suomessa tuhannen 
markan seteli tunnettiin yleisesti nimellä 
”kemijärveläinen”. (Kuosmanen 1978, s. 91) 
Metsätöistä alkanut vilkas ja taloudellisesti 
ennennäkemätön kausi toi paikkakunnalle 
paljon lisää väestöä niin, että kuntalaiset 
näkivät parhaaksi perustaa nopeasti 
kasvaneesta Kemijärven kirkonkylästä 
taajaväkisen yhdyskunnan. Näin Kemijärvi 
muuttui muutamassa vuosikymmenessä 
nälkävuosien kurittamasta hiljaisesta 
pitäjästä uudenaikaiseksi vauraaksi kyläksi. 
(Kuosmanen 1978, s. 351)
 Vuosisadan alkupuolella Kemijärven 
taloudellinen nousukausi jatkui pitkään 
katketen kuitenkin 1930-luvulla lamaan. 
Lamasta huolimatta Kemijärven hyvät ajat 
jatkuivat aina maailmansotiin asti. (Kuosmanen 
1978, s. 352) 1890-luvun metsäkaupoista 
alkanut Kemijärven väestökasvu jatkui 
kuitenkin tasaisena läpi 1930- ja 1940-lukujen. 
Kun vuonna 1890 Kemijärven väkiluku oli noin 
3400 (Kuosmanen 1978, s. 40) oli se vuonna 
1945 jo liki 10 000. (Kuosmanen 1978, s. 249)

Itsenäistymisestä maailmansotiin 
Suomen itsenäistyessä suomi oli 
kansainvälisessä vertailussa sekä 
asutusrakenteeltaan että elinkeinojakaumaltaan 
poikkeuksellisen maatalousvaltainen maa: 
esimerkiksi vuonna 1920 työvoimasta vain 
10 % työskenteli teollisuudessa ja noin kaksi 
kolmasosaa maatalouden parissa. Maaseudulla 
käytännössä koko väestö sai elantonsa joko 
maa-, metsä tai kalataloudesta tai erilaisista 
maata ja metsää hyödyntävistä sekatalouksista. 
(Maaseutukatsaus 2017, s. 21)
 Itsenäistymisen jälkeen maan tilanne 
oli jännittynyt ja ratkaisematta oli useita 
yhteiskunnallisia ongelmia. Maan sisäiset 
jännitteet johtivat sisällissotaan vuonna 
1918 joka johti valkoisten voittoon. Kansan 
jakautuminen punaisiin ja valkoisiin ei 
kuitenkaan loppunut sisällissotaan. Näin 
nuoren valtion valtionjohdon ja poliittisen 
päättäjien ensimmäisiä ja tärkeimpiä tehtäviä 
oli poistaa kuilu punaisten ja valkoisten 
väliltä. Uusilla laeilla pyrittiin parantamaan 



erityisesti yhteiskunnan huono-osaisimpien 
asemaa, sillä haluttiin viedä pohjaa pois 
kommunistien kannatukselta mahdollisen 
vallankumouksen pelossa. Erityisesti 
kiinnitettiin huomiota maaseudun ongelmiin 
ja erityisesti itsenäistymisen jälkeen tätä vasten 
säädetyillä asutuslaeilla oli suuria, yhä tänä 
päivänä näkyviä, vaikutuksia maaseudun 
asutusrakenteeseen.
 Erityisen huonossa asemassa olivat 
tilattomat ja torpparit, joiden määrä oli kasvanut 
huomattavasti jo 1800-luvun aikana. Kyseisellä 
vuosisadalla niiden asemaa oli heikentänyt 
toteutuneet isojaot, sekä väestönkasvu, sillä 
työntekijöitä oli suhteessa työnantajiin eli 
tilallisiin niin paljon, ettei parempien työolojen 
vaatimiseksi ollut paljoa tehtävissä.
Ensimmäinen asutustoimi oli jo vuonna 1918 
säädetty torpparilaki, joka johti jo Suomessa 
kahdessa vuodessa liki 55 000 uuden tilan 
muodostamiseen. Tätä lain turvaamaa oikeutta 
lunastaa aikaisemmin vuokralla ollut maa käytti 
vuoteen 1940 mennessä yli 90 000 torpparia ja 
mäkitupalaista ja noin 24 000 maanomistajaa 
luovutti maata yli 900 000 hehtaaria. (Vahtola 
2003, s. 268)
 Tilattoman väen asuttamiseksi 
pääasiassa valtion maille säädettiin vuonna 
1922 uusi asutuslaki, joka tunnetaan nimellä 
Lex Kallio. Lain myötä nyt myös tilattomilla 
oli mahdollisuus lunastaa maata. Lex Kallio 
korvautui vuonna 1936 uudella asutuslailla, 
jolla aloitettiin asutustilojen ja -alueiden 
perustaminen Pohjois-Suomessa. Uusia tiloja 
muodostettiin myös vanhoja tiloja lohkomalla. 
Viljelyn tehostuttua ja metsätöistä saatavin 
lisäansioin aikaisempaan nähden pienempikin 
pinta-ala teki tilasta elinkelpoisen. (Vahtola 
2003, s. 268)
 Asutuslakien seurauksena Suomeen 
kehittyi pientilavaltainen maatalous ja 
hajautunut asutusrakenne. 1930-luvun 
lamavuosina pientilavaltaisuus vahvistui 
edelleen, kun maatilojen osia eroteltiin 
velkojen maksuun ja tiloja pilkottiin 
pakkohuutokaupoissa. (Maaseutukatsaus 2017, 
s. 22)
 Kemijärvellä asutuslakien 
täytäntöönpanoa haittasi isojaon 
keskeneräisyys. (Kuosmanen 1978, s. 258-
259) Jaot saatiin piirrettyä lopullisesti kartalle 
vasta vuonna 1939. Tosin vielä tuolloinkaan 
toimitusta ei saatu vielä lopullisesti valmiiksi, 

sillä valituksia tehtiin ja käsiteltiin vielä reilu 
10 vuotta myöhemmin. Lopullisesti isojaon 
voidaan todeta tulleen valmiiksi Kemijärvellä 
vasta vuonna 1951, jolloin viimeinen päätös 
korkeimmasta oikeudesta annettiin. Jaon 
venyminen myös haittasi maatalouden 
kehitystä, sillä kemijärveläiset eivät mielellään 
raivanneet uusia alueita, sillä eivät tienneet 
mitä alueita heille tulisi yksityiskäyttöön jaon 
päättyessä. (Kuosmanen 1978, s. 265.) Kun 
Kemijärvellä oli vuonna 1920 peltoalaa 1719 
hehtaaria, olisi sitä vuonna 1941 vuonna vain 
hieman enemmän, 1837 hehtaaria. (Kuosmanen 
1978, s. 262)
 Maatalouden hitaan kehittymisen 
lisäksi isojaon keskeneräisyydestä seurasi 
myös muita ongelmia: jo vuosisadan 
alussa Kemijärvellä oli syntynyt ajatus ja 
halu muodostaa kirkonkylästä kauppala 
ja siitä päästiin yhteisymmärrykseen 
1920-luvun aikana. Ehdotus tästä lähetettiin 
valtioneuvostolle vuonna 1930. (Kuosmanen 
1978, s. 211-212) Tällöin Kemijärvellä pidettiin 
käytännössä jo varmana sitä, että seuraavana 
vuonna kirkonkylästä muodostetaan 
kauppala. Kemijärveläisten yllätykseksi 
he kuitenkin vastaanottivat tiedon, että 
esitys kauppalan perustamisesta on hylätty. 
Pääsyyksi mainittiin isojaon keskeneräisyys 
sekä se, ettei alueen maiden rajoja ollut vielä 
lopullisesti määrätty. (Kuosmanen 1978, s. 213) 
Hallintomuodon vaihtuminen kauppalaksi 
olisi ollut yhdyskunnan kehittämisen kannalta 
merkittävää, sillä taajaväkinen yhdyskunta 
ei antanut kaikkia tarvittavia hallinnollisia 
keinoja sen kehittämiseksi. (Kuosmanen 1978, 
s. 212)
 Vaikka Suomen elinkeinorakenne 
muuttui itsenäisyyden jälkeisillä 
vuosikymmenillä hitaasti, kansantalous 
voimistui tuona aikana vahvasti. Lisääntynyt 
vauraus myös heijastui elämäntapoihin sekä 
kansanterveyteen, jonka seurauksena Suomen 
nuori väestö kasvoi nopeasti. (Maaseutukatsaus 
2017, s. 22) Suomen itsenäistyessä sen väkiluku 
oli noin 3 134 300 ja vuonna 1945 se oli 3 778 
890, eli väkiluku kasvoi tuona aikana noin 
20 %. (Tilastokeskus 2022) Väestönkasvua 
maaseudulla pidettiin valtion taholta tärkeänä 
elintarvikeomavaraisuuden ja metsätalouden 
työvoimatarpeiden takia aina 1950-luvulle asti. 
(Maaseutukatsaus 2017, s. 22)



Maaseutu tyhjenee 1945–1970
Sotien jälkeen valtiolla oli ratkaistavanaan 
lukuisia poliittisia haasteita ja 
yhteiskunnallisia kysymyksiä. Näistä 
mainittakoon rintamamiesten ja siirtoväen 
asuttaminen, sotakorvausten maksaminen ja 
jälleenrakentaminen. (Vahtola 2003, s. 340)
 Kiireellisin tehtävä oli siirtolaisten ja 
rintamamiesten asuttaminen. Luovutetuilta 
alueilta uudelleen asutettavaa väestöä oli 
lukumääräisesti yli 400 000 henkilöä. Puolet 
näistä sijoittuivat palkkatöihin kaupunkeihin 
ja asutuskeskuksiin, mutta puolet olivat 
maanviljelysväkeä, jotka tarvitsivat omaa maata 
viljeltäväksi. Siirtoväestä suurin osa sijoitettiin 
Etelä- ja Keski-Suomen jo raivatuille peltomaille. 
Pohjois- ja Itä-Suomeen perustettiin noin 16 000 
niin sanottua kylmää tilaa raivaamattomille 
alueille. Lisäksi kaupunkeihin ja kauppaloihin 
perustettiin noin 30 000 omakotitaloille 
varattua rintamamiestonttia. Sotien jälkeiset 
asutustoimet olivat mittavia, sillä yhteensä 
maata jaettiin lähes 2,8 miljoonaa hehtaaria, 
joka oli kaksinkertainen määrä esimerkiksi 
torpparivapautukseen käytettyyn maahan 
nähden. (Vahtola 2003, s. 341) 
 Maata jaettiin ahkerasti myös 
Kemijärvellä: Morkkaperälle Javaruksen kylään 
sijoitettiin 13 viljelystilaa, Kalkiaisjärven alueelle 
23 viljelystilaa, Vuostimojärven alueelle 21 
viljelystilaa ja Luokka-Aavan alueelle sijoitettiin 
yhdeksän viljelystilaa. Lisäksi Luusuan ja 
Juujärven kyliin perustettiin Autiosaaren, 
Päiväjoen, Juukosken ja Koppelolammen 
asuinalueet, joihin sijoitettiin yhteensä 28 
viljelystilaa sekä neljä asutustilaa. Näiden 
lisäksi Kemijärvelle perustettiin heille, jotka 
eivät olleet maanviljelijöitä, 100 asutustilaa, 
jotka sijoitettiin pääasiassa Särkikankaalle. 
Myös vuonna 1944 säädettyä lisämaalakia, Lex 
Lahtelaa, joka tarkoitti pienten tilojen lisämaan 
hankintaoikeutta Kemijärvellä käytettiin 
ahkerasti. Hakemuksia jätettiin 705 kappaletta. 
(Kuosmanen 1978, s. 261)
 Sekä itsenäistymisen jälkeisellä että 
toisen maailman sodan jälkeisillä asutuslaeilla 
oli mittavia ja pysyviä vaikutuksia Suomen 
aluerakenteeseen, kun suuria väestömääriä 
”siirrettiin” maan sisällä lyhyessä ajassa 
uudelleen. Luonnollisesti myöhemmin näiden 
väestökasvun myötä vaikutukset kertaantuivat. 
Asutustoiminnan seurauksena syntyi lukuisia 
uusia asuinalueita ja vanhat asuinalueet saivat 

nopeasti lisää väestöä, joka vaikutti näiden 
myöhempään kehitykseen. Huomattavalle 
määrälle ihmisiä annettiin maata myös entisten 
asutusalueiden ulkopuolilta ja syrjäseuduilta, 
joka osaltaan hajautti asutusrakennetta.
 Siirtolaisten ja rintamamiesten 
asuttamisen ohella toinen kiireellisesti 
alullepantava toimenpide sotien jälkeisessä 
Suomessa oli sotakorvausten maksaminen. 
Merkillepantavaa korvauksissa oli se, että niistä 
jopa 75 % oli määrätty maksettavaksi erilaisina 
metalliteollisuuden tuotteina, kuten koneina ja 
laitteina. Esimerkiksi vetureita Neuvostoliittoon 
toimitettiin 900 kappaletta. Tämän seurauksena 
valtio joutui tekemään isoja satsauksia ja 
kehittämistä omaan teollisuuteensa. (Vahtola 
2003, s. 343) Tämä luonnollisesti teetti paljon 
työtä niillä alueilla ja niissä kaupungeissa, 
joissa teollisuutta oli, ja vauhditti siten tällaisten 
alueiden kasvua ja kehitystä.
 Kiireellisesti satsauksia vaatinutta 
suomalaista teollisuutta vaivasi kuitenkin 
erityisesti pohjoisessa sähkön puute, jonka 
seurauksena sotien jälkeen aloitettiin useita 
mittavia, tuhansittain ihmisiä työllistäneitä, 
voimalaitostyömaita. Esimerkiksi Oulujoen 
ja Kemijoen rakentaminen aloitettiin nopeasti 
sotien päätyttyä. (Vahtola 2003, s. 240) 
Nämä luonnollisesti vaikuttivat paikallisesti 
merkittävästi jokivarsikaupunkien ja kylien 
elämään. Kemijärven alueella valmistui 
Karvakkojoen voimalaitospato vuonna 1945, 
(Kuosmanen 1978, s. 287) Kemijokeen Jumiskon 
voimalaitos vuonna 1954, (Kuosmanen 1978, 
s. 289) ja Juotasjoen voimalaitos vuonna 1958 
(Kuosmanen 1978, s. 288) Mittavin hanke oli 
vuonna 1959 aloitettu Seitakorvan voimalan 
rakentaminen jonka yhteydessä Kemijärvi 
säännösteltiin. Se työllisti parhaimmillaan 
1200 henkilöä ja tiesi Kemijärvelle taloudellista 
nousua. Se kuitenkin aiheutti myös mittavia 
muutoksia ja haittoja Kemijärven asutukselle, 
sillä säännöstely aiheutti vahinkoa noin 13 
000 hehtaarin kokoiselle alueelle ja peräti 1600 
tilalle, joille kuitenkin maksettiin korvauksia 
ja annettiin uusia maita sekä raivattiin 
uutta peltoa. (Kuosmanen 1978, s. 291–292) 
Säännöstelyn myötä Kemijärveltä hävisi myös 
komeat hiekkarannat. (Kuosmanen 1978, s. 293)
Voimalarakentamisen lisäksi sotien jälkeen 
myös pommituksissa vaurioituneiden 
kaupunkien ja Pohjois-Suomen hävitysten 
jälleenrakentaminen tuotti valtavasti työtä. 



(Vahtola 2003, s. 340) Myös Kemijärvi kärsi 
Lapin sodassa pahoin. Kirkonkylän keskusta oli 
poltettu käytännössä täysin ja ympärysalueella 
hävitettiin tilojen päärakennuksista 152 
kappaletta, karjarakennuksista 143 kappaletta 
ja muita talousrakennuksia 102 kappaletta. 
Vaikka menetykset olivat valtavia, koko kuntaa 
kohdannut hävitys ei ollut niin suurta kuin 
monessa muussa Pohjois-Suomen kunnassa. 
Kemijärven kaikista rakennuksista tuhoutui 
noin 20 %, kun esimerkiksi Rovaniemellä 
rakennuksista tuhottiin 87 %, Savukoskella ja 
Enontekiöllä 90 %, ja Inarissa 85 %. (Kuosmanen 
1978, s. 348) Kemijärvellä jälleenrakennus 
tapahtui kuitenkin hyvin nopeasti: kun 
alun perin rakennuksia oli tuhoutunut 
1840 kappaletta, oli niitä rakennettu sama 
määrä uudelleen jo vuonna 1948. Vuonna 
1950 rakennettujen rakennusten määrä oli 
jo liki 2200. Myös ulkomaanapu Suomen ja 
Lapin jälleenrakentamiseksi oli mittava, joka 
vauhditti rakentamista. Vaikka sotien tuhot 
olivat hirvittävät ja jälleenrakentaminen raskas 
prosessi, toi se mukanaan alueille töitä ja lisää 
väestöä. (Kuosmanen 1978, s. 350) Esimerkiksi 
juuri Kemijärvellä jälleenrakennuskauden 
myötä lisääntynyt väkiluvun kasvu loi pohjaa 
tulevalle, tosin varsin lyhyeksi jääneelle, 
nousukaudelle. 
 Heti sotien jälkeisinä vuosina 
syntyvyys oli ennennäkemättömän korkea, ja 
pysyi korkealla aina 1960-luvun puoliväliin 
asti. Vuosina 1945–1950 syntyi niin kutsutut 
suuret ikäluokat, jolloin lapsia syntyi noin 
100 000 vuosittain. (Tilastokeskus 2022) 
Tällöin väestöstä maaseudulla asui vielä 67,7 
% (Vahtola 2003, s. 361) Suomen väestö oli 
siis tuolloin vielä voimakkaasti painottunut 
maaseudulle ja kaupungistuminen muuhun 
Eurooppaan verrattuna huomattavasti 
jäljessä. Seuraavien vuosikymmenten aikana 
tapahtunut rakennemurros kuitenkin käynnisti 
Suomessa pian sotien jälkeen voimakkaan 
kaupungistumisen.
 Korkean syntyvyyden ja asutustoimien 
seurauksena maaseutu kasvoi aina 1950-luvun 
loppuun asti, mutta kasvu alkoi taittua 
voimakkaasti 1960-luvulla. Sotien jälkeisinä 
vuosikymmeninä maa- ja metsätalous 
koneellistui nopeasti, joka tarkoitti, että 
työvoimaa siellä tarvittiin entiseen nähden 
huomattavasti vähemmän. Kun suuret ikäluokat 
kasvoivat työiän kynnykselle, oli maaseudulla 

huomattava määrä liikaväestöä. (Helminen 
& Ristimäki 2008, s. 9–10) Muuttopaine alkoi 
purkautua voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomen 
teollistuneisiin kaupunkeihin sekä erityisesti 
pääkaupunkiseudulle. Vanha elinkeino- ja 
toimialarakenne murtui nopeasti. Näiden 
muuttovirtojen asuttamiseksi eripuolille 
Suomea sen kaupunkien laitamille huomattava 
määrä elementtikerrostaloja. 1960- ja 
1970-lukujen taitteessa maaltamuutto oli jo niin 
suurta, ettei Etelä-Suomen kaupungit kyenneet 
enää tarjoamaan työpaikkaa kaikille muuttajille 
ja sen seurauksena osa muuttovirroista alkoi 
suuntautua Ruotsiin. (Holsitila & Hämäläinen 
2019, s. 41–42)
 Vastaava kehitys heijastui myös 
Kemijärvelle, joka eli vielä 1960-luvulla sen 
kukoistuskautta. Kun sen maalaiskunnassa 
ammatissa toimivista vuonna 1960 maa- 
ja metsätaloudessa työskenteli 66,9 % 
väestöstä, tippui se kymmenessä vuodessa 
yli kolmanneksen 42,5 %:n. Vastaavasti 
kauppalassa lukema tippui 14,7 %:sta 6,3 
%:n. Sekä maalaiskunnassa että kauppalassa 
työvoiman osuus siirtyi teollisuuteen. 
(Kuosmanen 1978, s. 251) Tästä murroksesta 
lähtikin liikkeelle Kemijärven taantuma, 
joka jatkuu yhä. Kemijärven maalaiskunnan 
ja kauppalan yhteenlaskettu väkiluku oli 
korkeimmillaan vuonna 1967, jolloin se oli 16 
053. (Kuosmanen 1978, s. 249)
 Suomessa vuosina 1945–1960 todella 
korkeana ollut syntyvyys lähti laskuun 
1960-luvulla, joka hidastutti väestönkasvua 
huolimatta terveydenhuollon kehittymisestä 
seuranneesta kuolleisuuden laskemisesta 
huolimatta. Merkittävästi väestönkasvuun 
vaikutti myös siirtolaisuus. Vuosina 1946–
1979 Suomesta muutti ulkomaille peräti 
440 000 henkilöä. Vaikka myöhemmin 
olojen parannuttua noin puolet näistä palasi 
takaisin, oli vaikutukset väkiluvun kasvuun 
huomattavat. Tätä lisäsi ennestään se, että 
lähteneet olivat yleensä nuoria, joka vaikutti 
negatiivisesti ennestään laskussa olleeseen 
syntyvyyteen. (Vahtola 2003, s. 359)

Hajautettu hyvinvointivaltio 1960–1990
Suomen talous kasvoi voimakkaasti 
1950-luvulta lähtien ja Suomesta alettiin 
rakentaa hyvinvointivaltiota. Tavoitteena 
oli luoda Suomesta tasa-arvoinen valtio 
esimerkiksi tasaamalla verotuksella ihmisten 



välisiä tuloeroja ja taata koko kansalle riittävä 
toimeentulo sekä peruspalvelut, kuten koulutus 
ja sairaanhoito.
 Keskeiseksi tavoitteeksi nousi tasa-
arvon takaaminen myös eri alueiden välillä ja 
niiden erojen tasaaminen. Erityisesti Helsingin 
kaupungin liiallista kasvua haluttiin rajoittaa ja 
keinoksi valikoitui valtion omien toimintojen, 
kuten virastojen ja laitosten, teollisuuden 
ja yliopistojen siirtäminen ja sijoittaminen 
tasapuolisesti eri puolille Suomea. Kasvua 
suunnattiin erityisesti sisämaan aluekeskuksiin. 
Myös taloudellisesti kehityksestä jälkeen 
jääneitä seutuja pyrittiin teollistamaan. 
(Holsitila & Hämäläinen 2019, s. 43-44) Näillä 
keinoin pyrittiin luomaan uusia työpaikkoja 
myös maaseudulle tai sen keskuksiin entisten 
maa- ja metsätaloudesta hävinneiden tilalle. 
Myös Kemijärvelle perustettiin 1960-luvulla 
paljon valtion virastoja.
 Kunnallisten työpaikkojen määrä 
lisääntyikin Suomessa 1970-luvulla 
peräti noin 250 000 työpaikalla. Erityistä 
oli, että tuolloin nopeimmin kasvoivat 
naisvaltaiset alat, joten kuntasektorin 
kasvua voidaan pitää maaseudulla naisten 
työllisyysmahdollisuuksien näkökulmasta 
jopa koko itsenäisyyden ajan merkittävimpänä 
tapahtumasarjana. (Maaseutukatsaus 2017, s. 
23)
 Tuolloin tehdyt toimet hillitsivät 
kaupungistumista ja maaltamuuttoa sekä 
ylläpitivät maaseudun elinvoimaa. Kasvupaine 
oli kääntynyt suurista kaupungeista 
kaupunkien kehyskuntiin ja sisämaan 
pienempiin kaupunkeihin.  Hyvinvointivaltio 
takasi hajautetumman aluerakenteen kuin vielä 
aikaisempina vuosikymmeninä oli uskottu ja 
yhteiskunnassa vallitsi poliittinen yksimielisyys 
tasapainoisesta alueellisesta kehittämisestä. 
(Holsitila & Hämäläinen 2019, s.44)
 1980-luvulla siirtolaisuus Ruotsiin 
tyrehtyi ja vuosikymmenen loppupuolella 
kääntyi paluumuutoksi Suomen ja Ruotsin 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
kavennuttua. Kuitenkin vuosikymmenen 
aikana aikaisemmin harjoitettu valtiojohtoinen 
tasaiseen kehittämiseen tähtäävä politiikka alkoi 
murtua markkinoiden vähittäisen avautumisen 
sekä kansainvälistymisen myötä. Tästä 
seuranneita negatiivisia rakennemuutoksesta 
johtuvia haasteita kohtasivat ensimmäisinä 
vanhat savupiipputeollisuuskeskukset, joissa 

työpaikkojen määrät vähenivät ja myös 
kokonaisia teollisuuden toimialoja katosi. 
(Holsitila & Hämäläinen 2019, s.44)

1990-luvun murrokset
Huolimatta rakennemuutoksien aiheuttamista 
myllerryksistä, Suomen talous kasvoi 
voimakkaasti maailmansotien jälkeen katketen 
vasta 1990-luvulla. 1970-luvulla kasvu oli 
hidasta, mutta 1980-lukua voidaan pitää 
jopa Suomen taloudellisena kultakautena. 
(Pohjola 2017, s. 268) Vaikka rakennemuutos 
iski lujaa maaseudulle, hajautetun 
hyvinvointivaltion aikana lisääntyneet 
julkisen sektorin ja teollisuuden työpaikat 
pitivät maaseudun asuttuna paremmin 
kuin oli ennakoitu. Kuntasektorin työpaikat 
nelinkertaistuivat Suomessa vuosina 1950–
1990. (Maaseutukatsaus 2017, s. 23)
 1990-luvulle tultaessa Suomi joutui 
yhteiskunnallisten murrosten keskelle. 
Neuvostoliitto kaatui, jonka seurauksena 
Suomen idänkauppa romahti. Tästä seurasi 
Suomen talouteen voimakkaasti vaikuttanut 
lama.
 Laman seurauksena 1990-luvulla 
työttömiä oli pahimmillaan yli 400 
000. Konkurssien lisäksi lama nopeutti 
rakennemuutosta, ja erityisesti maa- ja 
metsätalouden sekä vanhan perinteisen 
teollisuuden osuus työllistäjänä laski ja näin 
sen vaikutukset myös maaseudulle olivat 
kovat. Tämä aiheutti maaseudulta uudelleen 
kiihtyneen muuttoliikkeen, jota oli vaikea 
hallita. (Vahtola 2003, s. 357)
 Näin kaupungistuminen lähti 
Suomessa uudelleen kiihtymään ja se 
jatkuu yhä. 1990-luvulla kasvu ohjautui 
voimakkaasti Nokia-perusteisen ITC-alan 
nopean nousun myötä vahvasti erityisesti 
korkeakoulukaupunkeihin. Samalla poliittinen 
suhtautuminen maan kasvun ohjaamisessa 
muuttui. Tavoitteena ei enää ollut aikaisempien 
vuosikymmenten aluepolitiikan tapaan 
tasata alueellisia eroja, vaan keskiöön nousi 
kilpailukyvyn kasvattaminen. Suomessa 
ei siirrytty kuitenkaan vain muutaman 
kasvukeskuksen kehittämiseen, vaan hallinnon 
toimesta valittiin yli 30:n aluekeskuksen malli, 
joihin alettiin valtion toimesta satsata resursseja 
ja toimenpiteitä. (Holsitila & Hämäläinen 2019, 
s. 45–46)
 Vuosituhannen vaihtuessa Suomen 



kaupungeissa asui jo 4 miljoonaa ihmistä. 
Kaupungistumisen suhteen Suomi otti 
1990-luvulla harppauksella kiinni eroa, 
josta se oli jäänyt esimerkiksi Ruotsin tai 
Manner-Euroopan suhteen jälkeen. Kun vielä 
huomioidaan, että vuonna 1950 Suomen 
kaupungeissa asui noin miljoona ihmistä, 
voidaan Suomen todeta muuttaneen 50 
vuodessa maalta kaupunkiin. Vastaavasti koko 
väestö kasvoi tuona aikana noin 3 miljoonasta 
noin 5,2 miljoonaan. (Vahtola 2003, s. 361–362) 
2000-luvulle tultaessa Suomi oli myös yksi niistä 
harvoista maista, jotka olivat 1900-luvun alusta 
tälle vuosituhannelle ulottuvalla ajanjaksolla 
onnistuneet nousemaan köyhien maiden 
keskuudesta varakkaiden kansantalouksien 
joukkoon. (Maaseutukatsaus 2017, s. 125)
 2000-luvulta nykypäivään 
kaupungistuminen on jatkunut, mutta sen 
luonne on muuttunut. Muutokset kuitenkin 
liittyvät vahvimmin kaupunkien sisäiseen sekä 
niiden väliseen muuttoliikenteeseen, joten ne 
jäävät raportin aihealueiden ulkopuolelle. 
Kaupungistumisesta kuitenkin mainittakoon, 
että 2010-luvulla kasvu on alkanut keskittyä 
yhä harvenevalle määrälle kaupunkeja.
 2000-luvulla myös maaseudun 
väestökato on jatkunut. Yhteensä maaseuduksi 
laskettavilla alueilla väestömäärä on laskenut 
noin 13 %. (Tilastokeskus 2022b) Maataloudessa 
kehitys on johtanut siihen, että toisaalta tilojen 
lukumäärä on laskenut voimakkaasti, mutta 
niiden keskimääräinen koko on kasvanut. 
Samalla kuitenkin tuotanto on tehostunut ja 
tuottavuus kasvanut. Elinkeinona maatalous 
siis keskittyy ja sen työllistävät vaikutukset 
laskevat.
 Kemijärvellä 1980-luvulla alkanut 
taantuminen on jatkunut tähän päivään asti. 
Väestömäärä alkoi laskea tasaisesti 1980-luvun 
puolivälistä lähtien, jolloin siellä asui vielä 12 
863 henkilöä. Vuonna 2021 väkiluku on enää 
7105. Vuoden 1967 huippulukemista väkiluku 
on laskenut noin 9000, eli väkiluku on laskenut 
yli puolella. (Tilastokeskus 2022) 

NYKYTILA

Raportin tässä luvussa tehdään katsaus 
Suomen maaseudun, maaseutukaupunkien 
ja Kemijärven nykytilaan, sekä niiden 
tulevaisuuden kuvaan. Maaseutua 
tarkastellaan paikkatietoperusteisen 
SYKE maaseutukaupunki -luokituksen 

mukaisesti, jossa maaseutu on jaettu kolmeen 
maaseututyyppiin: kaupunkien läheiset 
maaseudut, ydinmaaseutu sekä harvaan 
asuttu maaseutu. Yhden kunnan alueella 
saattaa sijaita useita eri maaseututypologioita. 
Samassa luokituksessa on eritelty myös 
maaseudun paikalliskeskukset, joita tässä 
raportissa käsitelleen maaseutukaupunki 
-nimellä. Maaseutukaupunkeja ja Kemijärveä ei 
kuitenkaan käsitellä SYKE-aineiston rajauksen 
mukaisesti, vaan kuntakohtaisin rajoin.

Kaupunkien läheiset maaseudut
Kaupunkien läheinen maaseutu, jota 
maaseututyypeistä on pinta-alallisesti selvästi 
vähiten, painottuu pitkälti Etelä-Suomeen. 
Pohjoisessa tähän typologiaan luokiteltua 
seutua löytyy Oulua, Keminmaasta ja 
Rovaniemeä ympäröiviltä maaseutualueilta. 
Kuntia, joita tältä maaseututyypiltä Pohjois-
Suomessa löytyy, mainittakoon Oulun lähistöltä 
Liminka, Tyrnävä, Muhos ja Ii sekä Rovaniemeä 
ympäröivältä maaseutualueelta Sinettä, 
Meltaus ja Muurola. Keminmaan alueella 
kaupunkien läheiseksi maaseutualueeksi on 
luokiteltu nauhamainen maaseutualue Kemi-
Tornio väliseltä alueelta.
 Kaupunkien läheiset maaseudut 

Kuva 2. Kaupunki-maaseutuluokitus (SYKE)



ovat nopeasti kasvavia sekä elinvoimaisia 
alueita ja niiden tulevaisuus näyttää valoisalta. 
Kaupunkien läheisellä maaseudulla tulot ovat 
maan keskiarvoa korkeammat ja työttömyys 
muuta maata alhaisempaa. Elinkeinoiltaan 
kaupunkien läheiset maaseudut poikkeavat 
paljon muista maaseututyypeistä, sillä niissä 
alkutuotannossa työskentelevien osuus on 
matala, noin 5 %. Merkittäviä työllistäjiä 
ovatkin palvelualan ja teollisuuden työpaikat. 
Kaupunginläheisen maaseudun etu muihin 
maaseututyyppeihin verrattuna onkin sen 
kuuluminen kaupungin toiminnalliseen 
alueeseen, joka tarjoaa esimerkiksi kattavat 
työmahdollisuudet sekä laajat ja monipuoliset 
lähimarkkinat alueella toimiville yrityksille. 
Kaupunkien läheiset maaseudut ovat 
erityisesti lapsiperheiden suosimaa aluetta, 
ja niissä on Suomen korkein syntyvyys, 
nuorin väestö ja alhaisin kuolleisuus. 
Yhdessä korkean tulomuuton myötä nämä 
takaavat alueilla korkean väestönkasvun. 
(Rönkkö & Hentilä & Illikainen 2012, s. 9) 
Kaikkien kaupunkien läheisten maaseutujen 
väestöllinen huoltosuhde on kuitenkin koko 
maan keskiarvoa korkeampi (0,67), mutta 
sitä selittää alle 15-vuotiaiden suuri osuus 
(19,4 %) väestöstä. Taloudellinen huoltosuhde 
kaupunkien läheisillä maaseuduilla oli vuonna 
2014 1,43. (Maaseutukatsaus 2017, s. 91) 
Vuosien 2000–2015 välisenä aikana kaupunkien 
läheisten maaseutujen väestömäärä kasvoi 4,7 
%. (Maaseutukatsaus 2017, s. 28)

Ydinmaaseutu
Ydinmaaseuduksi luokitellut maaseutualueet 
painottuvat kaupunkien läheisten 
maaseutujen tavoin eteläiseen Suomeen, 
mutta erityisesti maan länsirannikolle. Lähes 
koko rannikkoseudun maaseutualueet Oulun 
eteläpuolelta Turun pohjoispuolelle ovat 
ydinmaaseutua. Pohjoisessa ydinmaaseuduksi 
luokiteltavaa maaseutua löytyy Nelostien 
yhteyteen linkittyvältä maaseudulta 
Keminmaa-Rovaniemi väliltä, Tornion 
pohjoispuolelta, Kemijärveltä ja Kuusamosta
 E l i n k e i n o r a k e n t e e l t a a n 
ydinmaaseudut ovat vahvaa alkutuotantoaluetta 
ja sen osuus maaseututyypin työpaikoista 
on noin 14 %. Siellä sijaitsee paljon 
erikoistuneita alkutuotannon keskittymiä, 
jotka ovat keskittyneet esimerkiksi siipikarja- 
tai sikatalouteen, turkistarhaukseen tai 

lasinalaisviljelyyn. Ydinmaaseudulla on usein 
keskisuuria keskuksia ja myös teollisuuden 
toimialakeskittymiä. Teollisuuden osuus 
työpaikoista on 23 %. Erikoistuminen juuri maa- 
ja metsätalouteen on tehnyt ydinmaaseudusta 
haavoittuvaista, sillä viime vuosikymmenten 
rakennemuutos on heikentänyt erityisesti 
näitä aloja. Maa ja metsätalouden aloilta 
katosi ydinmaaseudulla vuosina 1995–2004 
18 300 työpaikkaa. Maatilat ovat kuitenkin 
kyenneet monipuolistamaan toimintojaan ja 
lisänneet esimerkiksi palveluihin, matkailuun, 
kuljetukseen, kiinteistönhoitoon ja uusiutuvaan 
energiaan keskittyviä toimintoja. (Rönkkö & 
Hentilä & Illikainen 2012 s. 9–10)
 Vuosien 2000–2015 välisenä aikana 
ydinmaaseudun väestö väheni 10,3 %:lla eli 
noin 69 000 ihmisellä. Koska poismuuttajat 
ovat olleet ensisijaisesti nuoria aikuisia, on se 
vaikuttanut negatiivisesti sen väestölliseen 
huoltosuhteeseen sen ollessa huomattavasti 
koko maan keskiarvoa raskaampi. Koko 
Suomen väestöllinen huoltosuhde on 0,59 ja 
ydinmaaseudulla se on 0,73. (Maaseutukatsaus 
2017, s. 28) Taloudellinen huoltosuhde 
vuonna 2014 ydinmaaseudulla oli 1,64. 
(Maaseutukatsaus 2017, s. 91)

Harvaan asuttu maaseutu
Harvaan asuttu maaseutu kattaa Suomen pinta-
alasta 68 % ja siellä asuu 293 442 henkilöä, eli 
noin 5,3 % koko maan väestöstä. (Harvaan 
asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-
2020, s.28–29)
 Harvaan asuttu maaseutu on 
työllisyyden näkökulmasta tarkasteltuna 
huomattavasti muita maaseututyyppejä 
heikommassa asemassa. Kuitenkin aluekohtaiset 
erot ovat suuria työllisyysasteen vaihdellessa 
Uudenmaan 74 prosentista Kainuun 56 
prosenttiin. (Rönkkö & Hentilä & Illikainen 
2012, s. 10) Koko harvaan asutun maaseudun 
keskiarvollinen taloudellinen huoltosuhde 
vuonna 2014 oli 1,89. (Maaseutukatsaus 2017, s. 
91) Harvaan asutulla maaseudulla toimeentulo 
usein muodostuu useista eri lähteistä ja niiden 
yhdistelmistä. Niitä ovat esimerkiksi osa-
aikayrittäjyys, palkkatyö ja erilaiset tulonsiirrot 
kuten eläkkeet. Parhaillaan ajasta ja paikasta 
riippumattoman työn, kuten etätöiden, 
tekeminen lisääntyy koko ajan. (Harvaan 
asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-
2020, s. 40) 



 Vuosina 2000–2015 harvaan 
asutun maaseudun väestömäärä väheni 
20,4 %. (Maaseutukatsaus 2017, s. 28) 
Rankasta lähtömuutosta johtuen sen ikä- 
ja sukupuolirakenne on vinoutunut. Yli 
65-vuotiaiden osuus väestöstä on 24 % 
ja miesten osuus työikäisistä on 54 %. 
Taloudellisia haasteita on erityisesti kaikista 
pienimmissä kunnissa, joissa raskaat 
huoltosuhteet aiheuttavat ongelmia. Haasteita 
on peruspalveluiden järjestämisessä, yrityksiä 
lopetetaan, kyläkouluja lakkautetaan ja 
rakennuksia jää tyhjilleen. Kuntien talouden 
heikkeneminen ja väestön vanheneminen ovat 
johtaneet siihen, että kuntien palvelurakenteita 
joudutaan uudistamaan. Johtuen harvaan 
asutun maaseudun koosta, mahtuu luokittelun 
sisälle kuitenkin paljon erilaisia alueita, ja siellä 
on paljon myös kilpailukykyisiä teollisia ja 
kaupallisia yrityksiä, elinvoimaisia kyliä sekä 
kasvavia kaivos- ja matkailupaikkakuntia. 
(Rönkkö & Hentilä & Illikainen 2012, s. 
10–11) Harvaan asutuilla alueilla sijaitsee 
myös suurin osa Suomen kansallispuistoista, 
retkeilyalueista sekä suojelluista metsistä ja 
soista. Suomen kansainvälinen tunnettavuus 
puhtaana ja turvallisena matkailumaana tulee 
nousemaan jatkossa Aasiassa ja erityisesti 
Kiinassa. (Harvaan asutun maaseudun 
kehittämisstrategia 2017–2020, s.28–29) 
Suomen 311 kunnasta yli 50 sijaitsee kokonaan 
harvaan asutulla maaseudulla ja osittain 
harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevia kuntia 
on noin 120. (Harvaan asutun maaseudun 
kehittämisstrategia 2017-2020, s. 13) Harvaan 
asutulla maaseudulla sijaitsee myös huomattava 
määrä kesämökkejä ja vapaa-ajanasuntoja.
 Suomessa onkin väkilukuun 
suhteutettuna eniten vapaa-ajan asuntoja koko 
Euroopassa. Vuonna 2014 Suomesta löytyi peräti 
62 kuntaa, joissa oli enemmän kesämökkejä 
kuin vakituisia asuntoja. (Maaseutukatsaus 
2017, s. 36) Vuonna 2014 mökkeilyyn käytettiin 
rahaa noin 6,2 miljardia euroa, kun mukaan 
lasketaan kiinteistökaupat, uudisrakentaminen, 
korjausrakentaminen, päivittäistavara- ja 
kestokulutustavarahankinnat, matkat, 
infrastruktuuri ja kiinteistöverot. 
(Maaseutukatsaus 2017, s. 37) Vaikka vapaa-ajan 
asuminen tuottaa kunnille vähän verotuloja, on 
sen taloudelliset hyödyt niille merkittävät.

Maaseudut, yhteenveto
Vuonna 2015 maaseudulla ja 
maaseutukaupungeissa asui 1,6 miljoonaa 
ihmistä. Harvaan asuttu maaseutu ja 
ydinmaaseutu jatkavat tyhjentymistään, 
mutta kaupunkien läheisten maaseutujen 
väestömäärä kasvaa. (Maaseutukatsaus 
2017, s. 126) Vielä tällä hetkellä maaseudun 
palveluverkko kokonaisuudessaan on 
suhteellisen kattava. Suurimmassa osassa yli 
1000 asukkaan taajamissa on terveysasema, 
alakoulu ja päivittäistavarakauppa. Se sijaan 
perusopetuksen saavutettavuus on heikentynyt 
ala- ja yläluokilla, joskin kuntakohtaiset erot 
ovat suuria.  (Maaseutukatsaus 2017, s. 127) 
Työllisyysaste ydinmaaseudulla ja harvaan 
asutulla maaseudulla on maan keskiarvoa 
matalampi. Kaupunkien läheisillä maaseuduilla 
työllisyysaste on korkea.
 Huolimatta maaseudun ja 
maaseutukaupunkien taloudellisista haasteista, 
vuonna 2013 toteutetussa barometrissa, 
jossa tutkittiin onnellisuuden kokemisen 
jakautumista eri alueilla, todettiin maaseudulla 
ja kuntakeskuksissa asuvan väestön olevan 
kaupungeissa asuvaa väestöä onnellisempia. 
(Saarinen & Airio & Kaikkonen & Luoma, s. 
523).

Maaseutukaupunkien nykytila
SYKE aineistossa maaseudun 
paikalliskeskuksiksi on määritelty kaupunkien 
vaikutusalueen ulkopuolelle jääviä pienempiä 
keskuksia. Ne koostuvat isoimmista 
kirkonkylistä ja kaupunkimaisista taajamista, 
joilla on selkeä keskusta. Näille ominaista 
on rakenteeltaan tiivis keskusta sekä rooli 
ympäröivän alueen keskuksina. Yhteensä 
maaseudun paikalliskeskuksia Suomessa on 33 
kappaletta. 
 Nykytilan arvioinnissa on käytetty 
Tilastokeskuksen aineistoja. Koska 
tilastoaineistoja ei ole saatavilla SYKE 
luokituksen mukaisin rajoin, käydään 
maaseutukaupungit läpi Tilastokeskuksen 
kuntakohtaisten rajojen mukaan.
 Vertailuun valikoitui kustakin Suomen 
maakunnasta suurin maaseutukaupunki, 
joskaan kaikissa Suomen maakunnissa 
maaseutukaupungeiksi luokiteltavia 
kaupunkeja ei ole. Ne maakunnat, joissa 
maaseutukaupunkeja on enemmän kuin yksi, 
mukaan valikoitui väestömäärällisesti suurin.



väliluvun
muutos alle 15-v. osuus

kuntien välinen 
muuttovoitto

tai -tappio
työllisyysaste taloudellinen

huoltosuhde

koko Suomi 0,3 15,4 - 69,5 142,2

Pieksämäki -0,7 11,5 -151 67,4 177,1

Jämsä -0,6 12,3 -142 67,8 177,7

Ylivieska 0,3 20,8 -13 73,2 147,4

Mäntsälä 0,3 18,9 -6 77,3 124,2

Lapua -0,1 17,7 2 73,2 151,4

Sastamala -0,2 14,0 -92 70,4 167,2

Uusikaupunki 0,6 13,1 -152 75,2 138,7

Orimattila -0,5 16,2 -65 72,1 153,1

Kankaanpää -0,8 13,9 -99 67,7 167,3

Lieksa -1,6 9,7 -82 60,9 221,3

Suonenjoki -0,6 13,1 48 69,2 174,1

Kuhmo -1,4 10,8 -29 66,9 198,0

kaupunkien 
keskiarvo -0,44 14,4 -65 70,1 166,5

Taulukon tilastot: Tilastokeskus



 Vertailun indikaattoreita ovat: 1. 
väkiluvun muutos edelliseen vuoteen, 2. alle 
15-vuotiaiden osuus väkiluvusta, 3. kuntien 
välinen muuttovoitto tai -tappio, 4. työllisyysaste 
ja 5. taloudellinen huoltosuhde (lukumäärä, 
kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa 
ja työtöntä on sataa työllistä kohti)
 Vaikka indikaattorien lukumäärä 
on vähäinen, voi siitä tehdä suuntaa antavia 
johtopäätöksiä niiden nykytilasta.
 Väkiluvussa ainoastaan Ylivieskalla, 
Mäntsälällä ja Uudellakaupungilla väkiluku 
on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 
Muilla kaupungeilla väestökehitys edelliseen 
vuoteen verrattuna on ollut negatiivinen, joista 
Lieksa (-0,6 %) ja Kuhmo (-1,4 %) erottuvat 
selkeimmin. Alle 15-vuotiaan väestön osalta 
vaihtelu on suurta, mutta näiden keskiarvo jää 
hieman alle koko Suomen luvun. Eniten nuoria 
on Ylivieskassa (20,8 %) ja vähiten Lieksassa 
(9,7 %) Lähes kaikki maaseutukaupungit 
menettivät asukkaita muihin kuntiin enemmän 
kuin saivat. Poikkeuksen tekevät Suonenjoki 
ja Lapua, jotka kuitenkin väkiluvullisesti 
pienentyivät edelliseen vuoteen verrattuna. 
Työllisyysasteessa vaihtelu on suurta. Korkeinta 
se on Mäntsälässä (77,3 %) ja matalin Lieksassa 
(60,9 %). Maaseutukaupunkien keskiarvo on 
lähes sama kuin koko maan keskiarvo. Myös 
taloudellisessa huoltosuhteessa vaihtelu on 
suurta. Raskain huoltosuhde on Lieksassa 
ja matalin Mäntsälässä. Keskiarvo on koko 
Suomen keskiarvoa raskaampi.
 Maaseutukaupunkien kokonaisuutta 
katsoen selvästi vaikein tilanne on Lieksalla ja 
Kuhmolla. Tilastojen perusteella paras tilanne 
taas on Mäntsälällä. Näitä selittää vahvasti 
paikkakuntien sijainnit. Tilastot korreloivat 
vahvasti ympäröivien lähiseutujen sekä muiden 
kaupunkien etäisyyden kanssa. Etelä-Suomen 
maaseutukaupungit hyötyvät huomattavasti 
toisistaan luoden verkoston ympäröivän 
maaseudun, maaseutukaupunkien sekä 
kaupunkien kanssa. Esimerkiksi työssäkäynti 
Etelä-Suomen maaseutukaupungeista muihin 
ympäröiviin kuntiin on huomattavasti 
helpompaa ja yleisempää kuin pohjoisessa tai 
idässä olevien pienten kaupunkien kohdalla, 
joissa etäisyydet ovat pitkiä.
 Huolimatta maaseutukaupunkien 
nykytilan verrattain suuresta vaihtelusta, 
yhtäläisyyksiä voidaan löytää. Yleisellä tasolla 
maaseutukaupungit kärsivät samoista ilmiöistä 

kuten maaseudut: väestö vanhenee ja syntyvyys 
on alhaista. Myös taloudellinen huoltosuhde 
näissä kaupungeissa, jälleen Mäntsälää lukuun 
ottamatta, on koko maan keskiarvoa raskaampi. 

Kemijärven nykytila
Kuten raportin 1. osassa kävi ilmi, on Kemijärvi 
ollut taantuva kaupunki jo vuosikymmeniä. 
Kaupungin väkiluku on laskenut pitkään ja sen 
väestörakenteesta johtuen kehitys tulee myös 
tulevaisuudessa jatkumaan negatiivisena. 
Väestö on vanhaa ja keski-ikä jatka 
nousemistaan. Kemijärvi on saman ongelman 
äärellä, josta kärsii suurin osa syrjäisistä 
maaseutukaupungeista ja maaseuduista: 
nuori väestö muuttaa pois, joka taas vaikuttaa 
edelleen negatiivisesti syntyvyyteen. 
Nämä taas heijastuvat ikärakenteeseen ja 
huoltosuhteeseen, jotka raskaaksi käydessään 
hankaloittavat kuntien yleistä kehittämistä.
 Edellä analysoituihin 
maaseutukaupunkeihin verraten Kemijärvi 
sijoittuu taulukon häntäpäähän yhdessä Lieksan 
ja Kuhmon kanssa. Kemijärvellä vastaavat 
tilastot ovat seuraavat: 1. Väkiluvun muutos 
edellisvuodesta: -1,2 %. 2. Alle 15-vuotiaiden 
osuus väestöstä: 9,3 %. 3. Kuntien välinen 

Kuva 2. Kemijärvellä on sekä ydinmaaseutua että 
harvaan asuttua maaseutu. (Kirill Gusev)



muuttovoitto tai -tappio: -3. 4. Työllisyysaste: 
62,3 %. 5. Taloudellinen huoltosuhde: 222,3. 
Kemijärvellä työllisyyttä on vaikea 
kompensoida pendelöinnillä, sillä kohtuullisen 
50 kilometrin säteellä ei ole ainoatakaan 
suurempaa asutuskeskittymää. Ainoa sadan 
kilometrin säteeltä löytyvä kaupunki on 
Rovaniemi, jonne on noin tunnin automatka. 
Kemijärven sekä suurin haaste että sen 
mahdollisesti suurin vahvuus on sen syrjäinen 
sijainti. 
 Huolimatta Kemijärven tilastojen 
näkökulmasta haasteellisesta nykytilasta, on 
siitä löydettävissä myös paljon positiivista. 
Vireillä on mittava teollisuuden investointi, 
biojalostamo, ja myös tuulivoimayhtiöt 
ovat olleet kiinnostuneita Kemijärvestä. 
Toteutuessaan hankkeiden työllistävät 
vaikutukset olisivat mittavia, ja ne voisivat 
oikaista taantuvaa kurssia huomattavasti 
parempaan suuntaan.
 Kemijärvi valittiin myös 2022 vuoden 
talvikaupungiksi. (Kemijärven kaupunki 
2022) Vaikka kilpailu oli leikkimielinen, 
kertoo se myös paljon Kemijärven piilevästä 
potentiaalista erityisesti matkailun suhteen. 
Kaunis ja puhdas luonto, sijainti Lapissa, 
ja esimerkiksi viereiset Suomutunturi sekä 
Pyhätunturi tarjoavat Kemijärven kaupungille 
matkailuvaltteja, mitä esimerkiksi Etelä- tai 
Keski-Suomen maaseutukaupungeilla ei ole. 
Myös rautatie on Kemijärven ehdoton valtti. 
Lisäksi Kemijärvi on panostanut kulttuuriin ja 
taiteeseen, joka elävöittää kaupunkia.

Maaseudun tulevaisuuden kuva
Tulevaisuudessa maaseudulle on 
odotettavissa sekä suuria haasteita että suuria 
mahdollisuuksia.
 Yleisellä tasolla väestönkehitys tulee 
oletettavasti jatkumaan samanlaisena kuin 
se on 2000-luvulla ollut. Väestö maaseudulla 
vanhenee ja väestömäärä tulee laskemaan. 
Trendi syntyvyydessä on koko maassa ollut 
laskeva, mutta se korostuu maaseudulla 
väestörakenteesta johtuen. Silti kuntakohtaiset 
erot tulevat olemaan suuria.
 Tämä johtaa vääjäämättä 
palveluverkon supistumiseen ja etäisyyksien 
kasvuun, joka vaikuttaa kuntien elinvoimaan 
sitä heikentävästi. Viime vuosikymmenten 
rakennemuutos on johtanut siihen, ettei 
maaseudulla ole tarjota entiseen nähden yhtä 

paljon työpaikkoja. Vaikka suomalaisten 
mielikuvat maaseudusta ovat positiiviset, on 
väestömäärän kasvattaminen haastavaa, jos 
työpaikkoja ei ole tarjota.
 Koronapandemian myötä 
vauhdittuneella digiloikalla voi olla positiivisia 
vaikutuksia maaseudun muuttovoiton suhteen. 
Oletettavasti isossa kuvassa vaikutukset 
kuitenkin tulevat jäämään vähäisiksi. 
Lisäksi tämä vaatii tietoliikenneyhteyksien 
parantamista erityisesti harvaanasutulla 
maaseudulla.
 Koronapandemian ja Ukrainan 
sodan myötä Suomen omavaraisuus ja 
huoltovarmuus ovat nousseet yhä enemmän 
puheenaiheeksi. Kotimainen ruoantuotanto 
on Suomen huoltovarmuuden tukijalka. 
Jos ruoantuotannon omavaraisuutta 
lähitulevaisuudessa päätetään parantaa, tietää 
se oletettavasti parantuneita valtiontukia 
maatiloille tuotannon tehostamiseksi.
 Suomessa maatilat ovat jo pitkään 
kärsineet hinta- ja kustannuskehityksen 
epäsuhdasta, ja koronakriisin myötä vaikeudet 
syvenivät. Myös Ukrainan kriisillä on ollut 
negatiivisia vaikutuksia Suomen maatalouteen, 
joista akuutein on kausityöntekijöiden puute. 
Keskeinen kausityövoiman lähde Suomen 
maaseudulla onkin juuri ollut Ukraina. 
Kriisiä seurannut energian ja öljyn hinnan 
nousu on iskenyt ja tulee iskemään kovasti 
myös maatalouteen, jossa se tarkoittaa 
kallistuneita tuotantokuluja, ja siten vaikuttaa 
negatiivisesti sen kannattavuuteen. Lisäksi 
lannoitteiden raaka-ainetoimituksissa on ollut 
saantivaikeuksia, sillä Suomeen niitä tuodaan 
paljon Venäjältä.
 Pitkässä juoksussa fossiilisista 
polttoaineista luopuminen ja vihreään 
energiaan siirtyminen voivat tulevaisuudessa 
luoda maaseudulle paljon uusia työpaikkoja. 
Lisäksi esimerkiksi biotalous, kaivosteollisuus 
ja monimuotoinen ruoantuotanto ovat aloja, 
joihin kohdistuva kysyntä maaseudulla tulee 
tulevaisuudessa kasvamaan.
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Tilastokeskuksen määritelmän mukaan 
teollisuudeksi kutsutaan orgaanisten tai 
epäorgaanisten aineiden muuttamista uusiksi 
tuotteiksi, ja yleensä silloin tavoitellaan myös 
taloudellista tai muuta hyötyä. Teollistumiseksi 
kutsutaan kehitystä, jossa koneiden avulla 
saavutetaan tuotannossa kasvua verrattuna 
ilman koneita tehtävään työhön.
 Kemijärven teollisuus on elänyt nousu- 
ja laskukausia yhdessä Lapin teollistumisen 
kontekstin kanssa. Luonnosta saatavat raaka-
aineet ja vesistöjen hyödyntäminen puun 
kuljetukseen sekä uitto- ja sahalaitosten 
käyttöön ovat olleet Kemijärven teollistumisen 
taustalla.
 1900-luvulla tekologian kehityksen 
tarjoamat uudet mahdollisuudet otettiin 
Kemijärvellä teollisuuden käyttöön, 
mikä näkyi mm. sellutehtaan, kemian- ja 
elektroniikkateollisuuden kukoistuksena.
 2000-luvun alussa osa tehtaista siirsi 
tuotantoaan Kiinaan tavoitellessaan halvempia 
tuotantokustannuksia, ja tätä tuotannon 
Kiinaan siirtymisen ilmiötä alettiin länsimaissa 
kutsua nimellä ”Kiina-ilmiö”.
 

Millaisia muutoksia Kemijärven teol-
lisuudessa on tapahtunut?

Metsät
Teollistumisen kehityskulku Kemijärvellä on 
saanut alkunsa samassa kontekstissa muun 
Lapin teollistumisen kanssa 1800-luvun 

puolivälin jälkeen. Kemijärvi sijaitsee 
puuraaka-aineisiin nähden hyvällä sijainnilla. 
 1860-luvun aikoihin Suomessa 
uudistettiin lainsäädäntöä ja alkoi 
elinkeinotoiminnan vapautuminen sekä valtion 
metsien  hakkauttaminen Kemijärvellä. Savotat, 
uitot ja sahat työllistivät silloin laajasti ihmisiä. 
Työvoiman liikkuvuuden säännöksiä purettiin, 
ja Lapin savottatöihin tultiin osallistumaan 
ajoittain eteläistä Suomea myöten. Hanna 
Snellmanin mukaan Kemijoen uittotoiminta oli 
laajimmillaan 1960-luvun alussa (Snellman). 
Viimeinen uitto Kemijoella tapahtui 1991. 
(Snellman H; Talka A; Kemijärvi.fi)

Kaivokset
Kaivostoiminnalla oli Kemijärvellä 
noin 10 vuoden pituinen kausi. Misin 
rautamalmialueella Kärkäsvaaran kaivoksella 
louhittiin rautamalmia 1958-1967, ja Raajärven 
kaivoksella vuosina 1961-1975 (Kemijärvi-fi;  
Kuosmanen R).
 Kaivosten mahdollisuuksista oltiin 
kiinnostuttu kuitenkin jo 1920-luvun alussa. 
Jatkotutkimukset ja kaivosten perustamiset 
jäivät kuitenkin odottamaan, ja vasta vuonna 
1957 silloinen Otanmäki Oy, nykyinen 
Rautaruukki Oy, sai kaivoslain mukaiset 
oikeudet kaivoksiin. Kärkäsvaaran kaivoksella 
työskenteli kymmenen vuoden aikana 
keskimäärin 80 henkilöä ja Raajärvellä 180 
henkilöä (Kuosmanen R).

Sähkö
Sähköntuotanto Kemijärvellä alkoi 1919, mutta 
se oli liian heikkoa keskustan ja Särkikankaan 

Hannu Väisänen

Teollistumisen murros 
kaupunkisuunnittelussa



tarpeisiin nähden (Kuosmanen R). 1920-luvun 
alussa Kemijärvellä toimi Karvakkojoen ja 
Kyrojoen voimalaitokset (Kemijärvi.fi).
 Sotien jälkeen jälleenrakennus ja 
energiansaannin turvaaminen nousivat 
tärkeiksi tavoitteiksi. Kemijärven jakeluverkot 
myytiin 1949 perustetulle Koilis-Lapin Sähkö 
Oy:lle, joka on edelleen toiminnassa ja toimittaa 
sähköt Kemijärvelle, Sallaan, Pelkosenniemelle 
ja Savukoskelle.
 Vuonna 1953 säädettiin laki, 
jonka myötä perustettiin yhtiö Kemijoen 
valjastamiseen sähköä varten. Vuonna 1954 
perustettiin uusi valtionyhtiö, Kemijoki Oy, 
ja sen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 
valittiin pääministeri Urho Kekkonen.
 Yhtyneet Paperitehtaat tavoitteli 
jo sodan aikana Rovaniemen ja Kemijärven 
välisten koskien ostamista tehtaalle 
tulevaisuuden energiantuotantoa varten. 
Kemijärven alueelta tehdas osti Luusuan ja Juu-
järven alueelta koskia. Yhtyneet Paperitehtaat 
vaihtoivat koskiosuutensa Kemijoki Oy:lle sen 
osakkeita vastaan.
 Jumiskon voimala, maamme 
ensimmäinen tunnelivoimalaitos valmistui 
koekäyttöön vuonna 1954, ja sen putouskorkeus 
on jopa 96 metriä. (Kuosmanen R)

Vesivoimalaitos ja Kemijoki Oy
Jälleenrakennus- ja energiansaannin 
turvaamisen tavoitteiden myötä alkoi 
vesivoimaloiden rakentaminen. Vuonna 1963 
valmistui Seitakorvan voimalaitos ja alkoi 
Kemijärven säännöstely. Voimalaitoksen 
rakennustyöt työllistivät parhaimmillaan noin 
1200 henkilöä. 1950-1960 luvuilla Kemijoki 
Oy:n voimalaitoksia rakennettiin muutaman 
vuoden välein Kemijoen varrelle (Kemijoki 
Oy). 

Sellutehdas
Stora Enson Kemijärven sellutehdas aloitti 
toimintansa vuonna 1965 ja lopetti toimintansa 
vuonna 2008. Ennen lopettamistaan vuonna 
2007 tehtaalla työskenteli noin 220 henkilöä, 
ja sen verkostovaikutus muihin toimijoihin oli 
merkittävää.
 Sellutehtaan lopettamisen jälkeen 
entisen tehtaan alueella toimi vuosina 2008- 
2013 saha- ja liimapuutuotantoa tehnyt Arktos 
Group Oy.

Puuteollisuus ja Keitele Timber Oy
Puu- ja sahatuotteita valmistava Keitele Timber 
Oy aloitti vuonna 2015 entisen sellutehtaan 
alueella ja toiminta jatkuu edelleen vuonna 
2022. Keitele Timber vie puutuotteita maailman 
markkinoille. Keitele Groupin alku sijoittuu 
Keiteleelle ja vuoteen 1981. (Keitelegroup Oy)

Elektroniikkateollisuus ja Salcomp Oy
Muita huomioon otettavia teollisuuden alan 
työllistäjiä Kemijärvellä on ollut mm. Salcomp 
Oy vuodesta 1975 vuoteen 2003. Aluksi 
sen tuotanto keskittyi televisiovirittimien 
valmistukseen ja vuoden 1995 jälkeen 
kännyköiden laturien valmistukseen. 
Suurimmillaan noin 600 henkilöä työllistäneen 
Salcomp Oy:n tehtaan lopettaminen vuonna 
2004 oli osa 2000-luvun alun Kiina-ilmiötä 
(Kemijärvi.fi).

Muuta teollisuustoimintaa
Kemijärvellä on ollut myös muuta 
teollisuustoimintaa, kuten Osuusmeijeri 
vuosina 1929-1968. (Kuosmanen R)

Millaisia vaikutuksia niillä on ollut yh-
dyskuntarakenteeseen ja rakennettuun 
ympäristöön?

Metsät ja uitto
Laajamittaisen puun uiton vaikutukset 
ympäristöön näkyi sekä maisemassa että 
rakennetussa ympäristössä.
 Kemijärven vesistön käytössä 
jouduttiin kiinnittämään huomiota vesistössä 
liikkumisen turvallisuuteen, kun puun 
kuljettaminen vettä pitkin vaikutti myös samalla 
alueella tapahtuvaan veneliikenteeseen. 
 Uittotyö oli luonteeltaan liikkuvaa 
ja asumispaikoissa tärkeintä oli nukkumisen 
mahdollisuus. Asumuksia tehtiin pääasiassa 
muutaman kymmenen työmiehen henkilö- 
määrälle yhden asunnon sijaan.
  Vuonna 1928 säädettiin ensimmäinen 
laki metsä- ja uittotyöntekijöiden 
asumuksista. Metsätyöntekijöille rakennettiin 
asuinrakennuksia, joista osa mallipiirustusten 
mukaisesti. Hanna Snellmanin mukaan 
ensimmäisten uittopirttien rakentaminen 
on ajoitettu 1900-luvun alkuun Kemijoen 
uittoväylien kunnostamisen aikoihin 
(Snellman). 



Kaivokset
Kemijärven kaivostoiminta oli lyhytikäistä 
eikä saanut aikaan runsaslukuista 
asuntorakentamista. Rakentamista rajoitettiin 
ja osittain suosittin jalasmökkejä. Perheasuntoja 
rakennettiin Kärväsvaaraan 4 kpl ja Raajärvelle 
33 kpl (Kuosmanen).
 Raajärven kaivoksella työskenteli 
noin 200 työntekijää, joita varten rakennettiin 
useita rakennuksia. Kaivoskylässä on asunut 
enimmillään noin 500 ihmistä. Nykyisin 
Raajärventien kyläalueella asuu noin 50 
asukasta (Kemijärvi.fi). 
 Kaivostoiminnan loputtua monet 
rakennuksista on edelleen paikallaan. Nykyisin 
kaivoskylän rakennuksia on ravintola- ja 
majoituskäytössä. Kaivoksille on jäänyt myös 
tieverkostoa, ja avolouhokset ovat metsittyneinä  
auki maisemaan.

Vesivoima ja Kemijoki Oy
Ennen säännöstelyä Kemijärven tulvavesi 
nousi keskimäärin noin 3-4 metriä. Kevät- 
ja syystulvat aiheuttivat joskus merkittäviä 
haittoja vaikeuttaen heinänkorjuutyötä tai 
aiheuttaen vahinkoja niityille tai valmiille 
sadolle (Kuosmanen).
 Kemijoen säännöstelyn aloittaminen 
vuonna 1966 aiheutti menetyksiä noin 13 000 
hehtaarin alueelle ja 1 600 tilalle. Kemijoki 
Oy korvasi jossain määrin pengerryksille 
ja pumppuasemille menettettyjä alueita 
vastiketiloilla ja vastikepalstoilla, yhteensä 2 
350 hehtaarin alan verran. Lisäksi säännöstelyn 
aloittaminen aiheutti niittyjen tuotannon 
laskua, joka vaikutti suoraan Kemijärven 
karjavaltaiselle maataloudelle tuotannon 
laskua. Myös aiemmin merkittävä kalastuksen 
elinkeino kärsi kalojen katoamisesta. Patoaltaat 
hautasivat alleen kutualueita ja padot 
estävät kalojen liikkumista. Sotien jälkeinen 
maatalouden edistyminen katkesi 1970-luvun 
alkuun tultaessa, ja Kemijoen säännöstelyllä 
arvioidaan olevan siihen osuutta.
 Kemijoen säännöstely aiheutti myös 
merkittäviä muutoksia maisemaan. 1990-2000 
luvulla Kitisen päässä kiinnitettiin huomiota 
maisemointiin ja uhanalaisten kasvien siirtoon 
sekä tehtiin tekojärviä ja tekoaltaita.
 Kemijoki Oy:n voimalaitostyömaiden 
ympärille nousi työmaiden ajaksi 
pienoiskaupunginosia rakennustyöntekijöille. 
Pirttikoskella oli suurimmillaan noin 800 

työntekijää.
 Vesivoimalaitokset tarvitsivat laajoja 
maa- ja vesialueita. Seitakorvan voimalaitoksen 
alueella on 3,3 km maapatoa ja 122 m 
betonipatoa.

Kemijärven sellutehdas
Yleisradio on haastatellut entisiä 
tehdastyöntekijöitä, jotka ovat kokeneet 
elinkeinoelämän muutoksen maataloudesta 
tehdastöhön. 
 Sellutehdas tarjosi työntekijöilleen 
tehdasaikataulun mukaisen tarkan työrytmin 
maatalouden luonnonolosuhteisiin 
perustuvan työrytmin sijaan. Työntekijät olivat 
tyytyväisiä kansakoulupohjalta saavutettaviin 
hyväpalkkaisiin sisätöihin, ja tehtaalla sai 
tarvittavat tiedot ja taidot. 1970-luvulla 
paperin ja sellun hinnan nousun myötä myös 
työntekijöiden palkoissa tapahtui voimakas 
nousu. Tehdastyö mahdollisti kesälomia 
ja vuorotyössä sai myös maataloustyötä 
enemmän vapaata. Toisaalta yleisesti ottaen 
vuorotyö aiheutti stressiä, joka osaltaan johti 
miehillä alkoholinkäyttöön ja avioeroihin. (Yle 
Radio)
 Stora Enson Kemijärven sellutehtaan 
lopettamisella vuonna 2007 oli merkittäviä 
vaikutuksia Kemijärven työllisyyteen 
ja talouteen. Tehdas oli toiminut ja 
työllistänyt muutaman sukupolven ajan, ja 
verkostovaikutuksen myötä työllisyysvaikutus 
oli arviolta yli tuhat henkilöä. (Rönkä ja Sarkki) 

Kemijoki Oy:n voimalaitokset 
Kemin ja Kemijärven välillä

Kaivokset

Kemijoen ensimmäiset uittopirtit, 
rakennettu noin 1900-1928. 
(Snellman)

Kuva 1. Kemijoen varren teollisuuden kehitys. 
Uittopirtit sijoitettu Hanna Snellmanin kartan 
pohjalta.



Teollisuuden työllisyyden nykytilanne

Kaaviosta nähdään, että koko Suomen 
teollisuuden ja alkutuotannon osuus on 
pienentynyt työllisyyden rakenteessa vuodesta 
1975 lähtien. Vastaavasti yksityisten ja julkisten 
palvelujen osuus on kasvanut. Vuonna 2019 
yksityisten palvelujen osuus oli 50 %, ja 
julkisten palvelujen osuus oli 24 % (Kuva 2).
 Kemijärven osalta palvelujen osuus 
oli samana vuonna 75 % ja alkutuotannon 
sekä jalostuksen yhteenlaskettu osuus 25 %. 
(Tilastokeskus)

 Kemijärvellä on ollut jyrkkä pudotus 
teollisuuden alan työllisissä vuosina 2007-2009, 
jolloin työllisten määrä tippui n. 400 henkilöstä 
n. 200 henkilöön. Maatalouden, metsätalouden 
ja kalatalouden työllisten määrän trendi on ollut 
tasaisesti laskeva vuosina 2007-2019. Toisaalta 
kaivostoiminnan ja louhinnan työpaikoissa on 
ollut hieman nouseva trendi 2007 - 2019.
 Kemijärven teollisuuden alan 
työpaikoissa on ollut nouseva trendi vuosien 
2014-2019 välillä (Kuva 3).
 

Kuva 2. Työllisyyden rakenne koko maassa. Tilastotiedot: Tilastokeskus. Kaavio: Hannu Väisänen

Kuva 3. Työlliset yhteensä, muuttujina toimiala ja vuosi. Kemijärvi. Lähde: Tilastoksekus

Työlliset yhteensä, muuttujina toimiala ja vuosi. Kemijärvi.

Työllisyyden rakenne. Osuus työvoimasta, %. Koko Suomi.



Mikä on teollistumisen nykytilanne 
suunnittelualueella?

Puuteollisuuden näkökulmasta Kemijärven 
etuna on sen maantieteellinen sijainti 
boreaalisella havumetsävyöhykkeellä, jossa 
kasvaa paljon hyvälaatuista puuta lähialueilla. 
 Teknologiateollisuuden näkökulmasta 
haasteena on  2022-luvun maailmanlaajuinen 
komponenttipula, viivästykset        toimitusketjuissa 
ja elektroniikkateollisuudessa tarvittavien 
harvinaisten aineiden hintojen volatileetti. 
 Logistisesti Kemijärvi sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien päässä puuraaka-aineista, 
mutta viivästykset globaalissa toimitusketjussa 
voivat vaikuttaa Kemijärven yritysten 
logistiikkaan ja aiheuttaa kustannushaittoja.  
 Sähköntuotannon näkökulmasta 
Kemijärvellä on hyvät edellytykset vesi- ja 
tuulivoiman hyödyntämiseen. (Kuva 4) 
Seitakorvan voimalaitoksen vuosittainen 
energiantuotto on n. 500 GWh, ja se on Kemijoki 
Oy:n vesivoimalaitoksista 4:nneksi suurin 
vuosituotantomäärä. Rovaniemen- ja Itä-Lapin 
maakuntakaavan luonnoksessa on osoitettu 
Kemijärven alueelle tuulivoimapotentiaalisia 
alueita, ja Nuolivaaraan yleiskaavoitetun 
tuulipuiston hanke on käynnissä.
 Kemijärven kaupunki tekee 
markkinointia ja työtä uusien yrittäjien 
houkuttelemiseksi Kemijärvelle. Särkikankaan 
alueelle on kaavoitettu teollisuusalueita, joista 
osa on rakentamatta.

Puuteollisuus ja Biojalostamo + Biopuisto
Kemijärvelle on suunnitteilla uusi 
biojalostamo ja sen yhteyteen biopuisto. 
Biojalostamohankkeen investointisuunnitelma 
alkoi 2015, mutta käänteiden ja sijoittajien 
vaihtumisen jälkeen vuonna 2021 Vataset Oy 
otti biojalostamohankkeesta vetovastuun. 
Aiemmin Gorea Biotech toimi kehityshankkeen 
vetäjänä.  Kaupunki on hankkinut 
biojalostamolle noin 130 hehtaarin tontin.
 Biojalostamon päätuotteina tulisi 
olemaan korkealaatuinen sellu ja liukosellu, jolla 
tulevaisuudessa korvattaisiin kangaskuituja. 
Liukosellun sivuvirrasta saadaan sokeria, 
josta voisi jalostaa muovinkorviketta tai 
kaivosmineraalien korvikkeita. Lapin puu on 
laadukasta eikä sisällä tuholaistartuntoja. 
 Biojalostamon tuotanto olisi 550 
000 tonnia havusellutuotteita ja 150 000 
lehtipuutuotteita. Tehtaan vaikutukset olisivat 
merkittävät ja liittyvät uusiin asukkaisiin, 
veronmaksajiin, kiinteistöveroihin ja 
palvelutason nostoon. Tehtaan olisi tarkoitus 
tuottaa enemmän energiaa kuin se käyttäisi.
 Tällä hetkellä Luken ennuste Lapin 
metsien vuosittaiselle kasvulle on 12,2 miljoonaa 
kuutiota vuodessa, ja ilmastonmuutoksen 
myötä Lapin metsien vuosikasvu kiihtyy. 
Metsien omistajat voivat myydä kuitupuuta 
sahapuun sijaan.
 Biojalostamon on laskettu 
työllistävän välillisesti noin 1000 työpaikkaa 
ja itse tehdas noin 200 työpaikkaa. (Vatanen 
verkkokeskustelu)

�����

��
���� ��

�����

��
���� ��

Energiahuolto Rovaniemen- ja Itä-Lapin 
maakuntakaavaehdotuksen kaavaselosteessa

Kuva 4. Kuvaote Rovaniemen- ja Itä-Lapin 
maakuntakaavaehdotuksen kaavaselosteesta. 
Rajaus Kemijärven kuntaan. Kemijärven 
ja Sallan kuntien rajojen tuntumaan on jo 
yleiskaavoitettu Nuolivaaran tuulivoimapuisto, 
tässä kartassa se on kohdassa 2288.



Särkikankaan teollisuusalue
Särkikankaan alueella on asemakaavoitettua 
teollisuusaluetta, joista noin puolet on metsäistä 
rakentamatta olevaa aluetta. Särkikankaalle on 
laadittu yleiskaavaluonnos, jossa teollisuuden 
näkökulmasta tärkeänä muutoksena 
on junanradan jatkuminen pohjoiseen 
kohti satamaa. Lisäksi Rovaniementien 
ja Sysimiehentien risteyksessä olevien 
teollisuusalueiden merkinnät T ja TY muuttuu 
teollisuus- ja varastoalueista kaupallisten 
palvelujen alueiksi KM. (Kuva 5)
 Asemakaavoitetut ja yleiskaavan 
luonnoksessa näkyvät teollisuusalueet 
ryhmittyvät pääasiassa kolmeen ryppääseen 
Teollisuustien, Sysimiehentien ja 
Pöyliöjärventien varrelle (Kuva 5).
 Särkikankaalla on useita eri 
teollisuuden alan yrityksiä, ja siellä toimii 
mm. korjausalan, koneurakoinnin ja infra-
alan yrityksiä. Särkikankaalla on myös 
Riekkoniemen kalahalli elinkeinokalastajia 
varten. Särkikankaalla on myytävänä yhteensä 
43 kaavoitettua teollisuustonttia.

Heralammen yritystalo
Heralammen yritystalossa toimiva Porkka 
Finland Oy oli Kemijärven neljänneksi suurin 
työllistäjä vuonna 2020 (Tilastokeskus). 
Porkka tekee kylmälaitetuotantoa laitoksille ja 
yrityksille. Vuonna 2016 sen henkilöstömäärä 
oli 90 hlö. ja vuonna 2020 65 hlö.

Puuteollisuus ja Keitele Timber Oy 
Kemijärven Patokankaalla toimii saha ja lii-
mapuutehdas, joka valmistaa pohjoisen havu-
puusta  sahatavaraa, höylätavaraa ja liimapu-
uta maailman markkinoille. Sen päämarkkinat 
ovat Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. 
Kemijärven henkilöstö oli noin 120 henkilöä 
vuonna 2020. Keitele Groupin henkilöstö koko-
naisuudessaan oli 318 henkilöä vuonna 2020. 
(Keitele Group)

Tuulipuistohanke Nuolivaarassa
Nuolivaaran tuulipuiston kaavoitusprosessi 
on tehty 2010-2011, ja kaupunginvaltuusto 
on hyväksynyt kaavan. Tuulipuistoon on 
suunnitteilla enintään 17 tuulivoimalaa, 
15 Kemijärvelle ja 2 Sallaan. Voimaloiden 
yksikköteho on 3,45–4,2 MW. Hankealueen 
pinta-ala on noin 11 km2.
 Tuulivoimaa kohtaan on yleisesti 
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Kuva 5. Särkikankaan teollisuusalueet 
esitettynä harmaalla värillä Särkikankaan 
yleiskaavaluonnoksessa 2019. Punaisella esitetty 
alue on voimassa olevassa asemakaavassa 
merkitty T ja TY merkinnöillä teollisuusalueiksi. 
Päällepiirto: Hannu Väisänen

kasvavaa kiinnostusta ja keskustelua 
lisävoimaloiden sijoittamisesta käydään. 
 Työllisyysselvitykset ovat osoittaneet, 
että kutakin asennettua megawattia kohden 
syntyy 0,3-0,5 käytön aikaista työtilaisuutta, 
100 MW työllistäisi noin 40 henkilöä 
(Kemijärvi.fi). Työllistämisvaikutukseen 
liittyy myös kemijärveläisten yritysten kyky 
tarjota tarvittavia huolto- ja ylläpitopalveluja. 
Tuulivoimalat voisivat tuoda kunnille myös 
verotuloja kiinteistöverojen muodossa (Suomen 
tuulivoimayhdistys).
 Kemijärvi on käyttänyt WSP 
Finland Oy:n tekemää Ympäristövaikutusten 
arviointiselostusta, jonka mukaan Britanniassa 
tehdyissä selvityksissä on voitu osoittaa, ettei 
tuulipuistot ole karkoittaneet matkailijoita 
(Kemijärvi.fi). Tuulivoimaloilla olisi vaikutuksia 
Kemijärven maisemaan, mutta toisaalta 
tuulivoimalat voivat luoda identiteettiä ja 
toimia matkailukohteena.



Millaisia tulevaisuudennäkymiä ja mil-
lainen kehittämispotentiaali alueella 
on?

Vaikka Suomi ja Kemijärvi ovat sijainniltaan 
kaukana maailman suurimmista markkina-
alueista, niin globaalin toimintaympäristön 
maailmassa myös Suomen ja Kemijärven 
teollisuus elää yleensä samoja muutosvaiheita 
kuin muut vastaavassa tilanteessa olevat alueet. 
Toisaalta paikalliset piirteet ja voimavarat 
voivat myös vaikuttaa merkittävästi.
 Kemijärven ja myös Lapin tapauksessa 
haasteena on saada oikean osaamisen 
työvoimaa sekä positiivisia muutoksia 
väestörakenteeseen. Myös sosiaalisilla tekijöillä 
on tärkeä osa elinvoimassa.
 Lapista poismuuton syynä miehillä 
on usein työnteon mahdollisuus muualla tai 
paremmat urakehityksen mahdollisuudet. 
Naisilla puolestaa tukiverkosto on 
tärkeä syy. Yleisesti muuttamisen syyt 
liittyvät usein työmahdollisuuksiin, 
opiskelumahdollisuuksiin, ilmapiiriin tai 
elämänmuutoksen toiveeseen.
 Pelkkä työpaikka ei nykyisin 
välttämättä riitä ihmisille muuttamisen tai 
asumisen syyksi, vaan elämältä halutaan 
hyviä palveluja, yhteisöä ja hyvää arkea. 
Myös shoppailu, kulttuuri, julkinen liikenne ja 
ravintolakokemukset koetaan tärkeiksi. (Lapin 
liitto)
 

Maankäyttö ja kaavoitus
Särkikankaalla ja Patokankaalla  on 
kaavoitettuja teollisuusalueita noin puolet 
enemmän kuin on rakennettu. Useita valmiita 
tiloja on myös myynnissä tai vuokrattavissa.
 Haravakyselyssä on noussut esille, 
että teollisuuden aloista metsäteollisuudella, 
sen jatkojalostuksella ja energiantuotannon 
toimialoilla on hyvät edellytykset menestyä 
Kemijärvellä.
 Patokankaan teollisuusalueelle sopii 
sellainen teollisuus, joka ei sovi suoraan 
asuinalueen viereen, kuten isot laitokset, paljon 
liikennettä tarvitsevat laitokset tai asumisalueen 
luonteeseen vaikeasti sovitettava toiminta.
 Särkikankaan teollisuusalueilla on 
enimmäkseen pienteollisuutta ja korjaamoja 
ja ne ovat asuinalueiden läheisyydessä, mutta 
mittakaavaltaan Särkikankaalle sopivia.

 Kemijärven teollisuusalueilla 
Särkikankaalla ja Patokankaalla on molemmissa 
riittävät laajenemissuunnat tarvittaessa.
 Tuulivoimalat pyritään rakentamaan 
useista yksiköistä koostuvina tuulipuistoina, ja 
tällä hetkellä Kemijärvellä on Rovaniemen- ja 
Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen mukaan  
kolme tuulivoimatuotannon suunnitteluun 
soveltuvaa aluetta (Kuva 4).
 Oleellista on enää löytää oikeat toimijat 
valmiisiin tiloihin ja valmiiksi kaavoitetuille 
alueille.

Puuteollisuus
Puuteollisuuden vuoden 2021 toimialaraportin 
mukaan globaali kysyntä puukaupassa on 
kääntynyt koronavuoden jälkeen kasvuun 
ja rakentamisen odotetaan vilkastuvan. 
Vaikka perusta puuteollisuuden vireydelle 
on positiivisella tavalla odottava, niin vuoden 
2022 epävarmuudet maailmanpolitiikassa 
ja -markkinoilla voivat vaikuttaa 
investointipäätöksiin.
 Puuteollisuuden positiivisiin näkymiin 
kuuluu Suomen kestävän kehityksen tavoitteet 
hiilineutraalisuudesta sekä puurakentamisen 
edistäminen erityisesti julkisissa kohteissa. 
Myös EU:n hiilineutraalisuustavoitteet tukevat 
puuteollisuuden perustaa. Myös kuluttajien 
kiinnostus ekologisiin ratkaisuihin on kasvussa.
 Positiivisista lähtökohdista huolimatta 
vuonna 2021 Suomessa sahatavaran ja 
puutuotteiden valmistuksen yrityksistä 
yhteensä 111 lopetti, mikä on 22 enemmän kuin 
aloitti. Huonekalujen valmistuksessa sen sijaan 
aloitti 14 yritystä enemmän kuin lopetti, yhteensä 
55 aloitti.  (Puuteollisuuden toimialaraportti). 
Kannattavaan yritystoimintaan liittyy kuitenkin 
paljon muutakin kuin kestävän kehityksen 
tavoitteet.
  Uusia puukerrostalohankkeita 
käynnistetään kerrosalalla mitattuna eniten 
kasvukeskittymien alueella Uudellamaalla ja 
Pirkanmaalla, ja kasvukeskusket myös vetävät 
eri alojen osaajia puoleensa.
 P u u r a k e n n u s t e o l l i s u u d e n  
näkökulmasta tärkeää on tuotteen logistiikka- 
palvelun toimivuus ja toimitusvarmuus sekä 
puurakentamisen, projektiliiketoiminnan, 
suunnittelupuolen, asentamisen   ja 
tehdastuotannon oikeiden osaajien löytyminen 
(Luoma).



 Patokankaalla toimiva Keitele 
Group on yksi Suomen suurimpia saha- ja 
liimapuutuotteita tekevä yritys, ja se sijaitsee 
hyvälaatuisten puuraaka-aineiden lähellä. 
Kemijärvellä olisi potentiaalia olla yksi 
puuteollisuuden osaajien koulutuskaupunki 
oppilaitos- ja yritysyhteistyön avulla, mutta 
tärkeäksi tavoitteeksi nousee myös työvoiman 
pitkäaikainen asuminen Kemijärvellä.

Teollisuus 4.0
Seuraavan teollista tuotantoa muuttavan 
teknologisen kehityksen on arveltu liittyvän 
digitalisaation, konenäkön ja tekoälyn 
mahdollistamaan automatisaatioon, joka 
nostaa tuottavuutta ja mahdollistaa itsenäisesti 
toimivat ja älykkäät tuotantolaitokset.

 Automaatio ja digitaalisuus on jo 
edistänyt sahateollisuutta, ja muutoksen 
arvellaan muuttavan yritysten toimintaa 
(Luoma). Nämä edistysaskeleet vähentävät 
kuitenkin työpaikkoja, mutta luovat uusia 
mahdollisuuksia ja työpaikkoja esimerkiksi 
etätyöhön.
 Kemijärvi sijaitsee Itä-Lapin 
logistisessa solmukohdassa ja siellä on 
rakentamattomia teollisuusalueita lähellä 
junaraideliikennettä sekä vapaita toimitiloja, 
mikä luo hyvän lähtökohdan etäohjattavalle tai 
itsenäisesti toimivalle teollisuustuotannolle.

Kiertotalous
Kiertotaloudessa pyritään hyödyntämään 
olemassa olevat tuotteet, materiaalit 
ja teollisuuden sivuvirrat täysin 
takaisinkytkentöjen, päivittämisen, jakamisen 
ja korjaamisen avulla sekä välttämään 
neitseellisten raaka-aineiden tuotantoonottoa.
 Sitran mukaan kiertotalouden on 
arvioitu luovan EU:n alueelle 700 000 uutta 

työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä ja sen 
tarjoama arvonlisä voi olla jopa 3700 miljardia 
euroa (Sitra).
 Särkikankaalla on teollisuusalueiden 
ja asuinalueiden keskittymät vierekkäin ja 
aluejaot sekä tieverkostot ovat selkeäpiirteiset. 
Korjausalan yritykset ovat lähellä potentiaalisia 
asiakkaita, ja vesiyhteys muualle Kemijärven 
kyliin on myös lähellä.
 Ellen MacArthur Foundation 
on arvioinut  kiertotalouden  lyhyen tai 
keskipitkän aikavälin korkean kasvun 
kokonaispotentiaalien olevan muovi- ja 
kuluttajatavaroissa, tekstiileissä, ruoassa 
ja maataloudessa, elektroniikassa sekä 
liikenteessä ja logistiikassa.
 Paperi-, sellu- ja metsäteollisuudella, 
teollisella valmistamisella, jäte- ja 
vesisektorilla, teknologialla ja viestinnällä sekä 
rakentamisella ja tekniikalla puolestaan olisi 
nouseva kokonaiskasvupotentiaali lyhyellä tai 
keskipitkällä aikavälillä.
 Myös kaupan alalla sekä majoitus- 
ja matkailualla olisi merkittävää potentiaalia 
(Sitra).
 Kemijärven tapauksessa 
kiertotalouteen voisi sopia liikenne- ja 
harrastusvälineiden älykäs jakaminen 
ja bioenergian tuotanto. Maatalouden ja 
elintarviketeollisuuden osalla Kemijärvi 
voisi hyödyntää kiertotalouden lisäksi Lapin 
puhtaan ja kauniin luonnon brändiä.
 Rakennusosien kierrätettävyyteen 
liittyvä osaaminen, ohjeistus, hyväksyntä, 
lainsäädäntö ja ehjänä purkamisen taloudellinen 
kannattavuus on vielä kehitysasteella 
(Pitkänen). Patokankaalla olisi kuitenkin 
valmiina tarvittava tila ja logistiikka Itä-Lapin 
kierrätettävien rakennusosien keskukselle.

Muut visiot
Kemijärven teollisuuden historia voi tarjota 
elämysmatkailijoille eksoottisia kohteita. 
Myös marjastuksen ja kalastuksen tukemiseen 
liittyvät tukikohdat voivat vetää matkailijoita 
puoleensa.
 Raajärven toimintansa lopettanut 
kaivosalue rakennuksineen voi toimia 
tukikohtana extreme- tai hiljaisuusmatkailijoille 
(Valjus).  Matkailulta odotetaan yhä enemmän 
autenttisuutta ja elämyksellisyyttä, ja 
Kemijärven teollisuudessa on löydettävää 
potentiaalia sekä uusiutuvien energianlähteiden 
saralla että historiallisissa kohteissa.

Kuva 6. Teollisen tuotannon kehitysaskeleita. 
Kuva: Christoph Roser at AllAboutLean.com 
under the free CC-BY-SA 4.0 license. https://
www.allaboutlean.com/industry-4-0/

Villit visiot
 
Uutta toimintaa kaivoksiin? Aurinkovoima?
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Johdanto

Tässä selvityksessä olen pyrkinyt selvittämään 
sitä, mitä yhdyskuntataloudella tarkoitetaan ja 
miten se Kemijärven suunnittelukontekstissa 
näyttäytyy. Olen myös käsitellyt kuntataloutta 
osana selvitystä, sekä sitä miten se 
yhdyskuntatalouteen liittyy. 
 Taloudella ja rahan käytöllä on usein 
merkittävä rooli päätöksenteossa, erityisesti 
silloin kun on kyse yhteistä varoista, kuten 
valtiolla tai kunnalla on. Yhdyskuntatalouden 
termi kuitenkin harvemmin tulee esille 
päätöksenteossa, vaikka sillä on kuitenkin 
merkittävä osa valtioiden tai pienempien 
kokonaisuuksien toimivuudessa ja hallinnassa. 
”Yhdyskuntataloudella tarkoitetaan kaikkia 
niitä menoja ja tuloja, jotka aiheutuvat 
yhdyskuntien rakentamisesta, käytöstä, 
korjauksista, kunnossapidosta ym. 
toiminnoista ja yhdyskunnassa tapahtuvasta 
liikenteestä” (finto, 2016). Yhdyskuntatalous 
on vahvasti kytköksissä kuntatalouteen, missä 
tarkoitetaan vain niitä yhdyskuntataloudellisen 
kokonaisuuden menoja ja tuloja, jotka 
kohdistuvat kuntaan (Koski, K. 2008).
 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
jäävät päätöksenteossa usein taka-alalle tai 
niitä ei arvioida kunnolla. Tästä voi seurata 
esimerkiksi sitä, että suunnitelmien perusteella 
tehty rakentaminen ja sen laajuus on arvioitu 
väärin ja kasvua ei ole otettu huomioon mikä voi 
aiheuttaa taloudellista sekä yhteiskunnallista 
haittaa. Samalla myös taloudellisesti huonon  

ratkaisun toteuttaminen jättää vähemmän 
rahaa käytettäväksi muuhun toimintaan. 
 Tulevaisuudessa onkin yhä tärkeämpää 
huomioida yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset päätöksenteossa esimerkiksi 
siksi, että Suomen väestönkehitys on 
murroksessa ja kaupungistuminen ajaa entistä 
enemmän ihmisiä maaseuduilta taajamiin. 
Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
huomioiminen päätöksenteossa auttaa oikeiden 
ratkaisujen ja päätösten teossa, joilla yleensä on 
pitkäaikaiset vaikutukset koko yhteiskunnassa. 
 Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
tutkiminen ja vertailu auttavat hahmottamaan 
mitkä vaihtoehdot ovat yhteisen hyvän 
kannalta merkittäviä ja resursseja voidaan 
siten ohjata oikeisiin paikkoihin. Vertailua 
voidaan tehdä esimerkiksi kustannusvertailun 
tai kustannushyötyanalyysien avulla, jolloin 
saadaan selville mitä yhdyskunnan osa-alueita 
kannattaa kehittää yhdyskuntataloudellisesta 
näkökulmasta.
 Tärkeää on kuitenkin 
yhdyskuntatalouden vaikutusten arviointi 
tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisesti, 
erityisesti esimerkiksi kaavojen 
yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia 
arvioidessa. Arvioinnin laajuus ei aina 
välttämättä korreloi sen hyödyllisyyden kanssa, 
mutta myöskään liian suppealla arvioinnilla ei 
saada kokonaiskuvaa kaikista vaikutuksista. 

Karri Westerlund

Yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset



Kuntatalous

Kuntataloudella tarkoitetaan vain niitä 
yhdyskuntataloudellisen kokonaisuuden 
menoja ja tuloja, jotka kohdistuvat kuntaan 
(Koski, K. 2008). Kunnilla on kuntalaissa 
säädettyjä lakisääteisiä tehtäviä järjestää 
asukkailleen tiettyjä palveluita. Kuntien 
lakisääteiset tehtävät liittyvät koulutukseen 
ja varhaiskasvatukseen; kulttuuri-, 
nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluihin; 
kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön; vesi- 
ja jätehuoltoon ja ympäristöpalveluihin. Sote- ja 
pelastustoimen uudistuksen myötä sosiaali- ja 
terveyspalvelut, sekä palo- ja pelastustoimen 
lakisääteiset tehtävät ovat siirtymässä kunnilta 
pois (Valtionvarainministeriö).
 Suomessa kuntataloutta tarkastelee 
valtiovarainministeriö, joka seuraa ja 
arvio kuntatalouden tilaa ja kehitystä. 
Tämän lisäksi ministeriö mm. valmistelee 
kuntatalousohjelman, kuntien peruspalvelujen 
valtionosuuksia koskevat päätökset 
sekä kuntien peruspalveluja koskevat 
talousarvioesitykset ja kehysesitykset sekä 
kehittää valtionosuusjärjestelmää. 
 Valtiovarainministeriö seuraa 
kuntatalouden tilaa erityisesti kuntien 
tilinpäätöstietojen perusteella. Mikäli kunta ei 
pysty tarjoamaan asukkailleen lainsäädännön 
edellyttämiä palveluita, kunta sekä valtio 
yhdessä selvittävät mahdollisuuksia sekä 
ryhtyvät toimenpiteisiin turvatakseen näiden 
palveluiden edellytykset. Arviointimenettely, 
niin sanottu kriisikuntamenettely, voidaan 
käynnistää, jos kunta on ajautunut 
taloudellisesti vaikeaan asemaan eikä se täytä 
tiettyjä ennalta asetettuja talouden tunnuslukuja 
(Valtiovarainministeriö). 
  Kuntataloudella on merkittävä rooli 
Suomen julkisessa taloudessa. Lisäksi kunnilla 
olevilla itsehallinnollisia elementeillä kuten 
verotusoikeudella ja taloudenpidon vapaudella 
on suuri asema. Suuri osa kuntien menoista 
muodostuu lakisääteisten peruspalveluiden 
järjestämisestä johtuvista kustannuksista, 
kuten palkkamenoista. Tulojen osalta kuntien 
tärkein tulonlähde on verotulot. Muita tuloeriä 
ovat esimerkiksi toimintatuotot, kuten maksu- 
ja myyntituotot, ja käyttötalouteen myönnetyt 
valtionosuudet. 
 Valtio ohjaa kuntien toimintaa 
lainsäädännön ja rahoituksen kautta, esimerkiksi 
päättämällä yleisistä verotusperiaatteista 

ja vuosittaisista valtionosuuksista. Osana 
julkisen talouden suunnitelmaa laaditaan 
kuntatalousohjelma, jonka painopiste on 
kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion 
kuntatalouteen vaikuttavien toimenpiteiden 
tarkastelussa. 
 Kunnat voivat pyrkiä vapaasti 
lisäämään elinkeinopoliittisilla toimilla vapaasti 
kuntien elinvoimaa, eivätkä ne kuulu kuntien 
lakisääteisiin tehtäviin. Esimerkkejä tällaisista 
elinkeinopoliittisista toimista on esimerkiksi 
yritysneuvonnan palveluiden tuottaminen, 
yritystoiminnan kehittämishankkeet, 
toimitilojen rakentaminen ja vuokraaminen 
yritysten käyttöön, yritystonttien tarjonta ja 
alueen markkinointi (Kuntaliitto).  
 Kuntaliiton mukaan kuntien ja 
kuntayhtymien lainakanta vuoden 2019 
lopussa oli tilinpäätösten mukaan 21,9 miljardia 
euroa. Tämä oli bruttokansantuotteeseen 
suhteutettuna noin 9 prosenttia. Tämän jälkeen 
kuntien ja kuntayhtymien velkaantumisen 
lisääntyminen on jatkunut osittain 
koronapandemian seurauksena, mutta myös 
esimerkiksi kasvaneiden kustannuksien sekä 
valtionosuuksien vähenemisen seurauksena. 
Vuonna 2020 koronakriisiin tehty tukipaketti 
kunnille oli kattanut vain osan koronan 
vaikutuksesta kunnille, ja vuonna 2021 koronan 
on arvioitu heikentävän kuntataloutta 1,7 
miljardia euroa (Kuntaliitto). 
 Tästä poiketen Kunta- ja 
hyvinvointialuetyönantajat KT on kirjoittaneet, 
että korona olisi väliaikaisesti vahvistanut 
kuntataloutta 700 miljoonaa euroa. Vaikka 
verotulot olivat alentuneet noin 670 miljoonaa 
euroa ja toimintakate heikentynyt noin 530 
miljoonaa euroa, olisi koronan vaikutukset 
kuntatalouteen olleet positiiviset ja samalla 
muuttanut lähiajan näkymiä myönteisimmiksi. 
Kuntien nettohyöty olisi siis yli 700 miljoonaa 
euroa koronatukien kanssa. Samalla verotulojen 
on arvioitu kasvavan 5,1 prosenttia vuonna 
2020. Vaikka kunnat pystyivät turvaamaan 
peruspalvelunsa vuonna 2020 valtion 
myöntämien koronatukien turvin, tulisi kuntien 
kuitenkin pystyä uudistamaan toimintaansa 
ja korjaamaan talouksiensa epätasapainoa 
(Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, 
2020). 
 Sote-uudistus tulee myös vaikuttamaan 
suuresti kuntatalouteen, sillä vuoden 2023 
alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja 



pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta 
ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle 
(Valtioneuvosto). 
 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
ovat arvioineet, että sote-uudistuksen myötä 
vuonna 2023 kuntien toimintakatteet että 
verorahoitus puolittuvat ja kiinteistöveron 
suhteellinen merkitys kuntien rahoituksessa 
tulee kasvamaan. Sote-uudistuksen on 
arvioitu olevan myönteinen vaikutus 
kuntatalouteen. Mikäli kuntia tarkastellaan 
niiden vuosikatteen kautta, on arvioitu, että 
negatiivisen vuosikatteiden kuntia olisi vuonna 
2025 49 kappaletta, joka on 65 kappaletta 
vähemmän kuin negatiivisen vuosikatteiden 
kuntien arvioitu määrä ilman sote-uudistusta. 
Samoin kuntien nettolainakannan on arvioitu 
nousevan yli seitsemän miljardia euroa, mikäli 
sote-uudistus ei toteudu. Sote-uudistuksen 
toteutuessa nettolainakannan on arvioitu 
kuitenkin nousevan yli kuusi miljardia euroa 
eli noin miljardin vähemmän Kunta- ja 
hyvinvointialuetyönantajat KT, 2021). 

Yhdyskuntatalous

Yhdyskuntataloudella on suuri merkitys 
esimerkiksi valtioiden, maakuntien, 
kuntayhtymien ja kuntien toiminnassa 
sillä kaikki yhdyskunnan talous perustuu 
yhdyskuntatalouteen. Tästä syystä olisikin 
tärkeä selvittää ja huomioida päätöksenteossa 
laajasti kaikkia yhdyskuntataloudellisia 
vaikutuksia, jotka päätöksentekoa koskevat. 
Nykyisellään yhdyskuntataloudellisten 
vaikutusten arviointi uhkaa jäädä suppeaksi, 
ja vaikutuksista huomioidaan vain osa 
vaikutuseristä, jolloin totuudenmukainen 
kuva päätöksenteon seurauksista saattaa 
jäädä piiloon ja väärä valinta tulla tehdyksi. 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset voivat 
kohdistua kuntiin, asukkaisiin, yrityksiin ja 
valtioon (Koski, K. 2008).
 Y h d y s k u n t a t a l o u d e l l i s t e n 
vaikutusten arvioinnin avulla voidaan 
tarkastella esimerkiksi erilaisten toimintojen 
sijoittamiseen, ajoittamiseen ja toteuttamiseen 
liittyviä kysymyksiä. Samalla voidaan 
verrata erilaisia vaihtoehtoja ja valita 
niistä yhdyskuntataloudellisesti sopivin. 
Varsinkin nykyään, kun monien kuntien 
taloustilanne on heikohko, on erittäin tärkeää, 
että esimerkiksi kaavoja laatiessa on kaikki 

niiden yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
tunnistettu. Kun saadaan tunnistettua 
suunnitelmien yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset, saadaan realistinen kuva siitä mitä 
vaikutuksia sillä on.  
 Yhdyskuntarakentamiseen ja sen 
vuotuisiin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin 
sitoutuu suuret pääomamäärät, ja näillä 
on myös todella pitkäaikaisia vaikutuksia. 
Yhdyskuntarakenne on pitkäaikainen tuote, 
joka sitoo tulevia ratkaisuja paljon pidemmälle 
kuin rakenteiden fyysinen elinikä ulottuu 
(Koski, K. 2008). Erityisesti tällaisten suurten 
infrastruktuuriprojektien kohdalla on olennaista 
tunnistaa niiden yhdyskuntataloudelliset 
vaikutukset ja arvioida niitä riittävän 
laajasti. Teiden rakentaminen esimerkiksi 
kestää yleensä pitkään ja sitoo myös näin 
ollen pääomaa rakennusaikana esimerkiksi 
materiaalien, työvoiman sekä työkoneiden 
osalta. Teiden valmistuessa ne sitovat pääomaa 
esimerkiksi ylläpitokustannuksien muodossa. 
Samalla teiden rakentaminen kuitenkin 
tuo positiivisia yhdyskuntataloudellisia 
vaikutuksia esimerkiksi työpaikkojen osalta, 
sekä teiden valmistuessa vähentämällä 
yhdyskunnan liikennekustannuksia. Kuitenkin 
laaja tieverkosto vaatii myös paljon ylläpitoa, 
ja suomen tieverkosto herättää jatkuvasti 
keskustelua erityisesti sen kunnosta ja ylläpidon 
riittävyydestä. 
 Tähän liittyy vahvasti yritykset ja 
erityisesti esimerkiksi suuret teollisuusalueet. 
Yrityksiä sijoitettaessa tuleekin ottaa 
huomioon yrityksen oman kannan lisäksi 
myös yhdyskuntataloudelliset näkökulmat, 
kuten vaikutukset ympäristöön: liikenteeseen, 
asuntoihin, kunnallistekniikkaan yms. (Littow, 
P. 1976).
 Y h d y s k u n t a t a l o u d e l l i s t e n 
vaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi 
kaavojen vaikutusten arviointia ja tarkastella 
sen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia 
tarpeeksi laajasti, jotta voidaan saada 
totuudenmukainen kuva kaavan taloudellisista 
vaikutuksista, joiden perusteella voidaan 
toteuttaa toimivaa yhdyskuntarakennetta. 
Kimmo Koski ja Laura Solin ovat teoksessaan 
Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi 
kaavoituksessa tarkastelleet kaavoituksessa 
tehtyä yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arviointia, sen käytäntöä ja miten taloudellista 
arviointia on tehty kaavoituksen yhteydessä. 



 Teoksessa selvisi, että kaavojen 
yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arviointia tehtiin hyvin vähäisesti, 
erityisesti maakuntakaavojen osalta, joissa 
viidestä tarkastellusta maakuntakaavasta 
yhdyskuntataloudellisia tuloja ei arvioitu 
yhdessäkään. Kustannuserien osalta 
yleisimmin oli arvioitu vain noin 11–30 
vaikutuserää (Koski, K. & Solin, L. 2006). 
Vaikka vaikutuseriä olisi arvioitu paljon, tulee 
niiden olla myös menetelmiltään ja tavoiltaan 
päteviä sekä yhden- että tarkoituksenmukaisia. 
Maakuntakaavojen osalta koettiin haastavaksi 
erityisesti eri näkökulmien huomioonoton 
painotus. 
 Yleiskaavojen osalta mukana 
olleista 21 yleiskaavasta kahdeksassa oli 
otettu tarkasteluun myös tuloerät. Tuloerien 
lukumääriä oli otettu kuitenkin tarkasteluun 
yleisimmin vain 1–5 kappaletta. Kustannuseriä 
taasen oli tarkasteltu kaikissa yleiskaavoissa, 
kuitenkin tarkasteluun oli otettu yleisimmin 
vain 1–10 kustannuserää. Kaikissa kaavoissa 
kustannuseristä otettiin huomioon 
rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia, 
mutta vain kahdeksassa arvioitiin käytöstä, 
korjauksesta ja kunnossapidosta aiheutuvia 
kustannuksia. Yhdessäkään yleiskaavassa 
ei otettu tarkasteluun peruskorjauksista tai 
rakennusten tai rakenteiden purkamisesta 
aiheutuvia kustannuksia (Koski, K. & Solin, 
L. 2006). Tämä on sinänsä huolestuttavaa, sillä 
Suomessa on nykyään jo suuri korjausvelka ja 
esimerkiksi ennakoimaton korjauskustannus 
voidaan helpommin laiminlyödä.
 Asemakaavojen osalta tarkastelussa 
oli mukana yhteensä 18 asemakaavaa. 
Kuudessa näistä kaavoista arvioitiin tuloeriä, 
ja arvioituja tuloeriä oli jokaisessa vain 
1–4 kappaletta. Kustannuseriä arvioitiin 
jokaisessa, useimmiten tarkasteltiin 1–10 
kustannuserää. Mukana oli nykyistä 
yhdyskuntarakennetta täydentäviä kaavoja, 
yhdyskuntarakenteeseen väljästi liittyviä 
asemakaavoja, sekä muita kaavoja. Olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävissä 
kaavoissa tarkasteltiin vain kustannuksia, ja 
pääasiallisesti kuntatalouden näkökulmasta. 
Nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen 
väljästi liittyvien alueiden asemakaavojen 
yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arviointi keskittyi pääosin uusien rakennusten 
ja rakenteiden rakentamisesta aiheutuvien 

kustannusten arviointiin. Tuloja arvioitiin 
yleisesti tonttien myynnin ja vuokrauksen osalta. 
Käyttö-, korjaus- ja kunnossapitokustannukset 
eivät olleet tarkastelussa mukana ja 
arviointi toteutettiin pääosin kuntatalouden 
näkökulmasta (Koski, K. & Solin, L. 2006).  
 Mukana olleet muut kaavat olivat 
teollisuus- ja työpaikka-alueita sekä kaupan 
suuryksiköitä koskevia. Kustannuksia 
tarkasteltiin erityisesti kunnallistekniikan 
rakentamisen ja maan hankinnan kustannuseriä 
osalta. Tuloja tarkasteltiin vain yhdessä 
näistä kolmesta kaavasta. Yhdessäkään ei 
kuitenkaan arvioitu liikennekustannuksia sekä 
rakennusten ja rakenteiden käyttö-, korjaus- ja 
kunnossapitokustannuksia. Erityisesti kaupan 
suuryksiköiden osalta tulisi arvioida liiketeen 
yhdyskuntataloudellisia kustannuksia. 
Samoin suuret teollisuusalueet voivat 
aiheuttaa esimerkiksi raskaan liikenteen osalta 
paljonkin liikennettä, ja tämän vaikutuksia 
tulisi arvioida. Kustannuseriä tarkasteltiin 
kuitenkin esimerkiksi tie- ja vesihuoltoverkon 
rakentamisen osalta (Koski, K. & Solin, L. 2006). 

Yhdyskuntatalouden mittarit

Yhdyskuntataloutta voidaan tarkastella 
esimerkiksi erilaisten yhdyskuntataloudellisten 
vaikutuserien kautta. Tällöin tarkasteluun 
otetaan yleensä yhdyskunnan tulo- ja menoerät, 
jolloin voidaan hyvin tarkasti jokaisen 
eri vaikutuserän yhdyskuntataloudellista 
vaikutusta. Yhdyskuntataloudelliset 
vaikutuserät voidaan karkeasti jakaa 
kustannusten osalta rakentamisesta ja sen 
valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin 
ja käyttö- sekä ylläpitokustannuksiin. 
Rakentamista valmistelevia toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi maan hankinta, kaavoitus, 
maankäyttösopimus, kiinteistönmuodostus ja 
rakennusvalvonta, esirakentaminen, maaperän 
kunnostus, sekä mahdollisten rakennusten 
ja rakenteiden purkaminen tai siirto. 
Rakennusten ja rakenteiden rakentamisen 
sekä kunnossapidon kustannuseriä on 
esimerkiksi kunnallistekniikan rakentaminen, 
johon kuuluu esimerkiksi liikenneverkoston 
rakentaminen kuten tieliikenteen ja sen sisäisen 
eli esimerkiksi katujen ja kevyen liikenteen 
väylien, sekä ulkoisen verkon eli esimerkiksi 
pääteiden ja liittymien rakentaminen. Muita 
rakennusten ja rakenteiden rakentamisen 



sekä kunnossapidon kustannuseriä on 
esimerkiksi yksityisen kunnallistekniikan 
kuten tonttiväylien rakentaminen, sekä itse 
rakennusten, virkistysalueiden, yleisten 
alueiden, sekä muiden rakenteiden kuten 
meluntorjunnan rakentamisen kustannukset. 
Myös julkisten palveluiden toiminnasta 
aiheutuu kustannuksia, joihin kuuluu 
esimerkiksi joukkoliikenteen sekä muiden 
julkisten palveluiden kuten opetus-, sosiaali-, 
terveys-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen, 
sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen. 
Samoin erilaiset peruskorjaukset sekä 
rakenteiden ja rakennusten purkaminen 
aiheuttavat yhdyskuntataloudellisia 
kustannuksia, ja erityisesti korjausten osalta 
Suomessa on kehittynyt hyvinkin suuri 
korjausvelka.
 Lisäksi on hyvä muistaa myös 
liikennekustannukset, joihin kuuluu kaikki 
työmatka-, tavara- ja muu henkilöliikenne. 
Monipaikkaisuuden lisääntyessä myös 
henkilöliikenteen määrä Suomessa lisääntyy 
joka osaltaan lisää liikenteestä aiheutuvia 
yhdyskuntataloudellisia kustannuksia. Tosin 
myös osittain koronapandemiasta johtunut 
etätyönteon lisääntyminen on vaikuttanut 
varsinkin työmatkaliikenteen vähenemiseen. 
 Tulojen osalta voidaan vaikutuseriä 
jakaa korvauksiin, verotuloihin ja liittymis- sekä 
käyttötuloihin. Korvauksiin kuuluu esimerkiksi 
maan ja tonttien luovutus joko myynnillä tai 
vuokrauksella, sekä korvauksia vastaavista 
rakentamista valmistelevista toimenpiteistä: 
kaavoituksesta tai maankäyttösopimuksesta, 
kiinteistönmuodostuksesta ja 
rakennusvalvonnasta, esirakentamisesta, 
maaperän kunnostuksesta, rakennusten 
ja rakenteiden purkamisesta tai siirrosta 
sekä kunnallistekniikan suunnittelusta 
ja rakentamisesta. Suurin yksittäinen 
tuloerä on yleensä verotulot. Verotuloja 
saadaan esimerkiksi kunnallis-, kiinteistö-, 
tai yhteisöverosta. Lisäksi tuloja saadaan 
esimerkiksi erilaisista liittymis- ja 
käyttömaksuista. Näihin kuuluu esimerkiksi 
vesi-, tietoliikenne-, ja energiahuollon liittymis- 
ja käyttömaksut, jätehuollon kuljetus- ja 
vastaanottomaksut. Tuloja saadaan lisäksi 
esimerkiksi pysäköintimaksuista sekä LPA-
alueiden maanvuokratuloista ja rakennuksista 
saatavista myynti- ja vuokraustuloista, sekä 
julkisten palveluiden toiminnasta saatavista 

tuloista kuten joukkoliikenteen lippumaksuista, 
julkisten palveluiden käyttömaksuista, 
kiinteistöjen jäännösarvosta sekä erilaisista 
avustuksista. 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset voidaan 
jakaa välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. 
Välittömät yhdyskuntataloudelliset 
kustannukset koostuvat pääosin 
rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta, 
rakentamiskelpoiseksi saattamisesta, julkisten 
palveluiden toiminnasta, käytöstä tai 
kunnossapidosta ja liikenteestä. Välittömät 
yhdyskuntataloudelliset tulot taas koostuvat 
edellä mainittujen tekijöiden maksu-, myynti-, 
korvaus-, vero- ym. tuloista. Välilliset 
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset koostuvat 
taas esimerkiksi onnettomuuksista johtuneista 
sairaanhoitokuluista, tai vaihtoehtoisesti 
maiseman- tai kaupunkikuvan muutoksista. 
Välillisiä vaikutuksia on haastavaa arvioida, 
sillä niille on yleensä vaikea määrittää 
rahallisesti mitattavaa arvoa. Niillä voi 
kuitenkin olla suuri merkitys ihmisille.
 Osa yhdyskuntataloudellisista 
vaikutuseristä on kertaluontoisia kuten 
esimerkiksi maan hankintakulut, ja osa on 
yleisesti vuosittain toistuvia kuten esimerkiksi 
kunnallisverotuksesta saatava tulo. Merkittäviä 
kuntataloudellisia vaikutuksia on esimerkiksi 
yritysten ja kauppojen keskittymillä, sillä 
ne tuovat kuntiin työpaikkojen ohella myös 
vero- sekä ostoeuroja. Erityisesti nykyään 
kauppojen keskittyessä useilla paikkakunnilla 
kaupunkikeskustojen ulkopuolella oleviin 
kauppakeskittymiin, on niillä myös merkittäviä 
yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia liikenteen 
kannalta. Samalla ne myös luovat painetta 
kunnille liikenneverkon rakentamisesta ja 
ylläpidosta. 
 Y h d y s k u n t a t a l o u d e l l i s t e n 
vaikutuserien arviointi tulee toteuttaa 
ammattimaisesti ja usein myös ulkopuolista 
osaamista hyödyntäen. Arvioinnin lähtökohdat 
ja sen tulokset tulee olla myös ymmärrettävissä, 
jotta arvioinnista on hyötyä. Samoin 
mahdolliset itsestäänselvyydet on syytä tuoda 
esille esimerkiksi siksi, jotta kaikki ymmärtävät, 
että ne ovat otettu huomioon. Lähtötietojen 
osalta erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen 
tulisi olla mahdollisimman realistisia, ja 



erilaiset vertailut alueiden välillä tärkeitä 
yhdyskuntataloudellisten vaikutuserien 
erojen kartuttamiseksi. Myös alueiden 
sisäistä vaikutuserien vertailua voidaan tehdä 
esimerkiksi mitoitukseen perustuen (Koski, K. 
& Solin, L. 2006).  

Yhdyskuntarakenteen sijoittuminen
 Kunnallistekniikan osalta huomion 
tulisi kiinnittyä olemassa olevan rakenteen 
sisälle tai ympärille rakentamiseen, jolloin uuden 
kunnallistekniikkaverkoston rakentamisen 
kustannukset olisivat mahdollisimman 
vähäiset. Mitä pidemmälle olemassa olevasta 
yhdyskuntarakenteesta uudisrakentaminen 
sijoittuu, sitä enemmän kunnallistekniikkaa ja 
sitä tukevia laitoksia täytyy rakentaa. Samalla 
myös erilaisten palveluiden kuten päiväkotien 
ja koulujen rakentamistarve kasvaa uuden 
asutuksen sijaitessa etäällä olemassa olevasta 
palvelurakenteesta (Koski, K. 2008).
 Kunta voi olla panostamatta haja-
asutusalueella syntyvään rakentamiseen, 
mutta ajan myötä varsinkin kasvavilla alueilla 
tapahtuva kehityksen kohdalla tulee kysymys 
alueen kunnallistekniseen verkostoon 
liittämisestä. Vaikka kunta ei panostaisi haja-
asutusalueella tapahtuvaan kehitykseen, 
aiheutuu siitä silti kustannuksia mm. alueelta 
muualle suuntautuvasta liikenteestä johtuen, 
mikä voi johtaa liikenneverkoston ylläpito ja 
kehittämiskustannuksiin. 
 Erityisesti palveluiden kuten 
päivähoidon ja koulujen rakentamistarpeella 
tai sijoittumisella on keskeinen merkitys, 
kun uusia tai olemassa olevia asuinalueita 
rakennetaan tai täydennetään. Päivähoitoa 
edellytetään uudelta rakentamiselta, joten 
kustannuksia syntyy, vaikka päiväkoti 
päätettäisiin jättää rakentamatta. Tällöin 
kustannuksia syntyy olemassa oleviin 
päiväkoteihin tehtävillä investoinneilla, jotta ne 
saadaan vastaamaan uutta tarvetta. Koulujen 
osalta erityisesti kasvukuntien ulkopuolella 
tapahtuva rakentaminen johtaa harvoin uusien 
koulujen rakentamiseen väkimäärän vähyyden 
vuoksi. Kuitenkin olemassa olevia kouluja 
voidaan kuitenkin joutua laajentamaan samaan 
tapaan kuten päiväkotien osalta. Olennainen 
osa on myös liikennejärjestelyillä esimerkiksi 
koulumatkojen osalta, sillä se voidaan 
toteuttaa esimerkiksi julkista liikennettä 
hyödyntäen tai tilauspalveluna. Julkisen 

liikenteen verkostoa voidaan myös hyödyntää 
alueen muussa liikkumisessa, mikä vähentää 
yksityisautoilun tarvetta. Toisaalta mikäli 
julkisen liikenteen käyttäjämäärät ovat vähäisiä, 
on julkisen liikenteen ylläpito taloudellisesti 
kannattamatonta (Koski, K. 2008). 
 Kunnalla on velvollisuus järjestää 
asukkaillensa ns. peruspalveluita, 
kuten päivähoitoa, peruskouluopetusta, 
terveydenhuoltoa sekä vanhusten 
kotipalveluita. sote-uudistuksen myötä 
terveydenhuollon järjestämisen velvoite 
siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, joskin 
uudistus myös vie kunnilta tiettyjä talouden 
tasapainottamiskeinoja. 
 Yhdyskuntarakenteella on vaikutusta 
näiden palveluiden toimintamenojen 
suuruuteen palveluiden järjestämistapojen 
ja -tarpeiden kautta. Uuden rakentamisen 
sijoittuessa haja-asutusalueelle, syntyy 
erityisesti opetuspalveluiden ja vanhusten 
kotipalveluiden osalta merkittäviä 
kustannuksia verrattaessa siihen, että 
uudisrakentaminen sijoittuisi taajama-
alueelle, kuljetuskustannuksien järjestämisestä 
johtuen. Tämä johtuu yleisimmin siitä, 
että haja-asutusalueilla ylittyy kuntien 
itse asettama, kuitenkin suurintaan viiden 
kilometrin raja, jolloin kunnalle syntyy 
velvollisuus järjestää kotiinkuljetus. Samalla 
periaatteella myös vanhusten kotipalveluiden 
osalta haja-asutusaluille rakennettaessa 
syntyy suuremmat kustannukset kuin 
rakenteen sijoittuessa taajama-alueelle juuri 
henkilöstön matkasta asiakkaan luokse ja/
tai asiakkaan kuljetusmatkan suuruudesta. 
Henkilöstön vieraillessa usein monesti 
päivässä, tulee merkittäviä kustannuksia 
liikennekustannuksien ja ajokilometrien lisäksi 
siirtymiseen käytetystä ajasta. Erityisesti haja-
asutusalueiden väkimäärän vähentyessä 
ja sen väestön vanhetessa on vanhusten 
kotipalveluiden aiheuttamat kustannukset 
merkittäviä ja kasvavia. 

Rakentamisen kustannukset
 Verotulot ovat usein kuntien suurin 
tulonlähde, ja niihin sisältyy kunnallisvero ja 
kiinteistövero. Kiinteistöveron osuus kuntien 
vuosittaisista kokonaisverotuloista on yleensä 
5–10 % (Koski, K. 2008). Kunnallisveron 
suuruuden päättää kunta itse, ja kunnilla 
voi olla tiettyjä odotuksia verotuloihin 



asuinalueiden sijoittamisen osalta, esimerkiksi 
siten että odotetaan että väljemmille asuinaluille 
muuttaa parempituloisia perheitä, jolloin myös 
heidän maksama kunnallisvero olisi suurempi. 
Tämä ilmiö ei kuitenkaan ole yleistettävissä, 
vaikka se olisikin joissain tapauksissa totta. 
Kun arvioidaan esimerkiksi asuinalueiden 
yhdyskuntataloudellisia kustannuksia, on 
syytä siis käyttää arvioinnissa keskimääräistä 
ja samaa arvoa myös erityyppisillä alueilla. 
Kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti on sama 
kaikille asuinrakennuksille, mikä määräytyy 
kiinteistöjen edellisvuosien verotusarvosta 
käyttämällä prosenttia, joka vahvistetaan 
kunnanvaltuustossa (Verohallinto). 
 Rakennusten ja rakenteiden käytöstä, 
korjauksesta ja kunnossapidosta aiheutuvat 
kustannukset on myös syytä muistaa 
välittömien rakennuskustannuksien rinnalla. 
Käytöstä, korjauksesta ja kunnossapidosta 
aiheutuvat kustannukset kertyvät usein vähän 
kerrallaan ajan myötä, mutta ne muodostavat 
kuitenkin kokonaisuudessaan merkittävän osan 
esimerkiksi teiden rakentamisesta aiheutuvista 
kustannuksista, kun rakenteen vertailujakso on 
tarpeeksi pitkä.
 Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää vielä 
aiempaa enemmän huomiota rakennusten 
ja rakenteiden koko elinkaaren aikaiseen 
yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
tarkasteluun, joskin tämän tekijän tuonti 
yhtälön johtaa sen moninkertaiseen 
monimutkaistumiseen. Kuitenkin nykyään, 
kun voidaan esimerkiksi rakennuksia ja siitä 
aiheutuvia ympäristövaikutuksia voidaan 
tarkastella koko rakennuksen elinkaaren ajalta, 
voinee olettaa, että tämän tuonti myös muuhun 
rakentamiseen olisi mahdollista. Samoin monia 
vanhempia rakennuksia puretaan esimerkiksi 
korjaamisen sijaan, vaikka laskennallisesti niiden 
käyttöikä ei olisi edes puolillaan. Toki joissain 
tapauksissa tämä on perusteltua mutta joissain 
tapauksissa purkamiseen ryhdytään suoraan 
taloudellisten perusteiden pohjalta. Tämä 
harvoin on kestävää yhdyskuntarakentamista 
ja siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
Tulevaisuudessa voitaisiinkin ottaa 
tarkemmin tarkasteluun myös rakenteiden 
tai rakennusten purkamista aiheutuvia 
yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. 
Samalla voitaisiin myös tuoda vahvemmin 
yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
yhtälöön yhdyskuntien rakentamisesta, 

käytöstä, korjauksista, kunnossapidosta ym. 
toiminnoista ja yhdyskunnassa tapahtuvasta 
liikenteestä aiheutuvat ympäristövaikutukset, 
joita myös nykyisellään huomioidaan entistä 
enemmän yleisesti ottaen. 

Yhdyskuntatalous Kemijärvellä

Nykyinen taloudellinen tilanne 
Kemijärvellä on haastava, sillä sen 
toimintamenot ovat epäsuhdassa toiminta- 
ja rahoitustuloihin. Palvelurakenne on 
raskas mistä käyttötalousmenojen suuruus 
johtuu. Kemijärvellä on paljon vapaita 
kunnallistekniikan piirissä olevia tontteja, 
joita se ei ole saanut myydyksi. Kemijärvi on 
hankkinut lisäksi laajasti maa-alueita, joista 
on aiheutunut kustannuksia. Tämä voi johtua 
aikaisemmasta selkeän maapoliittisen ohjelman 
puuttumisesta, mutta nykyään maapoliittiseen 
ohjelmaan kuuluu niiden myynti. Kemijärvellä 
on pyritty edistämään kaupungin elinvoimaa 
elinkeinopoliittisin keinoin tekemällä erilaisia 
yritysten tukemiseen pyrkiviä toimia kuten 
tarjoamalla yritystontteja. Yritystontteja on 
kuitenkin saatavilla paljon nykyisellään. 
 Kemijärven nettomenoista suurin 
osa kuluu perusturvan sekä sosiaalitoimen 
järjestämiseen. Perusturvaan kuuluu 
ihmisarvoisen elämän oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi sairauden tai 
työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä 
toimeentulotukea (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos THL, 2021). Kemijärvellä on tehty 
talouden sopeuttamisohjelmaa, joka on 
tuottanut tulosta. Koronapandemia on 
kuitenkin vaikuttanut esimerkiksi Kemijärven 
työllisyyteen sekä matkailuun.

Hallintorakenne
Kemijärven kaupungin hallinnossa ylintä 
päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. 
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin 
hallinnosta ja taloudenhoidosta, sekä valtuuston 
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta. Kemijärvellä toimii 
myös neljä erilaisia lautakuntaa, joilla on 
omat vastuualueensa. Nämä lautakunnat ovat 
hyvinvointilautakunta, keskusvaalilautakunta, 
tarkastuslautakunta, sekä tekninen lautakunta. 
Lisäksi Kemijärvelle on vuonna 2020 perustettu 
liikelaitoksen johtokunta, joka vastaa 



samana vuonna perustetusta tilapalveluiden 
liikelaitoksesta.

Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointilautakunta vastaa sosiaali-, 
opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palveluista, 
jotka tulevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, 
sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön 
terveyttä. Hyvinvointipalvelut on kaupungin 
merkittävin työllistäjä, joten sillä on myös 
suuri taloudellinen merkitys Kemijärvellä. 
Taloudellisesti hyvinvointipalveluiden 
toimintakate on negatiivinen, ja suuri osa 
toimintamenoista kuluu henkilöstöön sekä 
asiakaspalveluiden ostoon. Sote-uudistuksen 
myötä toimintamenojen sekä samalla myös 
-kulujen arvioidaan vähenevän merkittävästi. 
Hyvinvointilautakunnalla on edessä myös 
organisaation muuttuminen sote-uudistuksen 
myötä. 

Kemijärven tekniset palvelut
Kemijärven teknisistä palveluista vastaa 
tekninen lautakunta. Sen maankäytön 
palveluiden vastuualueisiin kuuluu kaupungin 
maaomaisuuden hallinta, maankäytön 
suunnittelu ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta. 
Kunnallistekniikan vastuualueisiin kuuluu 
liikenneväylien, puistojen ja yleisten 
alueiden yllä- ja kunnossapito sekä niiden 
rakennuttaminen. Näin ollen sillä on 
merkittävä rooli yhdessä kaupungin johdon 
kanssa Kemijärven kaupungin kehittämisessä 
sekä ylläpidossa. Rakenteellisesti Kemijärven 
teknisten palveluiden henkilöstömäärä on 
vähentynyt yli 65 henkilöllä vuonna 2020, ja 
nykyään sen alla työskentelee 10 henkilöä.
 Taloudellisesti teknisten palveluiden 
toimintakate on negatiivinen, ja suurin 
menoerä on palveluiden ostot. Vuodesta 2016 
henkilöstökulujen, aineiden, tarvikkeiden 
ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen 
osuus on vähentynyt, ja henkilöstökulujen 
jopa noin 30 %. Samalla kuitenkin palveluiden 
ostot, sekä vuokrakustannukset ovat 
nousseet. Kaiken kaikkiaan toimintakuluja on 
kuitenkin vuodesta 2016 on saatu laskettua, 
ja pelastustoimen kustannusten siirtyessä 
hyvinvointialueille vähentyy toimintamenot 
entisestään. Kemijärven teknisten palveluiden 
toimintakertomuksessa 2021 on kerrottu laajasti 
Kemijärven senhetkisistä kunnossapitoon 
liittyvistä käytön aikaisista menoeristä. 

 Kunnallistekniikan osalta suurena 
tekijänä on liikenneväylien ylläpito. 
Tulosyksikössä on hoidossa katuja ja kevyen 
liikenteen väyliä yhteensä noin 103 km. 
Pääosa näistä sijaitsee Kemijärven keskustan 
asemakaava-alueella, osa myös Suomun ja 
Pyhän asemakaava-alueilla. Liikenneväylien 
kunnossapidossa on käytetty sekä kaupungin 
omaa että yksityistä konekalustoa ja urakointia. 
Yksityistä kalustoa sekä urakoitsijoita on käytetty 
erityisesti talviaikaan, kesäkunnossapito on 
suoritettu pääosin omalla kalustolla, myös 
Suomun- sekä Pyhätuntureiden alueella. 
 Katualueiden päällysteitä uusittiin 
yhteensä noin 7000 m2. Kemijärvellä oli 
vuonna 2021 avustettavia yksityisteitä yhteensä 
750 kpl ja niiden yhteispituus oli noin 220 km. 
Ne sijaitsevat 31 eri aurausalueella. Välittömiä 
kustannuksia yksityisteiden avustamisesta 
kertyi yhteensä 207 000 euroa. 
 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueiden 
osalta on vähän käytettyjä yleisiä alueita 
poistettu. Kemijärven kaupungin teknisten 
palveluiden ylläpidettävinä olevia ulkoilu- ja 
vapaa-aika-alueita oli vuoden 2021 lopussa 
neljä kaupungin viidestä urheilukentästä. 
Näissä kahdessa ei ollut kunnossapitoa ja 
talvisin luistelukenttinä käytettiin kolmea 
urheilukenttää. Teknisten palveluiden hoidossa 
on myös yksi jääkiekkokaukalo sekä yksi 
luistelukenttä. Yhdestä jääkiekkokaukalosta 
sekä yhdestä urheilukentän kunnossapidosta 
vastaa Tilapalvelut liikelaitos. 
 Kemijärvellä on hiihtolatuja yhteensä 
noin 114 km, joista yli puolet (60 km) sijaitsee 
Suomutunturin alueella. Hiihtolatuja 
kunnossapidetään aliurakoitsijoiden 
kautta erillisen kunnossapitosuunnitelman 
mukaisesti. Pöyliöjärven aurinkolatu, joka 
kulkee Pöyliöjärven jäällä, hoidetaan teknisten 
palveluiden omana työnä. Pyhän ja Suomun 
matkailualueen latujen kunnossapitoon sekä 
kylien kuntolatujen raha-avustuksiin käytettiin 
vuonna 2021 yhteensä noin 70 000 euroa. 
 Kemijärvellä oli ylläpidettäviä 
moottorikelkkareittejä vuonna 2021 4 kpl 
yhteispituudeltaan 214 km. Pyhätunturin (73 
km), Rovaniemen (46 km) ja Suomun (75 km) 
reitit olivat ns. virallisia moottorikelkkareittejä. 
Suomulla kulkeva Vilmavaaran reittiura (20 
km) on neljäs ylläpidettävä reitti, joskaan 
sitä ei pidetä ns. virallisena. Kaikkien reittien 
talvikunnossapito hoidetaan urakoitsijatyönä 



ja kunnostusta tehdään sovitun 
lanaussuunnitelman mukaisesti. Urakoitsija 
on kilpailutettu yhdessä Sodankylän ja 
Pelkosenniemen kunnan kanssa. Pyhä-Luoston 
Vesi Oy on toiminut tilaajana ja laskuttanut 
kuntia. Vuonna 2021 moottorikelkkareittien 
ylläpitoon on kulunut yhteensä noin 29 000 
euroa. 
 Puistojen, viheralueiden ja 
leikkipaikkojen kunnossapito oli vuonna 
2021 hoidettu pääosin omalla kalustolla. 
Nurmipintaista hoidettavaa puistoaluetta on 
keskustaajaman alueella noin 12 ha. Muita 
puistoalueita hoidetaan tekemällä puuston 
raivausta muutaman vuoden välein. Vuosittain 
tehdään myös maisemanhoitoraivauksia 
kaupungin omistamille tyhjille tonteille ja 
jonkin verran yksityisalueille, silloin kuin 
niiden maisemallinen merkitys on huomattava. 
Raivaustyötä on tehty pääosin työllistämistöinä 
sekä koululaisten että opiskelijoiden voimin. 
Puistojen hoidon kustannukset olivat vuonna 
2021 yhteensä 157 000 euroa. 
 Muiden virkistyskohteiden 
osalta tehtiin kiinteiden rakennelmien 
kunnostustöitä ja ympäristönhoitotöitä. 
Kemijärven vesistössä on ylläpidettävää 
venereitistöä yhteensä 53 km. Kemijoki Oy:n 
velvoitteena on lisäksi ylläpitää venereittiä 
Kemijärven keskustasta Luuksinsalmeen. 
Puistojen- sekä liikuntapaikkojen tarvetta 
kartoitettiin ja leikkipuistojen määrää 

vähennettiin. Kemijärven rannoilla on erilaisia 
virkistyskäyttörakenteita useita seuraavasti: 
Satamia 3 kpl (Keskusta, Räisälä, Särkikangas), 
ponttoonilaitureita 10 kpl, kiinteitä laitureita 5 
kpl, venevalkamia 23 kpl, tulentekopaikkoja 32 
kpl, uimapaikkoja 10 kpl, käymälöitä 9 kpl ja 
lintutorneja 3 kpl. 
 Teknisten palveluiden omat 
työkoneet on keskitetty konepalveluihin, joka 
toimii tukipalveluna yhdyskuntatekniikan 
rakentamiselle ja ylläpidolle. Konepalvelut 
myyvät palvelujaan pääosin teknisten 
palveluiden eri tulosyksiköille ja kattavat omat 
kulunsa myyntituotoillaan. 
 Investointeja tehtiin maanhankinnan 
osalta vuonna 2021 vähäisesti. Karvakon alueelta 
hankittiin pieni pala puistoa. Yhdistetyltä 
jakokunnalta ostettiin 12 pientä maa-aluetta mm. 
Kalkonniemen uimaranta-alue, venevalkamia 
ja tulistelupaikkoja Kemijärven rannoilta. 
Maanhankintaan käytettiin vuonna 2021 
yhteensä noin 22 000 euroa. Maanluovutusta 
tehtiin vuonna 2021 yhteensä noin 291 
000 euron edestä. Vuoden aikana myytiin 
liiketontti Pyhältä, kaksi omakotitonttia, kaksi 
lomatonttia, kaksi tonttia Räisälän kylästä sekä 
kolme metsäpalstaa (Kostamo, Antinniemi 
(Ailanka), Karvakkoselkä). Maanhankinnan ja 
-luovutuksen lisäksi Kemijärven kaupungilla 
oli vuokrattuina noin 400 vuokra-aluetta ja 
vuokratulot näistä vuonna 2021 oli yhteensä 
noin 255 000 euroa (Kaavio 1). 

Kaavio 1. Kemijärven kaupungin maan osto, myynti ja vuokraus vuosina 2013–2021 (Tietolähteet: 
Kemijärven kaupunki, Kaavio: Karri Westerlund)



 Tekniselle palvelualueelle oli vuonna 
2021 asetettu mm. säästötavoitteita talouden 
tasapainottamisohjelman mukaisesti, ja nämä 
vaatimukset pystyttiin pääosin toteuttamaan. 
Säästöjä tuli myös ohjelman ulkopuolelta 
toimintojen ja prosessien sekä kilpailutuksen 
tehostamisen kautta. Myyntituottoja saatiin 
myös odotettua enemmän. Henkilöstömenot 
vähenivät vakituisen henkilömäärän 
vähentyessä yhdellä luonnollisen poistuman 
myötä. Kaupungin oman kaluston käyttöaste 
myös parani ja yksityisen palvelusektorin 
osuutta lisättiin palvelujen tuottajana. 
Katuvaloja muutettiin Led-valoiksi, joten niiden 
käyttökustannukset vähenivät. Yksityisteiden 
osalta avustusmäärärahoja vähennettiin. 
Liikunta- ja leikki- sekä virkistyspaikkoja 
inventoitiin minkä johdosta joitain 
leikkipaikkoja ja hiihtolatuja vähennettiin. 
Samalla kuitenkin aloitettiin lähiliikunta-/
leikkipaikan rakentaminen Ahvensalmelle. 
Ylimääräisen tai tarpeettoman kaluston 
myyntiä tehtiin. Myös maa-alueita ja metsiä 
myytiin. 
 Kemijärvellä oli julkisia 
käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2021 
yhteensä 7 kpl yhteisarvoltaan 891 500 euroa. 
Investointikohteet olivat Elinkaaripuisto, 
161 000 euroa; Pöyliövaaran kuntoportaat; 
Metsämiehentien I-vaihe, peruskorjaus 318 
000 euroa; Kiuaskorventie, peruskorjaus 161 
000 euroa; liikuntapaikat ja ympäristö, 79 500 
euroa; katuvalojen peruskorjaus valaisimien 
uusimisella; sekä päällysteiden uusiminen 
katujen osalta noin 7000m2, 172 000 euroa.
 Kemijärven teknisten palveluiden 
talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 
vuosille 2023–2024 käy ilmi, että teknisten 
palveluiden vuokrakulut ovat nousseet 
viimeisen kuuden vuoden aikana noin 70 000 
euroa. Lisäksi talousarviossa esitetään talouden 
sopeutusohjelma 2020–2022 toteuttamista 
ja toimenpiteitä, joihin säästöohjelman 
mukaisesti kuuluu yhdyskuntatalouden osalta 
kunnossapitokustannuksien vähentäminen 
yleisillä alueilla ja kaduilla sekä liikunta-
alueilla. 
 Kemijärven teknisten palveluiden 
talousarviossa 2022 on esitetty teknisten 
palveluiden toiminnallisiksi tavoitteiksi 
viisi tavoitetta, joihin kuuluu: tehokkuuden 
ja kustannusten seuranta; puistojen, 

liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden 
sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen; 
kelkkareittien kehittäminen; sähköisten 
järjestelmien kehittäminen; sekä keskustan 
yleiskaavan loppuun saattaminen. 

Kemijärven tilapalvelut liikelaitos
Kemijärveen on vuonna 2020 perustettu 
tilapalveluiden liikelaitos, minkä toiminnasta 
vastaa liikelaitoksen johtokunta. Sen toiminta-
alueeseen kuuluu tila-, laitoshuolto-, siivous-, 
ruokahuolto-, vaatehuolto- ja materiaalien 
huoltopalvelut. Sitä ohjaa Kemijärven 
kaupungin Kiinteistöohjelma 2021–2025 
sekä talouden tasapainottamisohjelma. 
Tilapalveluiden liikelaitoksen toiminta 
perustuu sote-uudistukseen ja sen mukaisen 
toiminnan hallittuun aloittamiseen. 
Liikelaitoksen tilapalveluiden toimintakenttään 
kuuluu esimerkiksi rakennusten hoito ja 
ylläpito, niiden vuokraaminen, korjaaminen, 
rakennuttaminen sekä rakennusten ja 
kiinteistöjen myynti ja markkinointi. 
Toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi 
kiinteistöjen myynti, ja suurimpana kohteena 
vuodelle 2022 on keskuskeittiön rakentamisen 
aloittaminen. 

Rakennuskanta
Kemijärven kaupunki omistaa useita 
kiinteistöjä, joista on laadittu kiinteistöohjelma. 
Vuonna 2017 Kemijärven kaupungin 
omistamasta rakennuskannasta oli Kemijärven 
omassa käytössä n. 264 000 rakennuskuutiota. 
Tämä sisältää kaupungin eri palveluyksiköiden 
toimitilat. Ulkopuolisten käytössä olevien 
rakennusten kokonaistilavuus oli samana 
vuonna noin 160 000 rakennuskuutiota 
(Kemijärven kaupunki). Kaupunki saa 
nykyisellään kohtuullisen hyvin vuokratuloja 
sen vuokralla olevista rakennuksista. 
 Vapaata tonttivarantoa on vapaan 
kunnallistekniikan piirissä paljon, noin 400 
kpl. Yhdyskuntataloudellisesti suuri osa 
kustannuksista on jo investoitu näihin, kuten 
kunnallistekniikan rakentaminen, sekä osa 
rakentamista valmistelevista toimenpiteistä, 
mutta konkreettisia tuloja ei vielä näistä ole. 
Yhdyskuntatalouden kannalta olisi hyvä saada 
vapaat tontit rakennetuiksi, jotta jo tehdyille 
investoinneille saataisiin myös tuloja. 



Kemijärven talous 
Kemijärven kaupungin talousarvioissa 2022 
ja taloussuunnitelmassa 2023–2024 on käyty 
läpi pandemian vaikutuksia kaupungin 
talouteen sekä tulevaisuudennäkymiä. 
Avoterveydenhuollossa on tehty esimerkiksi 
muutos, joka on tuonut kustannussäästöjä, sekä 
samaa odotetaan aikaisemmin vuoden 2021 
syksyllä tehdyltä kouluverkkouudistukselta. 
Sote-uudistuksen arvioidaan aiheuttavan suuria 
rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi yli 60 % 
kaupungin henkilökunnasta sekä vastaavista 
talouden luvuista poistuu uudistuksen myötä. 
Samoin biojalostamohankkeella voidaan 
arvioida olevan suuria vaikutuksia, kuitenkin 
vuoden 2022 huhtikuun lopulla hankkeen 
tilanne oli vielä epäselvä (Kemijärven 
kaupunki).
 Nykyisellään Kemijärven kaupungin 
talous on suhteellisen hyvässä tilassa. Vaikka 
lainakantaa on paljon, on Kemijärvi ollut 
viime vuonna taloudeltaan ylijäämäinen. 
Tosin talousarviossa nostetaan huoli 
kuntatalouden heikentymisestä vuonna 
2022 valtion tukitoimien poistuessa. Yleisesti 
Suomen kuntien kuntatalouden toiminnan ja 
investointien rahavirran arvioidaan olevan 
vuosina 2024–2025 negatiivinen, mutta 
kuitenkin siten, ettei tulojen ja menojen 
välinen epäsuhta ei kasva. Kaiken kaikkiaan 
kuntien lainakanta ja nettovelka on kasvanut 
ja sen odotetaan kasvavan vuosittain aina 
vuoteen 2022 asti, minkä jälkeen sen odotetaan 
laskevan noin viidellä miljardilla eurolla 
vuonna 2023, oletettavasti sote-uudistuksen 
myötä. Lainakannan odotetaan myös lähtevän 
heti nousuun. Samoin vuonna 2023 kuntien 
verotulojen odotetaan lähes puolittuvan, kun 
osa kuntien verotuloista siirretään valtiolle 
hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. 
Samalla myös valtionosuuksien odotetaan 
laskevan noin 70 %. 
 Kemijärven kaupungilla on 
vuoden 2022 talousarviossa arvioitu olevan 
investointimenoja yhteensä 1 886 000 euroa. 
Summa on 100 000 euroa suurempi kuin on ollut 
vuoden 2021 talousarviossa. Investointimenojen 
myös arvioidaan nousevan seuraavan kahden 
vuoden aikana lähes kaksinkertaistuen vuonna 
2024, jolloin investointimenojen arvioidaan 
olevan 3 246 000 euroa. Suurin osa tästä noususta 
johtuu kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 
investointimenojen osuuden suurenemisesta 

vuoden 2022 arvion 850 000 eurosta vuoden 
2024 arvioon 1655 000 euroon (Valtionkonttori).

Tytäryhtiöt ja niiden toiminta
Tytäryhtiöt ja niiden toiminta on olennainen osa 
Kemijärven taloutta. Kemijärven kaupungilla 
on omistuksia erilaisissa alueen palveluita 
tuottavissa yrityksissä. Täyden osakekannan 
se omistaa Elwira Oy:stä. Kemijärven Jäähalli 
Oy:stä, Kemijärven Kehitys Oy:stä, Kemijärven 
lämpö ja vesi oy:stä, Kemijärven Roikka Oy:stä, 
Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelistä, Kiinteistö 
Oy Kemijärven Vuokrataloista, sekä Saura-
Säätiöstä. Muita osuuksia Kemijärvellä on 
Itä-Lapin Energia Oy:ssä (61,57 %), Itä-Lapin 
kuntayhtymässä (48,59 %), Keski-Lapin Voima 
Oy:ssä (61,57 %), Kiinteistö Oy Kemijärven 
Kaarlonkeskuksessa (76,09 %), Kiinteistö Oy 
Kemijärven Toimitalossa (55,63 %), Koillis-
Lapin Sähkö Oy:ssä (61,57 %), Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymässä (10,88 %), 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymässä (22,17 %), 
Lapin liitossa (4,83 %), Lapin sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymässä (9,23 %), sekä Pyhä-Luoston 
Vesi Oy:ssä (32,50 %).
 Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n 
Kemijärven kaupunki omistaa kokonaan, 
yhdyskuntataloudellisesti sen toiminnalla 
on suurta merkitystä, sillä se ohjaa osaltaan 
infrastruktuurin rakentamista alueille. 
Kustannuksia syntyy esimerkiksi putkien 
ylläpidosta sekä huollosta, ja tuloja syntyy 
esimerkiksi käyttömaksuista. Taloudellisesti 
sen ennustetaan olevan tulevaisuudessa 
hyvinkin voitollinen, joskin yhtiöllä on 
nykyisellään lainakantaa yli 50 % taseesta. 
  Koillis-Lapin Sähkö Oy:stä 
Kemijärven kaupunki omistaa 61,57 %. Sen 
yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi on listattu 
Itä-Lapin valokuituverkon kehittäminen, 
mikä laajentuessaan voisi luoda Kemijärvestä 
houkuttelevamman asuin- sekä työpaikan. Toki 
esimerkiksi investointikustannuksia syntyy 
sen rakentamisessa, mutta Koillis-Lapin Sähkö 
Oy investoi vuosittain paljon osittain myös 
energiaviraston valvontamallin velvoittamana. 
Taloudellisesti tilikauden tulos on ja sen 
ennustetaan olevan positiivinen, sekä yhtiön 
tase on hyvällä mallilla suurista investoinneista 
huolimatta. 
 Itä-Lapin Energia Oy:ssä Kemijärven 
kaupungilla on edellisen yhtiön tavoin 61,57 
% osuus. Yhtiön toiminta-ajatuksena on 



hankkia tuotanto-osuuksilla omistajille paras 
mahdollinen tuotto. Taloudellisesti tilikauden 
tulos on pyritty pitämään nollana, mutta yhtiö 
on ollut ja sen ennustetaan olevan voitollinen. 
Keski-Lapin Voima Oy:llä, josta Kemijärven 
kaupungilla on sama 61,57 % osuus, on lähes 
sama toiminta-ajatus kuin edellä mainitulla eli 
hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla 
sähköllä omistajakunnalle paras mahdollinen 
tuotto. Taloudellisesti yhtiön tilikauden tulos 
on lähellä nollaa, lukuun ottamatta vuotta 2021, 
jolloin tulos oli 178 000 €. Riskienhallinnassa on 
listattu yleisesti yhtiön rahoitustilanteen olevan 
heikko. Kahdessa edellä mainitussa yhtiössä 
kummassakin henkilöstön lukumäärä oli yksi.
 Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot 
on kokonaan Kemijärven kaupungin omistama 
yhtiö. Sen toiminta koostuu asuntojen 
vuokraustoiminnasta, ja sen talousarvion 
ajankohtana käytössä olleista rakennuksista 
26 oli vuokrakäytössä kapasiteetillaan 401 
huoneistoa, ja tyhjillään kolme rakennusta 
kapasiteetillaan 84 huoneistoa. Yhtiön 
tilikauden tulos on ollut positiivinen, mutta sen 
arvioidaan kääntyvän negatiiviseksi vuosina 
2022–2024, ja tappioiden olevan kunakin 
vuonna 250 000 €. Toisaalta yhtiöllä on tasetta 
kuittaamaan nämä tappiot, mutta yhtiön 
lainakanta on lähes taseen suuruinen. 
 Toinen vuokraustoimintaa harjoittava 
yhtiö on Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli. 
Yhtiöllä on käytettävissä 10 rakennusta, 
joiden yhteiskapasiteetti on 178 huoneistoa. 
Yksi rakennus on tyhjillään talousarvion 
ajankohtana, mutta sen kapasiteettia ei ole 
ilmoitettu. Yhtiön toiminnalliseksi tavoitteeksi 
vuodelle 2022 on asetettu vuokrausasteen 
saaminen 85 %. Taloudellisesti yhtiö on tehnyt 
vuonna 2020 tappiota, mutta vuonna 2021 ja 
sen jälkeen yhtiön on arvioitu tekevän tasaista 
tulosta. 
 Kemijärven Roikka Oy on kokonaan 
Kemijärven kaupungin omistama. Yhtiön 
tehtävänä on myydä palveluja suoraan 
kilpailumatta Kemijärven kaupungin 
Tilapalvelut liikelaitokselle sekä in house sisters 
– perusteella KOY Kemijärven vuokratalolle 
ja KOY Kemijärven Tövelille. Toiminnan 
painopisteenä on esimerkiksi kiinteistönhoito, 
kunnossapito ja rakennuttamispalveluiden 
tuottaminen. Toimintaan liittyy myös asuntojen 
vuokraustoiminta sekä tekninen isännöinti. 
Kemijärven Roikka Oy on ollut tuottoisa ja 

sen arvioidaan olevan myös tulevaisuudessa, 
joskin tuloksen arvioidaan laskevan hieman. 
Lainakantaa yhtiöllä ei ole ollenkaan. 
 Elwira Oy on myös kokonaan 
Kemijärven kaupungin omistama yhtiö. Sen 
toiminta-alueena on Ser-tuotteiden eli sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto- ja 
purkutoiminta. Taloudellisesti sen toiminta on 
ollut voittoisaa, mutta vuodesta 2022 eteenpäin 
toiminnan on arvioitu olevan tappiollista. 
 Kemijärven Jäähalli Oy operoi nimensä 
mukaisesti Kemijärven jäähallin toimintaa. 
Taloudellisesti tulos on jäänyt negatiiviseksi 
vuosina 2019 ja 2020, mutta vuodesta 2021 
eteenpäin on arvioitu toiminnan tuloksen 
olevan nollassa. Taloudellisesti jäähallin 
vaikutukset ovat suhteellisen pieniä, vaikka 
toiminta olisikin tappiollista, mutta sillä voi olla 
suuriakin epäsuoria vaikutuksia Kemijärveen 
kuten houkuttelevuuden ja sitä kautta myös 
esimerkiksi tonttimyynnin kautta.
 Saura-säätiö on työikäisille 
hyvinvointia tukevia, työelämään valmentavia, 
osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä 
arviointi-, ohjaus- ja valmennuspalveluita 
sekä työtoimintaa järjestävä ja kehittävä taho. 
Säätiö kuuluu Kemijärven kaupunkikonserniin 
ja se tuottaa kaupungille kumppanuus- ja 
palvelusopimuksella erilaisia palveluita. 
Taloudellisesti säätiö on tehnyt liiketappiota 
vuosina 2020 ja 2021, mutta sen arvioidaan 
muuttuvan vuonna 2022 nollatuloiseksi sekä 
sen jälkeen vuosina 2023 ja 2024 voitolliseksi. 
Haasteena kuitenkin on nykyisellään 
rahoitustilanteen heikkous, sillä kertomuksen 
mukaan toiminta on ollut tappiollista jo 
pidemmän aikaa. 
 Osuuskunta Uurto on sosiaalialan 
avopalveluita, metsänhoitopalveluita ja 
puunjalostuksen alihankintatöitä tuottava 
osuuskunta. Sen tavoitteena on tarjota 
tilaisuuksia vaikeassa työmarkkina-asemassa 
oleville. Kemijärvi on luonut säätiön kanssa 
yhteisen konsernisuhteen. Säätiö on kuitenkin 
taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, sekä 
lisäksi sote-uudistus sekä TE-palveluiden 
siirto kuntaan muuttaa toimintaympäristöä 
mahdollisesti negatiiviseen suuntaan. Säätiö on 
tehnyt liikevoittoa, mutta vuoden 2021 jälkeen 
sen ennustetaan pienenevän. Omavaraisuusaste 
säätiöllä on noin 60 % ja osuuskunnan 
hallituksessa on myös kaupungin edustus. 



 Kemijärven Kehitys Oy:n kohdalla 
esitys oli talousarviossa palautettu uudelleen 
valmistettavaksi. Myöskään Itä-Lapin 
kuntayhtymästä, Kiinteistö Oy Kemijärven 
Kaarlonkeskuksesta, Kiinteistö Oy Kemijärven 
Toimitalosta, Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymästä, Lapin Jätehuolto 
kuntayhtymästä, Lapin liitosta, Lapin 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä, tai Pyhä-
Luoston Vesi Oy:stä ei ollut talousarviossa 
esitystä.

Kemijärven yhdyskuntataloudellinen 
tulevaisuus

Tilastokeskus arvioi Kemijärven asukasluvun 
laskun pysyvän tasaisena, ja työikäisten määrän 
ennakoidaan edelleen laskevan. Samalla 
myös lasten määrän ennakoidaan vähenevän 
niin Kemijärvellä kuin koko Suomessa 
(Tilastokeskus). Tämä tarkoittaa myös koko 
Suomen väkiluvun laskua ilman merkittävää 
työperäistä maahanmuuttoa. Kemijärvellä 
erittäin tärkeäksi muodostuu palvelurakenteen 
suhteuttaminen kaupungin väkimäärään ja 
talouteen. Työikäisten määrän väheneminen 
vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi verotettavan 
tulon kehitykseen, jolloin tulisi miettiä 
voidaanko matkailua hyödyntää nykyistä 
enemmän esimerkiksi yritysverotuksen 
kautta. Haasteena Kemijärvellä on kuitenkin 
talouden kääntäminen voittoisaksi, samalla 
tasapainotellen lainakannan vähentämisen 
sekä palveluiden tason sekä muiden 
toimintojen ylläpitämisen hyvällä tasolla. 
Samoin nykyisellään olevat tyhjät tontit tulisi 
saada täytetyiksi. Tontit sijaitsevat pääosin 
kunnallistekniikan alueilla, jolloin suuri 
osa rakennusaikaisista kustannuksista on jo 
realisoitu.
 Kemijärven teknisten palveluiden 
talousarviossa vuodelle 2022 on esitetty 
yhdeksi viidestä toiminnallisesta tavoitteesta 
keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen. 
Olennaista kaavan loppuun saattamisessa on 
sen yhdyskuntataloudellisten vaikutusten 
arviointi. Kemijärvellä on tehty talouden 
sopeuttamisohjelman perusteella toimia, joilla 
on pyritty pysyviin kustannusten alentamiseen. 
Kaupungin maapoliittisessa strategiassa on 
myydä ylimääräisiä maa-alueita, joiden avulla 
saadaan yksittäisiä tuloeriä. Kemijärven 
teknisissä palveluissa on lisäksi esitetty 

tehtäväksi tuottavuustoimenpiteitä ja 
hankkeita, joiden avulla pyritään tehostamaan 
palvelutuotantoa siten että säästötavoitteet 
saavutetaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi 
henkilökunnan vähentämisen, kilpailutus- 
ja urakointimallien, tarvekartoituksen, 
digitalisaation, ennakoivan kunnossapidon 
sekä tonttitarjonnan kehittämisen kautta 
(Kemijärven kaupunki). 
 Kemijärven kaupunkiin laaditun 
talouden sopeutumisohjelman 2020–2022 
tavoitteena on talouden sopeuttaminen 
paremmin 7000 asukkaan väestöpohjalle ja 
rakenteelle. Konkreettisesti tämä toimii noin 
70 eri toimenpiteen kautta, jotka kohdistuvat 
toiminnan tehostamineen, palvelutason 
muutoksiin, palveluverkkoon ja koko 
organisaation toimintaan liittyen. Teknisten 
palveluiden osalta tämä säästösuunnitelma 
tarkoittaa sitä, että toimintakulut on jäädytetty 
pääosin vuoden 2019 tasolle ja säästökohteissa 
budjettia on pienennetty. Samalla 
investoinnit myös pienenevät vuosittain. 
Konkreettisia toimenpiteitä on esimerkiksi 
kunnossapitokustannusten vähentäminen 
yleisillä alueilla ja kaduilla sekä liikunta-
alueilla (Kemijärven kaupunki). 
 Merkittävä yhdyskuntataloudellinen 
tekijä Kemijärvelle olisi biojalostamohankkeen 
toteutuminen. Hankkeesta on laadittu 
jo alustavia arvioita esimerkiksi sen 
työllistävyydestä. Työllistävyyden lisäksi 
hanke toisi Kemijärvelle merkittävän teollisen 
tekijän, joka voisi houkutella mukanaan myös 
muita yrityksiä. Yhdyskuntataloudellisesta 
näkökannasta kustannuksia syntysi jonkin 
verran ainakin rakentamisesta, mutta 
alueella on jo olemassa hyvät edellytykset 
teollisuudelle sekä olemassa olevaa rakennetta, 
jolloin kustannukset tuskin olisivat suuret. 
Tuloja syntyisi suorasti yrityksen sekä 
työntekijöiden maksamista veroista, sekä 
välillisesti alueelle houkutelluista muista 
asukkaista tai yrityksistä. Väylävirasto on 
lisäksi suunnitellut oikotieyhteyttä Kemijoen 
yli ja tehnyt jo hankekortin Varrion sillasta. 
Tämä vähentäisi Kemijärven keskusta-alueen 
ohiajoliikennettä erityisesti raskaan liikenteen 
osalta, vähentäen liikenteestä aiheutuvia 
yhdyskuntakustannuksia. Toisaalta ohitustie 
voi myös osaltaan ohjata matkailijoita pois 
Kemijärven keskustasta (Väylävirasto, 2021). 



Yhteenveto

Yhdyskuntataloudellisia tekijöitä on monia, ja 
aihe on kompleksinen. Yhdyskuntataloudella 
on kuitenkin merkittävä rooli, kun mietitään 
esimerkiksi yhdyskuntien rakentamista sekä 
siitä aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. 
Kuntien osalta on entistä tärkeämpää, että 
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset selvitetään 
esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä. Niiden 
arvioinnin tulisi olla mukana jo alusta 
alkaen, jolloin voidaan selvittää esimerkiksi 
eri vaihtoehtojen yhdyskuntataloudellisia 
vaikutuksia sekä verrata niitä. Vaikutusten 
arvioinnin tulisi olla tarpeeksi laaja, mutta 
kuitenkin tarkoituksenmukainen. Samoin 
menetelmien tulisi olla sellaisia, että ne ovat 
selkeitä ja asianmukaisia. 
 Kemijärven haasteena on sen 
palvelurakenteen suuruus verrattuna 
asukaslukuun ja saataviin tuloihin, sekä 
muut haasteet, joita myös monilla muilla 
kunnilla on, kuten väestön väheneminen ja 
ikääntyminen. Kemijärvellä on kuitenkin 
toteutettu talouden sopeutusohjelmaa, joka 
on koronapandemiasta huolimatta tuottanut 
tulosta. Yhdyskuntatalouden näkökulmasta 
eri toimintojen sijoittuminen vaikuttaa 
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, ja 
sitä kautta myös kunnalle aiheutuviin 
taloudellisiin vaikutuksiin. Kemijärvellä on 
otettu painopisteeksi keskusta-alueen kehitys, 
joka yhdyskuntatalouden näkökulmasta on 
järkevää, sillä siellä sijaitsee myös eniten 
olemassa olevaa rakennetta. Täydentävä 
rakentaminen on yhdyskuntataloudellisesti 
edullisin valinta. 

 Kemijärvellä sijaitsee paljon vapaita 
rakennuspaikkoja jo valmiin kunnallistekniikan 
piirissä, joita tulisi saada myydyksi esimerkiksi 
erilaisin maapoliittisin keinoin kuten lisäämällä 
rakentamattomien rakennuspaikkojen 
veroprosenttia. Kemijärven maapolitiikan 
tulisi olla selkeätä ja ennakoivaa. Kustannusten 
osalta omalle maalle kaavoittaessa voidaan 
maanhankinnan, maankäytön suunnittelun 
ja kunnallistekniikan rakentamisen 
kustannukset sisällyttää tonttien hintaan. 
Kysyntää vastaavalla tonttien luovuttamisella 
voidaan vaikuttaa myös alueiden hintatasoon. 
Yhdyskuntatalouden osalta merkittävää 
Kemijärvellä on tulevaisuudessa olemassa 
olevan rakenteen hallitseminen sekä 
selkeät kehittämisen suunnat, joiden 
yhdyskuntataloudelliset vaikutukset on 
arvioitu.
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Tässä selvityksessä tarkastellaan, miten smart 
city- ilmiön mukaisia ratkaisuja voidaan soveltaa 
kylissä. Aluksi selvityksessä käydään läpi, 
millaista älykyläkehitystä Kemijärven kylissä on 
jo tapahtunut ja millaiset tietoliikenneyhteydet 
Kemijärvellä tällä hetkellä ovat. Selvityksessä 
tarkastellaan myös, millaisia älykyläratkaisuja 
muualla on nähty tai mahdollisesti nähdään 
tulevaisuudessa ja miten niitä voidaan soveltaa 
Kemijärven kylissä. Selvityksen päätavoite 
on saada vastaus kysymykseen, ”miten 
olemassa olevien älykylä/-kaupunkiratkaisujen 
avulla parannetaan Kemijärven kylien 
saavutettavuutta ja kehitetään niiden 
palveluja?”
 Älykyläkehitys on laaja ilmiö. 
Tässä selvityksessä keskitytään älykkääseen 
erikoistumiseen, älykkääseen liikenteeseen ja 
älykkäisiin palveluihin. Lisäksi tarkastellaan 
tietoliikenneyhteyksiä. 
 Osana kuntasuunnittelun kurssia 
toteutettiin Harava-kysely, jonka osana 
kartoitettiin Kemijärven luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden näkemyksiä tässä 
selvityksessä käsiteltäviin aiheisiin. 
 Kysymykset koskivat muun 
muassa tietoliikenneyhteyksiä ja digitaalisia 
palveluita. Vastauksia selvityksen aihealuetta 
koskeviin kysymyksiin saatiin 3-7 kappaletta 
kysymyksestä riippuen. Kyselyn tulokset on 
esitelty myöhemmin tässä selvityksessä kunkin 
aihealueen yhteydessä.

Smart city & smart village – älykäs kau-
punki & älykäs kylä

Käsitteenä Smart City –Älykäs kaupunki on 
väljä ja monimerkityksinen. Sitä voidaan pitää 
sateenvarjokäsitteenä, jonka alla kehitetään 
kaupunkien infrastruktuuria ja palveluita 
innovatiivisesti. Yhteistä kaikille Smart City-
kehityshankkeille on niiden pyrkimys parantaa 
ihmisten elämänlaatua samalla ympäristön 
kuormitusta vähentäen. Yleensä keinona 
ovat informaatio- ja viestintäteknologian 
(ICT) uudet mahdollisuudet (Liikenne- ja 
viestintäministeriö 2014).
 Smart City -hankkeet ja määritelmät 
painottuvat karkeasti kolmella eri tavalla. 
Teknologiayritysten visioissa korostuu 
futuristinen teknologia, kun taas kaupungeissa 
on nostettu ekotehokkuus keskiöön. Viime 
aikaisessa smart city- kehityksessä on lisäksi 
painotettu arjen toimivuuttta, hyvinvointia ja 
onnellisuutta (Liikenne- ja viestintäministeriö 
2014). Älykkäissä kylissä korostuvat niin ikään 
arjen toimivuus ja hyvinvointi ennemmin kuin 
futuristinen teknologia.
 ”Smart village eli älykäs kylä on 
harvaan asutulla alueella sijaitseva yhteisö, joka 
käyttää innovatiivisia ratkaisuja kestävyytensä 
parantamiseen pohjanaan paikalliset vahvuudet 
ja mahdollisuudet. Älykkäille kylille tyypillistä 
on osallistava lähestymistapa strategiansa 
toteuttamiseen. Tavoitteena on taloudellisten, 
sosiaalisten ja ympäristöllisten olosuhteiden 
kehittäminen usein teknologian keinoin. Älykkäät 
kylät hyötyvät yhteistyöstä muiden yhteisöjen ja 
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toimijoiden kanssa harvaan asutuilla seuduilla.” 
(Smart Villages Pilot Project 2019). 
 ”EU:n toimet älykkäille kylille on Euroopan 
komission huhtikuussa 2017 käynnistämä aloite, 
jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan 
huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, 
saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen. 
Aloitteessa kannustetaan löytämään aivan uusia ja 
keskenään risteäviä polkuja maaseudun kehittämisen, 
aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja 
digitaalisen politiikan sekä eri rahastojen aloilla.” 
(Maaseutuverkosto 2022).
 Suomessa aloitetta edisti vuosina 
2019–2020 Älykkäät kylät- työryhmä, jonka 
tavoitteena oli kannustaa kyliä hyödyntämään 
digitalisaation mahdollisuuksia elin- ja 
vetovoimaisuutensa edistämiseksi. Lisäksi 
vuonna 2018 järjestettiin Vuoden älykkäin kylä- 
kilpailu, jonka voitti Vuolijoen kylä Kainuussa 
(Maaseutuverkosto 2022).  Vuolijoki on entinen 
kuntakeskus, joka on onnistunut kehittymään 
kylänä niin, että kyläyhteisö säilyy keskisössä. 
Vuolijoki voitti kilpailun monipuolisuudellaan 
ja arjen digitalisaatiollaan. (Maaseutuverkosto 
2020)

Kemijärven kylät
Kemijärven kylissä asuu lähes kolmannes 
Kemijärven asukkaista ja kesäisin kyliin tulee 
myös paljon kesäasukkaita, jolloin joidenkin 
kylien väkimäärä jopa tuplaantuu (Kemijärven 
kaupunki n.d.). 
 Kemijärven kylät on brändätty ”Onnen 
kyliksi”, joiden onnellisuus piilee puhtaassa 
luonnossa ja paikallisessa elämäntavassa. 
Kylissä pyritään myös hyödyntämään 
paikallisuutta, minkä mahdollistavat veden 
ja metsien läheisyys ja niiden tuomat 
hyvät elämisen edellytykset: kalastus-, 
metsästys-, ja marjastusmahdollisuudet sekä 
luonnonantimet. Kylissä on myös aktiivista 
kyläyhdistystoimintaa. (Kemijärven kaupunki 
n.d.).

Tietoliikenneyhteydet

Tietoliikenneyhteyksien kattavuus ja 
tiedonsiirtokyky määrittävät pitkälti millaisia 
älyratkaisuja eri alueilla voidaan ottaa käyttöön. 
”Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen mukaan 
esimerkiksi itseohjautuva liikenne vaatisi paljon 
suuremman tiedonsiirtokyvyn kuin nykyiset 
operaattorit pystyvät tarjoamaan.” (Yle uutiset 
2021).

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa on 
kehitetty kuntakohtainen laajakaistaluokitus, 
jossa sekä kiinteiden yhteyksien että 
mobiiliyhteyksien tilanteelle annetaan 
arvosana. Viimeisin luokitus on tehty vuonna 
2021.
 Kiinteiden yhteyksien luokituksessa 
kunnille annetaan tähtiä asteikolla 1-5 sen 
mukaan, miten hyvin kunnan kotitalouksiin on 
saatavilla nykyiset ja tulevaisuuden palvelut 
mahdollistavia kiinteitä laajakaistayhteyksiä. 
Laskukaava: 2/3(Kotitaloussaatavuus 100M) 
+ 1/3(Käytössä olevat liittymät 100M + 
0,3(Käytössä olevat liittymät 30M)). Kemijärven 
sijoitus on 219/311 alle kahden tähden tuloksella 
(Traficom 2021).
 Mobiiliyhteyksien luokituksessa 
keskitytään mobiiliyhteyksien käyttöön 
rakennusten ulkopuolella. Lisäksi 
huomioidaan erikseen 300 megan peitto, 
koska matkaviestinverkon enimmäisnopeudet 
ovat harvemmin käytännössä saavutettavissa. 
Laskukaava: 2/3(Tiepeitto 100M + 0,3(Tiepeitto 
30 M)) + 1/3(Kotitaloussaatavuus 300 M + 
1/3(Kotitaloussaatavuus 100M)). Kemijärven 
sijoitus on 279/311 alle kahden tähden tuloksella 
(Traficom 2021). 
 Lähes kaikissa Kemijärven 
kotitalouksissa on mahdollisuus 30 Mbit/s 
4G-verkkoon ja lähes 80 %:lla kodeista 
myös 100 Mbit/s 4G-verkkoon. 5G-verkkoa 
Kemijärven alueella ei ole. 4G-yhteyksiä on 
kattavasti keskustassa ja sen ympäristössä, 
sekä suurimmassa osassa Kemijärven kyliä 
(Traficom Monitori n.d.).
 Kiinteän laajakaistan osalta tilanne on 
heikompi, sillä vain 15 %:lla kotitalouksista on 
käytössään yli 100 Mbit/s kiinteä laajakaista 
12/2020 tilanteessa. Kuvassa 1 on esitetty 
tietoliikenneyhteyksien kattavuus Kemijärvellä. 
Kiinteät laajakaistayhteydet painottuvat 
keskusta-alueelle ja pohjoiseen suuntautuvan 
valtatie 5:n varren kyliin (Traficom Monitori 
n.d.). Taulukossa 1 on esitetty eri nopeuksisten 
tietoliikenneyhteyksien saatavuus Kemijärven 
kotitalouksissa (Traficom Monitori n.d.).



Lapin laajakaistakyselyssä kartoitettiin 
tärkeimpiä internet-yhteyden 
käyttötarkoituksia. Kyselyn yhteenvedosta 
selviää, että tärkein käyttökohde oli TV- ja/
tai streaming palvelut. Myös etätyö vaikuttaa 
koronan myötä vakiinnuttaneen paikkansa 
(Lapin Liitto 2021). 
 Nykyiset ja tulevaisuuden palvelut 
asettavat haasteita laajakaistayhteyksille. 
Digitaaliset palvelut kasvattavat lähtevälle 

nopeudelle (upload) kohdistettuja tarpeita, 
jotta myös palveluiden käyttäjä voi sujuvasti 
lähettää kuvaansa verkkoon. Kyselyn 
yhteenvedossa todetaankin, että mitä enemmän 
toimintaa siirtyy verkkoon kuvan tai videon 
muodossa, sitä tärkeämpää on sekä riittävän 
nopean nettiyhteyden saatavuus että sen 
toimintavarmuus (Lapin Liitto 2021).
 Yhteenvedon mukaan 
epäsymmetristen ja vaihtelevalla kapasiteetilla 

Taulukko 1. Tietoliikenneyhteysien saatavuus Kemijärven kotitalouksissa. (Taulukko: Eemeli Nurmi, 
aineisto: Traficom Monitori 2022)

Kuva 1. Vähintään 100 Mbit/s tietoliikenneyhteyksien kattavuus Kemijärvellä (Kuva: Eemeli Nurmi, 
aineisto: Traficom Monitori 2022)



toimivien langattomien yhteyksien riittävyys 
tarpeisiin vastaamisessa onkin selkeä 
huolenaihe Lapin näkökulmasta, sillä 
käytännössä esimerkiksi 100 Mbit/s 4G-yhteys 
ja vastavan nopeuksinen valokuituyhteys ovat 
ominaisuuksiltaan hyvin eritasoiset. Valokuitu 
pystyy varmistamaan riittävän kapasiteetin 
suurimmalle osalle käyttötarpeista langatonta 
verkkoa paremmin (Lapin Liitto 2021).
 Harava-kyselyssä Kemijärven 
tietoliikenneyhteydet saivat yleisarvosanan 
5,6/10 hajonnan ollessa melko suuri. 
Puutteita nähtiin haja-asutusalueen kylien 
tietoliikenneyhteyksissä ja kyliin toivottiin 
toisaalta kiinteää laajakaistayhteyttä mutta 
myös muiden ratkaisujen hyödyntämistä. Yksi 
vastaaja myös koki kiinteän laajakaistayhteyden 
tärkeäksi yhdenvertaisuuden ja palveluiden 
saavutettavuuden sekä siirtoyhteyksien 
luotettavuuden ja turvallisuuden kannalta.

Tietoliikenneyhteyksien vahvistaminen
Tulevaisuudessa netissä liikkuvan datan 
määrä tullee kasvamaan entisestään. Vuoden 
2020 aikana suomalaisissa mobiiliverkoissa 
siirretyn datan määrä lisääntyi 33 % eikä 
kasvu ole hidastumassa, vaan todennäköisesti 
kiihtymässä (Traficom 2021). Onkin siis 
tarpeen pohtia miten tietoliikenneyhteyksiä 
vahvistetaan niin Suomessa, kuin 
Kemijärvelläkin.
 Tällä hetkellä on käynnissä älykkäät 
kyläverkot- hanke, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa lappilaista kyläverkkotoimintaa, 
edistää kansainvälisiä toimenpiteitä sekä 
suunnitella pysyvä ratkaisu valokuituverkkojen 
rakentamiseksi jatkossa. Tavoitteena on 
myös saavuttaa EU-tasoinen erikoistuminen 
valokuituasioissa. Esimerkiksi Kostamon 
kylään Kemijärvellä on toteutettu valokuitu-/
kyläverkko hankkeen yhteydessä (Leader 
Tunturi-Lappi n.d.).

 Lapin laajakaistan tilannekatsauksessa 
selvitettiin asukkaiden halukkuutta edistää 
kyläverkkohankkeita talkoovoimin. Yli puolet 
(57 %) vastaajista olisi valmis kyseiseen 
toimintaan. 34 % vastaajista ei olisi valmis 
talkootyöhön ja 9 % ei osannut sanoa kantaansa. 
Kyselyn yhteenvedossa kuitenkin todetaan, 
että hankkeiden vähyyteen perustuen, 
pelkkä talkootyövalmius ei riitä, vaan 
kyläverkkohankkeet vaativat edetäkseen sekä 
aktiivisia henkilöitä, että tukea hankkeiden 
käynnistämiseen ja niiden toteuttamiseen 
(Lapin Liitto 2021).
 Yksi vaihtoehto yhteyksien 
vahvistamiseen voisi olla SpaceX:n kehitteillä 
oleva satelliitti-internetjärjestelmä Starlink, 
jonka tavoitteena on tarjota koko Maapallon 
kattava internet-verkko. Starlink on saatavilla 
Kemijärvellä vuodesta 2023 alkaen. Yhteyden 
nopeudesta ja luotettavuudesta Suomessa ei 
vielä ole tietoa (Starlink n.d.).

Älykäs erikoistuminen

”Älykäs erikoistuminen on alueellisen 
innovaatiopolitiikan konsepti, jonka mukaan 
maiden ja alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat 
vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset 
ja investoinnit kohdennetaan.” (OECD 2013).
 ”Käsitteen taustalla on ajatus, että 
koostaan, sijainnistaan tai menestyksestään 
riippumatta kaikilla alueilla on sellaista alueelle 
ominaista taloudellista, teknologista tai aineetonta 
pääomaa ja osaamista, jota voidaan yhdistellä 
strategisesti kasvun aikaansaamiseksi.” (Orenius 
2015).

Actic Smartness
 Lapissa älykkään erikoistumisen 
toteuttamiseksi on luotu Arctic Smartness- 
brändi. Se on Lappilaisten toimijoiden 
kehittämä lähestymistapa aluekehitykseen, 
joka toimii sateenvarjona kaikille Lapissa 
älykästä erikoistumista toteuttaville hankkeille. 
Lapin Arctic Smartness- strategiassa on 
kuusi klusteria, joiden tavoitteena on tehdä 
yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää 
uusia alueellisia arvoketjuja (Arctic Smartness 
n.d.).
 Kylien älykästä erikoistumista 
edistetään Arktinen älykäs maaseutu- 
klusterin alla. ”Maaseutuklusteri pyrkii 
toimillaan osoittamaan ihmisille maaseudun 
elinkeinollisen potentiaalin. Klusterin 

Taulukko 2. Tärkeät internet-yhteyden 
käyttötarkoitukset peruskäytön lisäksi (Taulukko: 
Eemeli Nurmi, aineisto: Traficom 2021)



tarkoituksena on koota toimijoita yhteen ja 
antaa yrittäjille mahdollisuuden verkostoitua 
sekä kehittää omaa toimintaansa.” (Arctic 
Smartness n.d.). 
 Klusterin tavoitteena on maaseudun 
raaka-aineiden jalostusarvon paikallinen kasvu 
ja estää maaseudun pääomien pako. Keinoina 
ovat esimerkiksi elintarvikkeiden jalostaminen 
ja hajautettu uusiutuva energiantuotanto 
(Arctic Smartness n.d.). Kemijärven 
kaupunkistrategiassa on tavoitteena, että 30 % 
ruokapalveluiden tuotannosta olisi lähiruokaa 
(Kemijärven kaupunki 2021).

Hajautettu energiantuotanto kylissä
”SINNI-hankkeessa tutkitaan aurinkosähkön 
tuottamisen mahdollisuuksia hajautetun 
rakenteenperiaatteella ja integroituna 
rakennuksiin ja pihapiireihin.”(Sinnin 
kylät 2022). Kylien kiinteistöt muodostavat 
kokonaisuuksia, jotka osallistuvat 
sähkömarkkinoille virtuaalivoimalaitoksien 
avulla. Kylät voivat toimia osana hajautettua 
energiajärjestelmää, mikä varmistaa ylläpidon 
ja rakennuskannan arvon säilymisen (Sinnin 
kylät 2022).
 Aurinkopaneeleille parhaiten 
soveltuvat katot, joiden ilmansuunta on 
koillisen ja kaakon välillä (135 -225 astetta). 
Energiantuottopotentiaali on tällöin 
suurimmillaan. Myös kattotyypillä: harjakatot, 
tasakatot ja muut katot, on merkitystä, kun 
taas rakennuksen käyttötarkoituksella ei ole 
niinkään suurta merkitystä Rovaniemellä 
parhaiten soveltuviksi kyliksi todettiin 
Vanttauskoski, Vikajärvi ja Sinettä (Sinnin kylät 
2022).

Älykäs maatalous
Oulun yliopiston koordinoimassa 
PRIORITY-hankkeessa tutkitaan ratkaisuja 
turvallisuusviranomaisten ja maaseutuyritysten 
kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja 
etäyhteyksiin (Oulun yliopisto 2021).
 Yhtenä tutkimuskohteena 
hankkeessa on Älykäs maaseutubisnes, jolla 
pyritään lisäämään haja-asutusalueiden 
elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Älykkään 
maaseutubisneksen tärkeitä mahdollistajia 
ovat muun muassa digitalisaatio, 
kehittynyt tietoliikenne ja tekoäly. Suuren 
tietoliikennemäärän toiminnan varmistaminen 
on harvaan asutuilla alueilla haasteellista 
(Oulun yliopisto 2021).
 Saarijaärven Tarvaalassa on 
biotalouskampus, jossa on testattu 
älymaatalouden teknologioita. ”Tarvaalassa 
testattiin […] esimerkiksi paikallisen 
tukiasemaverkon tiedonsiirtoa, traktorin 
etäohjausta, robottinavetan sisällä olevia sensoreita, 
drone-teknologian hyödyntämistä datan keräykseen 
sekä vierasesineiden ja lannoitteen levittämisen 
tunnistamista tekoälyn avulla.” (Oulun yliopisto 
2021)
 Kemijärvellä älymaatalouden 
ratkaisuja voisi olla mahdollista hyödyntää 
kylien läheisyydessä, joihin on jo rakennettu 
kapasiteettia tietoliikenneyhteyksille 
ja, joiden ympäristössä on nykyisellään 
maataloustoimintaa.

Älykkäät palvelut

Säännöstely, rahoituksen puute ja liiallinen 
vapaaehtoistyöhön nojautuminen ovat 
yleisimpiä esteitä palvelujen kehittämiselle 
kylissä (European Network for Rural 
Development n.d.).
 Lintula ym. ovat tutkineet 
digitalisaation mahdollistamia palveluita 
harvaan asutuilla alueilla. Tutkimuksen 
johtopäätösten mukaan älykkäitä kyliä tulisi 
tarkastella seudullisten palveluekosysteemien 
näkökulmasta. Älykkäiden palvelujen 
kehittäminen harvaan asuttuihin kyliin ei 
voi perustua yksittäisiä palveluja tarjoavaan 
markkinamekanismiin (Lintula, Tuunanen & 
Päivärinta 2020). 
 ”Tällä hetkellä ekosysteemitason 
institutionalisointikäytännöt näyttävät puuttuvan 
kehittyneiden maiden kylien julkisten ja yksityisten 
palvelujen perustamisessa. Tämä saattaa osittain 

Kuva 2. Havainnekuva aurinkopaneelien 
vaikutuksesta ympäristöön (Sinnin kylät 2022).



selittää älykkäiden kylien kehittämiseen liittyviä 
haasteita, vaikka tarvittavat teknologiset ratkaisut 
ja infrastruktuurit ovat saatavilla.”(Lintula Juuli 
ym. 2020)

Digitaaliset palvelut
”Digitaaliset palvelut tukevat ja tehostavat 
palveluita luomalla uusia työtapoja ja taitoja, tai 
jopa korvaavat ja eliminoivat yritysten prosesseja. 
Tekijät, jotka vaikuttavat toimintalogiikkaan ja 
prosesseihin ovat datan saatavuus ja sen käyttö 
digitaalisissa palveluissa, teknologia ja niiden 
muodostamat ekosysteemit, sekä asiakkaille 
tarjottavat palvelukokemukset digitaalisissa 
palveluissa.”(Liiri-Forsberg 2017)
 Digitaalisten palveluiden 
hyödyntämisessä yksi tärkeä näkökulma on 
niiden eriarvoistavuus. Valtiovarainministeriön 
ja Digi- ja väestötietoviraston tekemässä 
digitaitokartoituksesta selvitettiin Suomalaisten 
digitaitoja vuonna 2020. Vastauksia kerättiin 
sekä verkossa, että puhemitse. Verkossa 
vastauksia saatiin lähes 13 000 ja puhelimitse 
noin 1000 (Valtioneuvosto 2020).
 Kartoituksen mukaan suomalaisten 
digitaidot ovat hyvällä tasolla.  Vastaukset 
vahvistavat käsitystä suomalaisista taitavina 
internetin käyttäjinä. Tilastokeskuksen 
mukaan vuonna 2019 noin 80 prosenttia 16-
89 -vuotiaasta suomalaisesta käytti internettiä 
useasti päivässä. EU-komission vuosittain 
tekemässä DESI-digitalisaatiovertailussa 
Suomi sijoittui tänä vuonna ensimmäiseksi. 
(Valtioneuvosto 2020).
 Desi vertailussa suomen pistemäärä 

oli vuonna 2020 72,3/100, mikä on reilusti 
yli EU-maiden keskiarvon 52,6. Syy Suomen 
menestykseen on erityisesti inhimillinen 
pääomassa, sillä 76 prosentilla väestöstä on 
vähintään digitaaliset perustaidot
 Digitaitokartoituksessa huomattiin, 
että moni käyttää ainoastaan itselleen 
tuttuja digipalveluita. Palveluiden käyttöön 
kannustavina seikkoina nähtiin muun muassa 
tuki laitteiden käyttöön ja itse digipalveluiden 
helppokäyttöisyys. Esiin nousi myös huoli 
ikääntyneemmän ja ikääntyvän väestön 
digitaitojen puutteesta. Yleisin digituen tarjoaja 
olivat läheiset, mikä voi asettaa eriarvoiseen 
asemaan henkilöt, jotka eivät voi saada heiltä 
tukea. (Valtioneuvosto 2020).
 Digitukea voidaan tarjota esimerkiksi 
kirjastoissa, järjestöissä, opistoissa, yhteisöissä 
tai erilaisten hankkeiden sekä yrityksien ja 
kuntien kautta. Tuen tajoamiseen on myös 
mahdollista saada avustusta. ” Valtionavustusta 
saavat maakuntaliitot koordinoivat digitukea 
alueellaan. Digi- ja väestötietovirasto toimii 
digituen tuottajien tukena ja kehittää digitukea 
valtakunnallisesti.” (Valtioneuvosto 2020).
 Kemijärven kaupunkistrategiassa 
digitaalisten palvelujen hyödyntäminen 
on nostettu yhdeksi keinoksi palvelujen 
tuottamiseen (Kemijärven kaupunki 2021). 
Kemijärvellä digitaalisten palvelujen 
saavutettavuutta on edistetty digitalisaatio 
osaksi arkea – hankkeen myötä vuosina 
2020–2021. Hankkeen tavoitteena oli kehittää 
digitalisaatiota hyödyntäen osallisuutta tukevia 
toimintamuotoja haasteellisessa tilanteessa 

Taulukko 3. Syitä digitaalisten palvelujen käyttämättömyydelle. (Taulukko: Eemeli Nurmi, aineisto: 
Traficom 2021)



oleville perheille sekä mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille. 
 Hankkeessa pyrittiin luomaan 
toimintamalli, jota voidaan hyödyntää niin 
normaalitilanteessa kuin poikkeusoloissakin, 
jotta mahdolliset tukitoimet eivät keskeytyisi 
poikkeusolojen vuoksi. Esimerkiksi 
henkilökuntaa ja asiakkaita koulutettiin digi- ja 
etäpalveluiden käyttöön.
 Hankkeessa kehitettiin 
digitaalinen asiakaskontaktimuoto sekä 
hankkittiin digilaitteita palveluiden käytön 
mahdollistamiseksi myös poikkeustilanteissa 
kaikille kohderyhmään kuuluville (Kemijärven 
kaupunki n.d.).
 Harava-kyselyyn vastanneiden 
mielestä Kemijärvellä hyödynnetään digitaalisia 
palvelyja tyydyttävästi. Merkittävimpiä tapoja, 
joilla digitaalisia palveluita on hyödynnetty 
Kemijärvellä, ovat kyselyn vastaajien mukaan 
terveydenhuollon etäpalvelut, sähköinen 
asiointi eri aloilla ja ruokakauppatilaukset.
 Digitaalisten palvelujen 
käyttöhalukkuutta edistävinä tekijöinä nähtiin 
erityisesti palveluiden toimivuus, turvallisuus 
ja tietosuoja sekä tuki palveluiden ja laitteiden 
käyttöön.

Service hub – palvelukeskittymä
Belgiassa on kehitetty harvaan asutulle seudulle 
soveltuva palvelukeskittymä, jonka tavoitteena 
on vähentää tarvetta matkoille kaupungin 
kaskustaan ja tuoda palveluja lähemmäs 
ihmisiä.
 Palvelukeskittymään on koottu 
yhteisöllisiä, liikenteellisiä ja muita palveluja. 
Palvelukeskittymässä voi olla esimerkiksi 
yhdistysten, järjestöjen ja yritysten tiloja. 
Esimerkkejä liikenteellisistä palveluista 
ovat palvelukeskittymastä lainattavat 
yhteiskäyttöautot ja tavara- sekä sähköpyörät. 
Myös postipalveluja, kuten pakettiautomaatti 
voi sijoittua keskittymään (Westhoekoverleg 
Dieter n.d.). 
 Keskittymissä on myös vuokrattavia 
tiloja palveluille, jotka eivät menestyisi kylissä 
muuten. Kunta tai yritykset voivat tarjota näissä 
tiloissa palveluja esimerkiksi yhtenä päivänä 
viikossa. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat 
sosiaali-, vakuutus-, pankki- tai terveyspalvelut 
(Westhoekoverleg Dieter n.d.).
 Kemijärven kylissä tämäntyyppisten 
palvelukeskittymien sijoituspaikkoina voisivat 
toimia vaikkapa kylätalot. Kylätaloissa on 
jo nykyisellään muun muassa yhdistysten 
toimintaa, joten tarjonnan laajentamiselle on 
hyvä perusta.  

Kuva 3. Palvelukeskittymän idea sovellettuna kylätaloon. (Kuva: Eemeli Nurmi mukaillen 
Westhoekoverleg Dieter n.d.)



Älykäs liikenne

“Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen 
sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista tieto- ja 
viestintätekniikan avulla. Liikenteen telematiikalla 
kerätään, jalostetaan ja jaetaan tietoa sinne, missä 
sitä tarvitaan. Liikenteen digitalisaatio tarkoittaa 
lähes samaa kuin älyliikenne eli tiedon käyttämistä 
hyödyksi liikenteen ohjaamisessa.” (Logistiikan 
maailma n.d.).
 Älykkäiden kylien saavutettavuutta 
voidaan parantaa monilla eri paikalliset 
olosuhteet huomioonottavilla tavoilla. 
Älykkäissä kylissä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi koordinoituja kimppakyytejä, 
joissa yksi taho järjestää kimppakyytejä kylien 
tai kuntien välille. Yksi tapa on perinteisten 
julkisen liikenteen linjojen räätälöiminen 
vastaamaan paremmin asukkaiden tarvetta. 
Julkiseen liikenteeseen voidaan yhdistää myös 
muita liikennemuotoja, kuten kutsukyytejä 
tai yhteiskäyttöautoja- sekä pyöriä (European 
Network for Rural Development n.d.).
 ”Kutsuliikenne on yleiskäsite 
tilaukseen perustuville liikennepalveluille, joille 
on ominaista useiden matkojen yhdistely samaan 
kuljetukseen. Kutsuliikenne on kuntasektorilla 
yleinen toimintamalli tarjota kaupunkialueella 
joukkoliikennettä täydentävää avointa palvelu- 
ja cityliikennettä, ja maaseutualueilla vastata 
vähäiseen kysyntään joustavasti.” (Kiiskilä & 
Rintamäki 2019)
 Kemijärvellä tarjotaan 
kutsuliikenneperiaatteella toimivaa 
palveluliikennettä Kemijärven kylistä ja 
asuntoalueilta keskustaan. Palveluliikenteen 
tarkoitus on parantaa peruspalveluiden 
saavutettavuutta ja sitä voi käyttää kuka 
tahansa. Linja ajetaan, mikäli kylistä tai 
linjan varrelta tulee yksikin tilausaikataulun 
mukaiseen asiointiin (Kemijärven kaupunki 
n.d.).
 Linjan aikataulut eivät kuitenkaan 
kovin kattavia, sillä lähes kaikista kylistä 
liikennöidään vain yhtenä viikonpäivänä. 
Liikennöintipäivänä ajetaan yksi menovuoro 
pääsääntöisesti klo 10-11 ja paluuvuoro 12.30-
13.30. Eli asiointimatkat ovat mahdollisia 
päivällä, mutta eivät aamulla tai iltapäivällä. 
(Kemijärven kaupunki 2022)

Aurora-älytie
Aurora on Liikenneviraston vuosina 2016–2018 
toteuttama hankekokonaisuus, jossa edistettiin 
älyliikenteen ja väylänpidon digitalisaatiota 
ja automatisaatiota. Valtatielle 21 rakennettiin 
älytie, jolla älykkään ja automaattisen liikenteen 
ratkaisuja pohjoisilla leveyksillä ja arktisissa 
sääolosuhteissa testattiin ja pilotoitiin. ”Älytien 
ympärille rakentui avoin kokeiluekosysteemi, 
joka keskittyi kokeilujen ja testien kautta 
kehittämään väylänpitoa ja älyliikennettä.” 
(Väylä 2019).
 Tiellä testattiin muun muassa 
älykästä satelliittipaikannukseen perustuvaa 
aurausviitoitusjärjestelmää ja tutkittiin 
itseohjautuvien autojen sensoreiden 
toimivuutta pohjoisissa äärimmäisissäkin 
sääolosuhteissa (Väylä 2019). 

Älykäs vesiliikenne
Yksi älykkään vesiliikenteen muoto on 
itseohjautuva vesiiikenne, josta on jo käytännön  
toteutuksia suomessakin.
 Helsingissä pilotoitiin vuonna 2020 
kutsuliikenteeseen perustuvaa itseohjautuvaa 
sähkölauttaa. Hankkeessa oli tavoitteena 
parantaa Helsingin saariston saavutettavuutta. 
Kokeilu oli onnistunut ja vuodeksi 2021 
hankittiin isompi lautta. Lautta kutsutaan 
ja matka maksetaan mobiilisovelluksessa. 
(Helsingin kaupunki 2021).
 Rolls-Royce ja Finferries ovat 
onnistuneesti testanneet ensimmäistä kertaa 
maailmassa täysin autonomista lautta-
alusta Paraisten ja Nauvon välillä vuonna 
2018. Sensori fuusion ja tekoälyn avulla 
alus havainnoi ja tunnisti ympärillä olevia 
kohteita ja väisti ne. Lisäksi aiemmin kehitetyn 
autonomisen navigointijärjestelmän avulla alus 
suoritti autonomisen rantautumisen ihmisen 
puuttumatta (Finferries 2018). 
 On vielä epäselvää olisiko autonominen 
vesiliikenne realistista harvempaan asutuilla 
alueilla. Kemijärvellä voisi kuitenkin kuvitella 
olevan edellytyksiä tällaiselle liikenteelle, 
johtuen suuresta yhdistävästä vesistöstä ja 
kylistä sekä matkailukohteista sen rannalla. 
Kemijärven kylistä moni sijaitsee saman 
vesistön rannalla.



Kuva 4. Vartiosaaren ja Laajasalon välillä kulkeva sähköalus lähtemässä Vartiosaaresta. (Wesander 
Merja)

Yhteenveto

Älykyläkehitystä on nähty Kemijärvellä 
pienissä määrin esimerkiksi digitaalisten 
palvelujen ja joukkoliikenteen osalta. 
Kemijärvellä on kuitenkin mahdollisuuksia 
hyödyntää älykyläratkaisuja nykyistä 
kattavammin ja osin se on myös välttämätöntä 
muun muassa palvelujen saavutettavuuden 
turvaamiseksi. Osin tähän onkin jo tavoitteita 
esimerkiksi kaupunkistrategiassa.
 Monet älykyläratkaisut 
vaativat kattavia ja toimintavarmoja 
tietoliikenneyhteyksiä, joiden osalta 
Kemijärvellä on vielä kehitettävää, vaikkakin 
yhteyksien kannalta positiivista kehitystä on 
tapahtunut viime aikoina.
 Älykkään erikoistumisen 
hyödyntämisestä ei kemijärvellä ole vielä 
juurikaan esimerkkejä. Lapissa on hyvä pohja 
älykkään erikoistumisen kehittämiselle Arctic 
Smartness toiminnan myötä. Älykkäästä 
erikoistumisesta voisi olla hyötyä erityisesti 
kylille ja se voisi tuottaa niille taloudellista 
hyötyä.

 Älykkäisiin palveluihin kemijärvellä 
ollaan tartuttu jo hyvin varsinkin digitaalisten 
palvelujen muodossa. Myös niiden 
eriarvoistavuuteen ollaan reagoitu. Muitakin 
palvelumuotoja voisi kuitenkin olla syytä 
kehittää, sillä ne voivat vahvistaa esimerkiksi 
kylien elinvoimaa.
 Älykkään liikenteen osalta 
tulvaisuuden mahdollisuus kemijärvelle on 
erityisesti älykäs vesiliikenne Kemijärven 
laajojen vesistöjen vuoksi. Perinteisen kuskien 
operoiman joukkoliikenteen järjestäminen voi 
olla paljon haastavampaa väkiluvun laskiessa.
 Tässä selvityksessä esiteltiin vain pieni 
osa nähdystä älykyläkehityksestä. Teknologian 
ja Älykylä sekä -kaupunki ratkaisujen saralla 
kehitys on nopeaa ja voi hyvinkin olla, että 
Kemijärvelle jokin uusi erityisen hyödyllinen 
ratkaisu kehitetään lähitulevaisuudessa. 
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Matkailu on yksi maailman suurimmista ja
nopeinten kasvavista talouden aloista. Tä-
män vuoksi matkailulla on suuri vastuu
muun muassa kestävän kehityksen edistä-
jänä. Matkailu aiheuttaa hallitsemattomana
monia niin ekologisia kuin sosiaalisia hait-
tavaikutuksia, joita on mahdollista vähentää
kestävän matkailun avulla. Tässä erillisselvi-
tyksessä tutustutaan kestävään matkailuun
ja sitä tarkastellaan Kemijärven kylien konteks-
tissa.

Aluksi määritellään matkailu ja kes-
tävyys konseptina minkä jälkeen tarkastellaan
kestävää matkailua sekä kestävää kylämat-
kailua. Tarkastelemme matkailun vaikutuk-
sia eri osa-alueilla sekä matkailun trendejä ja
niiden muutosta. Teorian lopussa käymme
matkailun tulevaisuutta läpi ja tarkastelem-
me, millä tavalla Covid-19-pandemia, di-
gitalisaatio ja ilmastonmuutos tulevat vai-
kuttamaan tulevaisuudessa matkailuun. 
Tämän jälkeen tutustumme Kemijärven sekä
kylien matkailuun ja tarkastelemme kyliä
vielä tarkemmin erikseen. Lopussa tuodaan
esiin keskeisimpiä johtopäätöksiä liittyen Kemi-
järven kylien matkailuun.

Tässä erillisselvityksessä on tarkoi-
tuksena tutustua kestävään kylämatkailuun ja
tarkastella toimenpiteitä, joilla kylien mat-
kailu olisi mahdollisimman kestävää. Tule-
vaisuudessa kestävyys tulee korostumaan
entistä voimakkaammin, minkä vuoksi mat-
kailun kestävien toimintaperiaatteiden käyt-
töönotto on erityisen tärkeää (Puhakka 2011).
Kemijärven kylät ovat eritäin autenttisia ja
monipuolisia, mutta niiden matkailupoten-

tiaali on alihyödynnettynä. Kemijärvellä on
mahdollisuus rakentaa idyllinen matkailukoko-
naisuus kylien ympärille.

Matkailu ja kestävyys

Matkailu on käsitteenä hyvin laaja ja vaikeas-
ti määriteltävä termi. Usein matkailu miel-
lettään vapaa-ajan matkailuna ja lomamat-
kailuna, mutta käsite on kuitenkin laajempi.
Tieteellisestä näkökulmasta matkailua on
myös vierailut sukulaisilla, kesämökkeily,
sekä esimerkiksi työmatkailu. Matkailu on ti-
lapäistä ja lyhytaikaista matkustamista, joka
kohdistuu normaalin arkielämän alueen ul-
kopuolelle. Matkailulla on aina vaikutuksia
matkailualueelle, paikallisiin ihmisiin sekä
itse matkailijoihin. Vaikka matkailun tarkoi-
tuksin liitetään monia eri syitä, matkailu on
ensisijaisesti tarkoitettu vapaa-ajalle ja virkis-
tykselle (Hall 2005; Hall, Müller & Saarinen
2009).

Butler (1999) määrittelee kestävän
matkailun matkailuksi, joka on sellaisessa
muodossa, joka voi säilyttää elinkelpoisuu-
tensa alueella määräämättömän ajan. Mat-
kailua pitää kehittää ja ylläpitää alueella sel-
laisella tavalla ja sellaisessa mittakaavassa,
että se säilyy elinkelpoisena määräämättö-
män ajan eikä heikennä tai muuta ympäris-
töä sellaiseksi, että se estää muun toiminnan
ja prosessien onnistuneen kehittämisen ja 
hyvinvoinnin. Matkailun kasvaessa kasvaa
myös matkakohteeseen kohdistuva paine.
Tämän takia on hyvin tärkeää, että matkailu

Kirill Gusev

Kestävä kylämatkailu 
Kemijärvellä



kehittyy kestävällä tavalla. Kestävyys koos-
tuu kolmesta osa-alueesta: ekologisesta, so-
sio-kulttuurisesta sekä taloudellisesta kes-
tävyydestä (Mesci, Complekci & Mesci
2020).

Ekologisella kestävyydellä tarkoi-
tetaan ympäristön käyttöä mahdollisimman
kestävällä tavalla. Siihen sisältyy muun muas-
sa jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän
vähentäminen sekä kiertotalouden
käytäntöjen omaksuminen. Tärkeä osa kestä-
vyyttä on tehokas energiatalous ja fossiilisten
polttoaineiden käytön vähentäminen siir-
tymällä kohti uusiutuvia ja päästöttömiä 
energialähteitä. Palveluita on tuotettava ym-
päristöystävällisesti sekä jättämättä jälkiä 
ympäristöön ja kuluttamatta luontoa. Ruuan-
tuotannossa on lisättävä lähi-, luomu- ja kas-
visruoan käyttöä sekä vähentää tai hyödyntää
ruokahävikkiä (Business Finland 2022a).

Sosio-kulttuurinen kestävyys 
keskittyy puolestaan paikallisuuden ko-
rostamiseen sekä hyödyntämiseen. So-
sio-kulttuurisella kestävyydellä pyritään pai-
kallisen kulttuurin sekä kulttuuriperinnön 
suojelemiseen, vaalimiseen ja kunnioittamiseen, 
luomaan hyvinvointia ympäröivälle yhteisölle
sekä kunnioittamaan ja arvostamaan sitä.
Tärkeää on paikallisen työvoiman palkkaa-
minen ja paikallisten tuotteiden sekä palve-
luiden suosiminen. Markkinoinnissa on ko-
rostettava paikallisuutta totuudenmukaisesti
sekä hyödyntää paikallisia elementte-
jä matkailutuotteissa. Kestävän matkailun 
suunnitellussa huomioidaan perinteisten 
elinkeinojen ja matkailun tarpeet ja ne sovitaan ta-
sapainoisesti. On tärkeää huomioida matkailun
vaikutus yhteisön sisäisiin rakenteisiin ja ra-
kentaa paikallisten yhteistyötä ja osallisuutta
(Business Finland 2022a).

Taloudellisella kestävyydellä pyritään
säilyttämään matkailusta saatu taloudellinen
hyöty pysymään alueella paikallisten yh-
teisöjen ja yksilöiden hyväksi integroimalla
matkailuteollisuus paikallisyhteisöön. On
tärkeää investoida kestävään ja pitkäjäntei-
seen yritystoimintaan ja ylläpitää yritystoi-
minnan läpinäkyvyyttä (Business Finland
2022a).

Viestimällä asiakkaille yrityksen vih-
reistä valinnoista voidaan saada myös asiak-
kaita toimimaan vastuullisemmin ja erilaiset
kestävän matkailun sertifikaatit ovat tärkeä

osa viestintää (Business Finland 2022a). Maa-
ilmassa on kansainvälisiä ja kansallisia kestä-
vän matkailun sertifikaatteja, joilla pyritään
viestimään matkailutoimijan kestävästä toi-
minnasta. Suomessa Visit Finland on lansee-
rannut Sustainable Travel Finland -ohjelman,
jonka avulla matkailuyritykset sekä -kohteet
pystyvät helpommin omaksumaan kestä-
vämmät valinnat ja toimintatavat. Ohjelman
käyneet ja kriteerit täyttävät yritykset sekä
kohteet saavat Sustainable Travel Finland -
merkin, jonka avulla he pystyvät viestimään
omasta kestävyydestä (Business Finland
2022b, 2022a). Toinen kestävän matkailun
sertifikaatti on Green Key, joka on maailman
johtava matkailualan ympäristömerkki. Ser-
tifikaatin piiriin osallistuvat matkailutoimijat
saavat tukea ja neuvoja muun muassa oikei-
den ja positiivisesti vaikuttavien ympäris-
tötoimien valintaan ja toteuttamiseen sekä 
vastuullisuusviestintään eri kohderyhmille.
Green Key-sertifikaatti viestii matkailijoille,
että kohde on ympäristövastuullisuuden
edelläkävijä, sillä sertifikaatti ylittää lain ja
säädösten perustason (Green Key 2022).

Kemijärven alueella ei ole toistaiseksi
yhtään Sustainable Travel Finland -merkkiä
tai Green Key -sertifikaattia saanutta yritystä
tai kohdetta. Pyhätunturilla on kaksi sertifi-
kaatin saanutta matkailutoimijaa, mutta ne
sijaitsevat Pelkosenniemen kunnan puolella.
Tämän takia Kemijärvellä ja sen kylillä on
tärkeää panostaa näiden sertifikaattien saa-
miseen, vaikka se saattaakin vaatia joidenkin
toimintaprosessien muuttamista. Kestävän
matkailun periaatteiden noudattaminen tuo
alueelle positiivisia vaikutuksia ja sertifikaat-
tien näkyvyys houkuttelee matkailijoita.

Suomen matkailun kohdalla Työ- ja
elinkeinoministeriö (2019: 23) on määrittänyt
matkailustrategiassaan Suomen matkailun
visioksi ”omaperäinen ja uteliaisuutta herättävä
Suomi on Pohjoismaiden kestävimmin kasvava
matkailukohde”. Missiona on puolestaan ”mat-
kailu on vastuullinen ja kasvava palveluliiketoi-
minnan ala, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä
ympärivuotisesti koko Suomessa”. Strategiaasa
painotetaan vahvasti koko matkailualan vas-
tuuta matkailijoiden ohjaamisessa kohti vas-
tuullisempia ja kestävämpiä valintoja. Yhä
useammat matkailijat haluavat kestävämpiä
palveluita ja onnistuneella markkinoinnilla
voidaan ohjata matkailijoita kohti näitä palve-



luita (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021).
Lapin matkailun keskeisenä ongel-

mana on vahva sesonkiluonteisuus, jossa
suurin matkailusesonki sijoittuu talveen. Ke-
säkautena Lapin matkailu on vahvasti riip-
puvainen kotimaisista matkailijoista. Toi-
saalta vahva talvibrändi on Lapin vahvuus.
Ennen koronapandemian alkua Lapin talvi-
matkailu oli vahvassa kasvussa eteenkin ul-
komaisten matkailijoiden kohdalla. Se ei kui-
tenkaan ole kestävää pitkän ajan tähtäimellä
ja Lapin matkailustrategian yhtenä
tavoitteena on kehittää kesämatkailua ja sen
brändiä Lapissa (Lapin Liitto, 2019). Myös
Kemijärvellä on onnistuttu kiitettävästi talvi-
matkailun kanssa. Pyhän ja Suomun laskette-
lukeskukset vetävät puolensa matkailijoita ja
talviaktiviteetteja löytyy. Kesäsesonki on
puolestaan erittäin hiljaista aikaa (visitory,
2022c).

Vahvaa sesonkivaihtelua on mahdol-
lista tasata esimerkiksi matkailupalveluiden
teemapohjaisen kehityksen kautta. Jokainen
alue on erilainen ja jokaisella alueella on
tietty erottava piirre (Työ-ja elinkeinominis-
teriö 2021). Kemijärvellä on suuri mahdolli-
suus ottaa luontomatkailun rinnalle kehittä-
misen kohteeksi esimerkiksi ruokamatkailun
tai kulttuurimatkailun. Lapin matkailustra-
tegiassa määritellään ruuan, perinteiden ja
ainutlaatuisen kulttuurin olevan alihyödyn-
nettynä matkailussa (Lapin Liitto 2019). Ke-
mijärven kylät ovatkin oivia kohteita, jossa
voi yhdistää paikallisen ja puhtaan ruuan
kulttuurin ainutlaatuisessa ja perinteisessä
kyläympäristössä. Myös luontomatkailussa
on mahdollista kehittää Kemijärveä ainutlaa-
tuisena Lapin järvikuntana.

Kestävä kylämatkailu

Kylämatkailu ja maaseutumatkailu ovat 
käsitteinä hyvin läheisiä ja tässä erillisselvi-
tyksessä käytetään termiä maaseutumatkailu ja
sitä heijastetaan Kemijärven kyliin. Määri-
tellään alussa mikä maaseutu on ja mitä maa-
seutu tarkoittaa matkailun kontekstissa. Kuten 
kuvasta 1. nähdään, Kemijärvi jakaantuu
ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maa-
seutuun. Tilastokeskus (2020) määrittelee
ydinmaaseudun alueeksi, jossa on intensi-
ivistä maankäyttöä ja/tai, joka on paikallist-
asolla elinkeinorakenteeltaan monipuolista ja

suhteellisen tiiviisti asuttua aluetta. Harvaan
asuttu maaseutu on puolestaan harvaan
asuttua pääosin metsäistä aluetta, jossa ei ole
toiminnoiltaan monipuolisia keskittymiä tai
ne ovat pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan.

Matkailun näkökulmasta maaseutu on aluet-
ta, joka on päivämatkailun rajan ulkopuo-
lella ja joissa yöpyminen on välttämätöntä.
Maaseutu nähdään muuttumattomana, yk-
sinkertaisena ja ongelmattomana alueena,
vaikka todellisuudessa niin kaupunki- kuin
maaseutualueet ovat samalla tavalla alttiina
samoille globaaleille taloudellisille, poliittisille 
ja sosiaaliselle muutoksille sekä vaikutuksille 
(Hall 2005).

Maaseudun infrastruktuuri ei yleensä
kelpaa sellaisenaan matkailijavirtojen vas-
taanottamiseen vaan vaatii usein infrastruk-
tuurin kehittämistä (Hall 2005). On kuitenkin
huomioitava, että maaseutumatkailun käsite
on määritelmän mukaan ideologinen. Ideolo-
gisena käsitteenä se pyrkii tukemaan maa-
seudun elämäntapaa muuttamatta sitä liikaa.
Taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön
muutosten tulee olla paikallisen tai yhteistoi-
minnallisen päätöksentekoprosessin tulosta
(Hall ym. 2009). 

Kuva 1. Kemijärven kaupunki-maaseutu-luokitus 
(Tilastokeskus 2020)



Pohjoismaissa matkailu kohdistuu
maaseutualueilla usein suurimpiin keskuk-
siin. Näiden keskusten matkailun kasvaessa
kaikki kehitys alkaa keskittymään näihin
keskuksiin maaseutualueiden kustannuksel-
la. Suurena ongelmana on poliittisten työka-
lujen puute, joiden avulla maaseutualue ja
sen matkailu olisi voitu integroida näiden
keskusten matkailuun ja kehitykseen (Hall
ym. 2009). Tähän liittyy vahvasti aluehierar-
kia sekä matkakohteiden kilpailukyky. Usein
ongelmana on, että kohteet eivät aseta sel-
keitä kehittämistavoitteita, joita vasten kil-
pailukykyä voitaisiin arvioida sekä on 
huomattava puute objektiivisesta tiedosta, toi-
menpiteistä tai indikaattoreista, joiden avulla
voidaan analysoida ja saada tietoa kohteiden
kilpailukyvyn hallintatoimista (Crouch
2011).

Kemijärvellä on keskeinen sijain-
ti Lapin vetovoimaisten matkailukohteiden 
keskellä. Alle sadan kilometrin etäisyydellä 
Kemijärvestä löytyy monia tunnettuja mat-
kailukohteita: Pyhä-Luoston kansallispuisto,
Salla ja hieman kauempana Ruka. Myös La-
pin suurin matkakohde, Rovaniemi, sijaitsee
alle sadan kilomerin etäisyydellä. Kaikkien
näiden kohteiden rinnalla Kemijärven alue
saattaa usein jäädä huomaamattomaksi lä-
pikulkukohteeksi. Kemijärven on tuotava it-
seään vahvemmin esille muun muassa mark-
kinoinnin avulla. Matkailun digitalisaatio tuo
uusia mahdollisuuksia Kemijärven esilletuomi-
seen.

Matkailun vaikutukset alueen kehi-
tykselle

Maailman globaalistuessa ja väestön virra-
tessa kohti kasvukeskuksia, maaseutualueet
ovat törmänneet väestön vähenemisen ja ta-
loudellisen tilanteen heikkenemisen kanssa.
Matkailun rooli on nähty hyvin suurena
maaseudun heikkenevän tilanteen pelasta-
misessa. Maaseutualueet muuttuvat jatku-
vasti niin paikallisen kuin globaalin talouden
mukana ja maaseutualue voidaan sopeuttaa
globaaliin maailmaan matkailun avulla (Hall
2005).

Matkailu nähdään globaalin maail-
man tuojana maaseudulle. Samalla matkailu
nähdään luonnollisena osana kasvua ja kehi-
tystä, jonka avulla tavoitellaan muun muassa

seuraavia asioita:

• Ylläpitää ja luoda paikallisia tuloja,
työllisyyttä ja kasvua

• Osallistua taloudellisen ja sosiaalisen
infrastruktuurin kehittämiseen

• Kannustaa muiden teollisuuden alojen
kehitystä

• Edistää paikallisten asukkaiden
mukavuuksia, esim. virkistyspaikat ja
palvelut

• Edistää ympäristön ja kulttuurin
säilyttämistä. Tärkeää eteenkin silloin,
kun maaseutuympäristö on ensisijainen
matkailukohde (Hall, 2005).

Matkailun avulla voidaan saada alueelle ai-
kaan paljon erilaista hyötyä, joka seuraa 
kestävyyden periaatteita. Ekologisen kestä-
vyyden kannalta, matkailu ei tuo itsessään 
minkäänlaista hyötyä vaan suurimmaksi osaksi
aiheuttaa haittaa. Matkailijamäärien kasva-
essa kasvavat niin liikenteen päästöt kuin
myös esimerkiksi jätemäärät. Hallitsematto-
mina nämä ongelmat kasaantuvat ja saastut-
tavat ympäristöä ja aiheuttavat sen pilaantu-
mista. Arktinen ympäristö on hyvin herkkää
kulutukselle ja ihmisten kontrolloimaton
liikkuminen luonnossa kuluttaa arvokasta ja
herkkää luontoa ja edistää sen eroosiota
(Puczkó & Rátz 2002).

Näitä negatiivisia vaikutuksia on kui-
tenkin mahdollista vähentää tai ehkäistä ko-
konaan noudattamalla kestävän kehityksen
periaatteita. Matkailun on nähty olevan vih-
reän talouden edistäjänä. Hiilidioksidipääs-
töjä ja muita ilmansaasteita voi vähentää siir-
tymällä kestäviin energialähteisiin (Business
Finland 2022a). Kemijärvellä onkin sunnii-
teilla tuulipuiston rakentaminen. Myös lähi-
ruuan suosiminen vähentää päästöjen mää-
rää ja Kemijärvi käyttää lähiruokaa alueen
yhtenä arvona (Kemijärvi 2017). Luonnon
kulumista on mahdollista ehkäistä rakenta-
malla erilaisia tarkoin ohjattuja virkistysreittejä 
(Hall ym. 2009).

Sosio-kulttuurisella puolella matkailu
lisää väestömäärää sekä muuttaa väestöra-
kennetta monipuolisten sitä. Alueelle muo-
dostuu uusia työpaikkoja ja taloudellinen 
diversiteetti monipuolistuu (Puczkó & Rátz
2002). Matkailu ei tuo työpaikkoja ainoas-
taan matkailusektorille, sillä yhteiskunnan



elinkeinot, toimialat ja palvelut kuten sii-
vouspalvelut, pesulat, kiinteistöhuolto, tur-
vallisuusala, jätehuolto ja monet muut ovat
vahvasti kytköksissä matkailuun (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2021). Alueen kulttuu-
rinen ja sosiaalinen elämä elpyvät, infra-
struktuuri paranee ja matkakohteen imago ja
asukkaiden yhteisöllisyys kohenevat
(Puczkó & Rátz 2002).

Matkailu tuo myös negatiivisia vai-
kutuksia. Matkailun ollessa sesonkiluonteista,
työpaikkojen määrä muuttuu sesongin mu-
kaan, mikä saattaa vetää ihmisiä perinteisen
sektorin puolelta. Sesonkiluonteisuus nostaa
matkakohteen sesonkiasukkaiden määrää
(Puczkó & Rátz 2002). Kemijärven kylissä
tämä on hyvin yleistä ja kylien väkimäärä
saattaa kasvaa moninkertaiseksi kesäsesongin 
aikana.

Taloudelliset vaikutukset ovat melko
vahvasti yhteydessä sosio-kulttuuristen te-
kijöiden kanssa, kuten esimerkiksi työpaik-
kojen ja infrastruktuurin kehityksen kanssa.
Kestävänä matkailu tuo alueelle rahallista
hyötyä ja saattaa muokata alueen taloutta
kestävämpään suuntaan. Alueen yritys-
toiminta monipuolistuu ja alueelle tu-
lee helpommin ulkopuolisia investointeja. 
Negatiivisina vaikutuksina nousevat seson-
kityöttömyys, hintojen nousu sekä matkailuinf-
rastruktuurin kehitys muun infrastruktuurin
kustannuksella (Puczkó & Rátz 2002).

Keskeisiä toimenpiteitä ekotehokkaan
matkailun kehittämisen saavuttamiseksi
ovat kompakti maankäyttö ja rakennustavat,
tehokas liikenneinfrastruktuuri, vähäpääs-
töiset energiaratkaisut sekä jätehuoltojärjes-
telmät, jotka vähentävät tarvittavan energian
ja luonnonvarojen määrää sekä matkailutoi-
minnan jätteiden ja saasteiden määrää. Kom-
paktia yhdyskuntarakennetta tuottavat ra-
kennusmallit vähentäisivät energian, veden
ja rakennusmateriaalien kysyntää ja helpot-
taisivat jalankulkijoiden ja moottorittomien
ajoneuvojen liikennettä lyhentämällä mat-
kaaikoja kohteessa (Tyrväinen, Uusitalo, 
Silvennoinen & Hasu 2014). Kemijärven ky-
lien kohdalla ongelma on niiden levittäyty-
neisyys ympäri Kemijärven kuntaa, jolloin
kylien välinen etäisyys muodostuu melko
pitkäksi.

Käytännössä majoitustyypit, kuten
loma-asunnot matkailukeskuksissa, raken-

netaan usein hajallaan oleviksi yksittäisiksi
rakennuksiksi, mikä johtaa tehottomaan
maankäyttöön. Näissä majoitustyypeissä on
pienempi vuotuinen käyttöaste ja pienempi
vuodetiheys pohjakerroksen pinta-alaa koh-
den, noin kahdeksankertaisesti verrattuna
suuriin hotelleihin ja ryhmämajoituskohtei-
siin. Tämä majoitustyyppi ja rakennusmalli
on ollut tyypillistä Suomen Lapin matkailu-
kohteissa. Hajautettu rakennustapa levittää
vaikutusta myös maisemaan, kun taas kom-
pakti rakenne pienentää kokonaisvaikutus-
aluetta. Siksi ehdotetaan kompaktia ja keski-
tettyä maankäytön järjestelyä ekosysteemien
yhtenäisyyden suojelemiseksi Tyrväinen ym.
2014).

Erilaiset matkakohteet houkuttelevat
erilaisia matkailijoita. Tutkimusten mukaan
pienemmät matkakohteet houkuttelevat
matkailijoita, jotka arvostavat luontoa, luon-
nonkauneutta ja lähialueen ulkoilumuodol-
lisuuksia enemmän kuin esimerkiksi majoi-
tustilojen luksusta. Lisäksi on huomattu, että
luonnonmaisemien arvo loma-asunnoissa tai
asuinalueilla laskee rakennustiheyden ja -
korkeuden kasvaessa. Tutkimukset ovat
myös osoittaneet, että yöpyvät vierailijat pi-
tivät parempana monikeskistä muotoa. (Tyr-
väinen ym. 2014). Kemijärven kunnassa on
selkeästi vain yksi keskus ja kylät on ripoteltu 
ympäri kuntaa.

Tutkimusten mukaan noin 70–90 %
länsimaiden asukkaista väittää arvostavansa
luontoystävällisiä käytäntöjä. Matkailijoiden
ympäristöarvot edistävät viime kädessä kes-
tävää matkailua ja uusia liiketoimintatapoja.
(Tyrväinen ym. 2014). Matkailijat voivat kui-
tenkin nähdä vihreän ja ympäristöystävällisen 
matkailupalvelun eri tavalla. Heidän arvos-
tuksensa ei riipu pelkästään sosio-demogra-
fisista ominaisuuksista, kuten sukupuoles-
ta, iästä, koulutuksesta ja alkuperämaasta,
vaan myös yksilöiden psykologisista omi-
naisuuksista, kuten motivaatioista, arvoista,
persoonasta ja elämäntavoista, jotka vaikut-
tavat heidän ympäristökäyttäytymiseensä
(Beerli & Martín 2004).

Aiemmat tutkimukset ovat osoit-
taneet, että elämäntapa ja kansallisuus vai-
kuttavat hiihtomatkailijoiden asenteisiin ja 
käyttäytymiseen. Maastohiihtäjät ja muut luon-
toretkeilijät suhtautuvat ympäristöön ympä-
ristöystävällisemmin verrattuna moottoroitua



toimintaa suosiviin ihmisiin. Hiihtomatkai-
lijoiden määränpäävalintoihin vaikuttavat
ympäristö- tai ekotehokkuuskäytännöt, ku-
ten energian ja veden kulutuksen minimoi-
minen sekä kuljetusten ja laskettelurinteiden
rakentamisen ympäristövaikutusten vähentä-
minen (Tyrväinen ym. 2014).

Sijoittamalla yksityisiä majoitus-
palveluita kylien keskelle voidaan edistää 
niin sosio-kulttuurista kuin taloudellista 
kestävyyttä. Se lisää yhteisön kulttuurisen
identiteetin näkymistä ja mahdollistaa pai-
kallisten tuotteiden, palveluiden, elävän yh-
teisön ja autenttisen ympäristön läsnäolon ja
näkyvyyden matkailijoille (Cucari, Wankowicz 
& Esposito De Falco 2019).

Matkailutrendit ja niiden muutos

Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Ilmas-
tonmuutos etenee, metsiä häviää, biologinen
ja kulttuurinen monimuotoisuus vähenee ja
köyhyyteen sekä nälänhätään ei löydy rat-
kaisua. Matkailulla on suuri rooli edellä mai-
nittujen ilmiöiden edistämisessä kuin myös
hidastamisessa. Hallitsemattomana matkailu
vahingoittaa ympäristöä ja edistää sosiaalista
eriarvoisuutta. Sen myötä yhä useammat
matkailun trendit keskittyvät yhä useammin
kestävään matkailuun, jolla pyritään vä-
hentämään edellä mainittuja ongelmia (Hall
2008).

Matkailu on hyvin polarisoitunutta,
eivätkä globaalit tai kansalliset trendit tule
helposti konkretisoitumaan tietyissä pai-
koissa, erityisesti maaseudun kontekstissa.
Globaalit matkailutrendit ja niiden kehitys
ovat vahvasti aika-tila-spesifisiä. Tämän
vuoksi perifeerisillä alueilla matkailun kehi-
tys voi olla yhteydessä paikallisen kehityksen 
ja trendien kanssa. Maaseudun matkailun ke-
hitys globaalien matkailutrendien mukaan 
ja liian suurien odotusten sekä tavoitteiden 
asettaminen voi tietyissä tapauksissa lisätä 
synnyttää ongelmia (Hall ym. 2009). Kemijär-
ven kylien kohdalla, globaalit matkailutren-
dit tulevat itse kohti Kemijärveä. Kemijärvi 
on idyllinen ja perinteikäs maaseutualue, 
jonne massaturismi ei ole vielä löytänyt
tietään.

Puhakka (2011) on artikkelissaan tut-
kinut mahdollisia matkailukysynnän tren-
dejä vuoteen 2030 mennessä. Hänen mu-

kaansa vapaa-ajan matkailun osuus tulee
kasvamaan ja edullisimpien matkakohteiden
kysyntä tulee nousemaan. Matkailu tullaan
näkemään tavallisena osana arkea eikä enää
arjen luksuksena. Suomen korkea hintataso
on yksi haastetekijä halpamatkojen kohdalla,
mutta toisaalta on mahdollisuuksia luksus-
matkailussa. Alla on listattu muita tulevia
muutoksia:

• Matkailijat haluavat yksilöllisiä ja
identiteettiään heijastavia palveluja.

• Matkailijat kaipaavat uudenlaista
yhteisöllisyyttä.

• Seniorit ja sinkut nousevat merkittäviksi
matkailijaryhmiksi

• Eettisen ja vastuullisen matkailun kysyntä
kasvaa.

• Kulutus toisaalta yksilöllistyy, mutta
toisaalta yhdenmukaistuu.

• Muodostu erilaisia kulutustavoiltaan
homogeenisia ryhmiä.

• Hotelliasiakkaat haluavat monipuolisia,
yksilöllisiä ja ympäristöystävällisiä
palveluja.

• Matkailijat etsivät aitoja kokemuksia ja
mahdollisuutta itsensä kehittämiseen.

• Kulttuurimatkailijat arvostavat
paikallisuutta, perinteisiin liittyviä arvoja
ja paluuta juurille.

• Hyvinvointi- ja terveysmatkailu kasvaa
edelleen.

• Luontomatkailussa on kysyntää
”turvalliselle vaaralle” ja aidoille
kokemuksille.

• Lentoliikenteen kasvu jatkuu.
• Junamatkustamisen ja risteilyjen suosio

kasvaa.
• Lähimatkailu sekä viikonloppumatkailu

kasvavat

Covid-19-pandemian, digitalisaation ja 
ilmastonmuutoksen vaikutukset mat-
kailuun

Matkailua muuttavat trendien lisäksi myös
muut ilmiöt, joita ei voi suoraan hallita. Niitä
ovat esimerkiksi Covid-19-pandemia, digi-
talisaatio ja ilmastonmuutos. Vielä vuonna
2019 Suomen matkailu jatkoi vahvaa kas-
vuaan. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia
on vaikuttanut vahvasti matkailuun ja loi
epävarmuutta matkailun tulevaisuudelle.



Pandemian alettua Suomen matkailijamäärät
romahtivat. Kuvasta 2. voidaan nähdä koti-
maisten matkailijoiden yöpymisen vähenty-
neen 25 % vuonna 2020, mutta vuonna 2021
yöpymisten määrä kasvoi 28 %.

Myös matkailun kokonaisvaltaista tule-
vaisuutta on vaikea ennustaa. Higgin-
sDesbiolles (2020) näkee tieteellisen 
tutkimuksen suuren roolin matkailun uudel-
leenkäynnistämisen apuna. Hän tuo kuitenkin
näkökulman, jonka mukaan pandemian 
aiheuttama kriisi luo mahdollisuuden uusille
matkailun kulkusuunnille. On mahdollisuus
luopua esimerkiksi ajatuksesta, jonka
mukaan suuremmat matkailijamäärät tuovan 
eniten etuja ja keskittyä olennaisten asioiden 
kehittämiseen, kuten kestävyyteen, tasapu-
olisuuteen sekä oikeudenmukaisuuteen
(Gössling, Scott & Hall 2020; Higgins-Des-
biolles 2020). Liikamatkailu, ilmastonmuu-
tos ja koronapandemia ovat osoittaneet, että
matkailumäärin kasvun näkökulma on van-
hentunut. Pandemia on jo johtanut esimerkik-
si vanhan lentokonekanan vaihtamisen
uuteen ja vähähiilisempään. Meneillään ole-
via positiivisia muutoksia voidaan nähdä
laajemman tason muutoksen edellyttäjänä,
joka johtaa maailmanlaajuisen matkailujärjest-
elmän suuntautumiseen uudelleen kohti
kestävän kehityksen tavoitteita, eikä kasvua
(Gössling ym. 2020).

Globaalistuvassa maailmassa digi-
talisaatio nousee tärkeään rooliin. Työ- ja 
elinkeinoministeriön (2019a) mukaan matkailu
on erittäin suuren haasteen ja mahdollisu-
uden edessä digitaalisuuden ja sen tuomien
mahdollisuuksien suhteen. Digitaalisen mat-
kailuekosysteemin luominen vaati yritysten
ja julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä ja
omissa rooleissa toimimista. Digitaalisten
palveluiden avulla myös pienemmät ja tuntemat-
tomammat yritykset ja matkailukohteet 
pääsevät kilpailemaan tasavertaisemmin
suurempien ja kansainvälisten matkailutoimi-
joiden rinnalle. Tämä lisää myös matkailijoiden 
valinnanvaraa. Suomessa digitalisaatio mah-
dollistaa suomalaisten matkailutoimijoiden 
pääsyn kansainväliselle kilpailuareenalle.

Jo tällä hetkellä suurin osa matkailuun
liittyvistä hauista ja ostoksista tehdään digi-
taalisten kanavien kautta. Digitalisaatio saat-
taa myös osin vähentää matkailun tarvetta,
sillä matkakohteita pystyy kokemaan vi-
suaalisesti. Toisaalta visuaalisesti koettu 
matkakohde saattaa lisätä mielenkiintoa ja 
matkustushalukkuutta. Tekoälyllä voidaan 
räätälöidä yksilöllisiä matkakokonaisuuksia 
matkailijan mieltymysten ja toiveiden mukaan.

Kuva 2. Kotimaisten matkailijoiden muutos
2016-2021 (Tilastokeskus 2022)

Ulkomaisten matkailijoiden kohdalla muu-
tos on dramaattisempi. Vuonna 2020 mat-
kailijamäärät tippuivat lähes 70 % ja vuonna
2021 vielä 9 % (kuva 3).

Kuva 3. Ulkomaisten matkailijoiden muutos 2016-
2021 (Tilastokeskus 2022)

Pandemian aikana suurin osa suomalaisten
matkoista kotimaassa kohdistuivat Lappiin.
Huomattavana muutoksena oli matkojen
keston piteneminen ja mökkimajoituksen
kasvu. Vuonna 2020 puolet yöpymisistä 
tehtiin vuokramökeissä (Tilastokeskus 2021).
Kasvun voi osin selittää etätyöskentelyyn
siirtymisellä ja ihmisten lähtemisellä kohti
mökkikuntia (Metsäranta, Aro, Blomqvist,
Levä, Nissinen & Rannanpää 2021). Etä-
työskentelyn kehityssuuntia pandemian jäl-
keen on kuitenkin vaikea arvioida. Mikäli
etätyöskentelyn suosio kasvaa, Kemijärvellä
ja sen kylillä on suuri potentiaali luoda hyvät
mahdollisuudet etätyöskentelylle. Se vaatii
kuitenkin hyvän tietoliikenneinfrastruktuurin 
kehitystä.



Tämä mahdollistaisi matkailuelämysten sy-
ventämisen ja laajentamisen sekä nostaa ja
parantaa kohteiden näkyvyyttä ja tarjontaa
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a). Tämän 
lisäksi digitaaliset palvelut toimivat matkaili-
joita ohjaavana työkaluna. Matkailijoita voi-
daan ohjata esimerkiksi kohti vastuullisem-
pia ja kestäviä valintoja tai esimerkiksi ohjata
heitä pois ylikuormitetuilta kohteilta muille
alueille. Samalla voidaan helposti kerätä erilais-
ta dataa ja hyödyntää sitä esimerkiksi ilmasto-
vaikutusten tai matkailijamäärien arvioinnissa 
(Visit Finland 2019).

Suomessa Visit Finland on luonut
Suomen matkailun digitiekartan, jonka
avulla on tarkoitus linjata yhteiset tavoitteet
ja suuntaviivat, joiden avulla kehitetään Suo-
men matkailun ekosysteemiä ja tavoitetaan
tehokkaasti kansainväliset matkailijat. Di-
gitiekartan missiona on ”Digitaalisuus valta-
kunnallisesti hallussa ja tukemassa Suomen mat-
kailun kasvua yli syklien, kestävästi” ja visiona
”Suomi on älykäs matkakohde, joka tarjoaa suju-
van ostopolun haaveilusta matkalle. Matkailua
kehitetään tiedolla johtaen ja alustatalouteen tukeu-
tuen” (Visit Finland 2019).

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista
ihmiskunnan haasteista tulevaisuudessa. Ar-
vioiden mukaan maapallon keskilämpötila
nousee 1.4 °C - 5.8 °C vuoteen 2100 men-
nessä. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia
muun muassa kasvillisuudessa, alueen il-
mastossa sekä sään ääri-ilmiöitä alkaa esiin-
tymään entistä useammin. Nämä muutokset
voivat vähentää joidenkin matkakohteiden
houkuttelevuutta ja samalla nostaa toisten
kohteiden houkuttelevuutta. Se ei tarkoita,
että matkailu loppuu joillakin alueella ko-
kokaan vaan matkailijat muuttavat omia 
matkailupreferenssejä niin tilallisesti kuin 
ajallisesti. Tämä on suurin haaste eteenkin bo-
reaalisella vyöhykkeellä, jolla luonto on hyvin
herkkää muutoksille. Boreaalisella alueella
matkailu kohdistuu usein luontomatkailuun
ja luonnon muutos voi vähentää alueen mat-
kailua rajusti. Tämä vaikuttaa eniten perifee-
risiin alueisiin, joilla matkailu on tärkeässä
roolissa (Hall 2005).

Ilmastonmuutoksen suurin vaikutus
pohjoisilla alueilla ja Kemijärvellä kohdistuu
talvimatkailuun ja erityisesti hiihtokes-
kuksiin. Suomessa hiihtokeskukset vetävät 
puoleensa suuria matkailijamääriä, mutta 

ilmastonmuutos uhkaa niiden toimintaa talvi-
kauden lyhentyessä (Hall 2005; Hall ym. 2009).
Tämä voi olla tulevaisuudessa suuri ongelma
Kemijärven alueella, sillä matkailu on vah-
vasti keskittynyt talvimatkailuun ja erityi-
sesti Pyhän ja Suomun laskettelukeskuksiin.
Täten ilmastonmuutos tuo myös haasteita ta-
loudelliselle ja sosiaaliselle puolelle matkai-
luinfrastruktuurin jäädessä ilman käyttöä ja
ihmisten jäädessä työttömäksi (Hall 2005).

Matkailun rooli ilmastonmuutoksessa
on ristiriitainen. Matkailu tuottaa suuria
määriä kasvihuonekaasuja ja kiihdyttää voi-
makkaasti ilmastonmuutosta, mutta samaan
aikaan matkailu nähdään mahdollisena il-
mastonmuutoksen hillitsijänä. Kuten aiem-
min on mainittu, matkailutoimijoilla on 
hyvin suuri vaikutusmahdollisuus matkai-
lijoiden valintoihin sekä ohjaamiseen kohti 
vastuullisempia päätöksiä (Business Finland
2022a). Hall (2005) huomauttaa, että matkai-
lussa kyse on mobiliteetissa ja siten kestävässä 
matkailussa on kyse kestävästä mobiliteetista.

Matkailutilanne Lapissa ja Kemi-
järvellä

Suomen matkailu on ollut pandemiaa 
edeltävänä aikana vahvassa kasvussa eteenkin
Lapissa. Lappi onkin Suomen matkailun 
veturi. Vuonna 2019 Lapissa rekisteröitiin 
yhteensä 3,1 miljoonaa yöpymistä, mikä on
neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä
vuonna. Suurimmat matkailijamäärät koh-
distuvat Rovaniemelle, Kuusamoon ja Kit-
tilään. Kemijärven lähellä sijaitsevassa Py-
häLuoston alueella rekisteröitiin vuonna 2019
179 000 yöpymistä ja Sallassa 135 000 yöpymistä. 
Matkailu kohdistuu vahvasti talveen,
mutta myös Lapin kesämatkailun osuus on
olut kasvussa (Business Lapland 2020). Pan-
demian aikana kesäsesongin kasvu on ollut
suurta kotimaisten matkailijoiden ansioista.
Matkailu ei ole kuitenkaan kasvanut kaikkialla 
Lapissa tasaisesti ja esimerkiksi Kemijärvellä 
junamatkailun matkailijamäärät vähenivät 
vuonna 2018 seitsemän prosenttia sillä
välin, kun muilla Lapin juna-asemilla määrät
kasvoivat (Lapin Liitto 2019).

Kemijärvellä ei ole tarkkoja matkailu-
tilastoja ja tarkkaa arviota matkailijamääristä
sekä matkailijoiden viipymää on vaikea 
arvioida. Visitoryn (2022c) arvioiden mukaan,



Kemijärvellä rekisteröitiin noin 8000 ul-
komaalaisen matkailijan yöpymistä vuonna
2019. Arviossa korostuu vahva kausiluon-
teisuus, jossa korostuu talvimatkailun vahva
rooli (kuva 4.). Kesä ja syksy ovat puolestaan
hiljaisinta aikaa ja matkailijoita on muutamia
satoja. Rekisteröimättömiä yöpymisiä on 
arvioiden mukaan enemmän. Myös niissä on
havaittavassa kausiluonteisuuta, mutta se ei
ole niin vauvaa kuin rekisteröidyissä yöpymi-
sissä. Päiväkävijöitä vuonna 2019 oli arvioiden 
mukaan alle 300 (visitory 2022c)

Kemijärven matkailu

Kemijärvellä löytyy useita matkailukohteita.
Alueella korostuu eniten historia ja kulttuuri.
Kulttuurielämä keskittyy enemmän Kemijär-
ven kaupunkiin, kun taas kylissä korostuu
historia ja paikallisuus.

Historialliset
Kemijärven alueella on hyvin pitkä ja rikas
historia. Erilaisten arkeologisten löydösten
perusteella alueella on ollut asutusta jo esi-
historiallisena aikana, joka on jatkunut rau-
takaudelle saakka (Visit Kemijärvi 2022a). 
Esimerkiksi Luusuan kylän Neitiharjulla on
tehty useita kaivaustutkimuksia ja löydetty
8000 vuotta vanhoja asuinpaikkoja (Visit Ke-
mijärvi 2022e). Asutus vakiintui 1700-luvulla
ja seudun ilmettä muokkasivat uudisasuk-
kaiden tuomat omien kotiseutujensa raken-
nustavat, jotka myöhemmin yhdistyvät yh-
tenäiseksi peräpohjalaiseksi arkkitehtuuriksi
(Visit Kemijärvi 2022a). Kemijärven histo-
riaan voi tutustua paikallisessa kotiseutumu-
seossa (Visit Kemijärvi 2022d). 1900-luvun
puolella sotien jäljiltä Kemijärven sekä Itä-
Lapin alueella on jäänyt useita sotahistorial-
lisia kohteita, kuten esimerkiksi Joutsijärven
bunkkerit ja Mäntyvaaran taistelualue, jotka
ovat nykyään matkailun käytössä (Visit Ke-
mijärvi 2022a). Osan sotahistoriallisista koh-
teista yhdistää noin 240 kilometrin sotahisto-
riakierros, jonka avulla matkailijat pystyvät
tuntumaan kohteisiin omatoimisesti. Reitin
varrella sijaitsee myös muita matkailukoh-
teita sekä palveluita (Itä-Lapin kuntayhtymä
2022).

Kulttuuri
Kemijärven kulttuuri on hyvin tapahtuma-
rikasta ja erilaisia tapahtumia järjestetään 
ympäri vuoden. Kesäisin järjestettäviä ta-

Kuva 4. Arvioidut matkailijamäärät Kemijärvellä 
2016-2019 (visitory 2022c)

Visitoryn (2022a, 2022b) Itä-Lapin
matkailutilastoista voi saada paremman ku-
van matkailijamääristä. Suurimman osan Itä-
Lapin matkailijoista tekevät kotimaiset mat-
kailijat, joiden rooli on erityisesti korostunut
pandemian aikana (kuvat 5. ja 6.). Tilastoista
voidaan päätellä, että Itä-Lapin alueelle kohdis-
tuu huomattavasti vähemmän matkailua
muuhun Lappiin verrattuna. On kuitenkin
huomioitava, ettei näissä tilastoissa ole Kemi-
järven tilastoja eikä myöskään rekisteröimättö-
miä yöpymisiä.

Kuva 5. Yöpymiset Itä-Lapissa 2019-2020 (visitory 
2022a, 2022b)

Kuva 6. Saapuneet matkailijat Itä-Lapissa
2019-2020 (visitory 2022b, 2022a)
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pahtumia ovat muun muassa Kemijärvi Soi 
-musiikkifestivaali, Kemijärvi Onnen-päivät,
Papatuspäivät ja Soppelan Rantakalajuhlat.
Syksyllä puolestaan keskitytään luontoon ja
hyvinvointiin Luonnosta Hyvinvointia ta-
pahtumassa (Visit Kemijärvi 2022b). Erilaisia
tapahtumia, kuten kirpputorimarkkinat, ke-
sätanssit, joulumyyjäiset, kyläjuhlat sekä
pilkkikilpailut järjestetään myös Kemijärven
kylissä (Kemijärvi 2017).

Kaupungin kulttuurielämää edistää
myös Kemijärven kulttuurikeskus, joka toi-
mii monimuotoisena tilana näytellyille, juh-
lille ja kokouksille (Visit Kemijärvi 2022b).
Paikallista taide- sekä kulttuurielämää pyri-
tään kehittämän Taiteilijaresidenssissä, jonne
kutsutaan vierailevia ulkomaisia ja kotimai-
sia taiteilijoita. Residenssi on avoinna ylei-
sölle näyttelyjen ja tapahtumien aikana (Ke-
mijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö
2022). Kulttuurimatkailusta kinostuneille
löytyy myös Taidekeskus Puustelli, jossa on
esitetty Kuvanveistoviikon veistoksia (Visit
Kemijärvi 2022f). Paikallisena erityiskohteena 
toimii Euroopan ainoa moottorikelkkaja saha-
museo (Visit Kemijärvi 2022d). On tärkeää huo-

mata, että kulttuurielämä on keskittynyt enem-
män Kemijärven kaupunkiin.

Luonto ja virkistys
Kemijärvellä korostetaan usein luontoa yh-
tenä suurena vetovoimatekijänä. Kemijärven
vesistöä ympäröivät upeat vaaramaisemmat,
jotka tarjoavat monipuolisia retkeilymahdolli-
suuksia. Erilaisia luontopolkuja ja retkeilyreit-
tejä löytyy monipuolisesti ympäri Kemijärven 
kuntaa. Osa reiteistä tarvitsevat kuitenkin kun-
nostusta, opasteita tai virallistamista (Visit Ke-
mijärvi 2022c).

Kemijärven kylät

Kemijärven ympärillä on useita kyliä, joista
suurin osa sijaitsee Kemijoen ja Kemijärven
rannoilla. Kylien asukasluvut vaihtelevat 50
asukkaasta noin 600 asukkaaseen. Kylien
asukasmäärät kasvavat voimakkaasti kesäi-
sin kesämökkeilijöiden ansioista (Kemijärvi
2022). Osaa Kemijärven kylistä on brändätty
”Onnen kylät” -konseptina. Brändin onnel-
lisuus kostuu Lapin ihanista maisemista, 
puhtaasta luonnosta sekä paikallisesta mut-

Kuva 7. Kemijärven kylät (Kemijärvi 2017)



kattomasta elämäntavasta. Onnellisuutta pe-
rustellaan myös historialla, joka on pitkää ja 
rikasta (Kemijärvi 2017). Kuvassa 7. on esitet-
tynä Kemijärven kylät sekä lyhyesti niiden
matkakohteet ja tapahtumat.Kem-
ijärven väkiluvultaan suurin
kylä, Isokylä, sijaitsee vajaan 10 kilometrin
päässä Kemijärven keskustasta. Kylässä on
hyvät mahdollisuudet kalastamiselle sekä ul-
koilulle hiekkarannoilla tai geokätkeilyn par-
issa. Kotavaaran näköalatornilta avautuvat
upeat maisemat Kemijärvelle. Toinen suuri
kylä, Tohmo, sijaitsee myös Kemijärven 
läheisyydessä. Kylässä on hyvät ulkoilumah-
dollisuudet, mutta muut palvelut sijaitsevat
Kemijärven keskustassa (Kemijärvi 2017,
2022).

14 kilometriä Kemijärven keskustasta
sijaitsee Soppelan kylä, joka on tunnettu lukui-
sista arkeologisista kaivauksista. Kylässä
harjoitettaan paljon poronhoitoa sekä järjest-
etään Kemijärven vanhin kylätapahtuma
Soppelan rantakalajuhlat. Halosenrannan
kylässä pystyy puolestaan tutustumaan van-
himpaan suomalaisasutuksen seutuun sekä
ihailemaan taidetta Pirkko Mäkelä-Haapal-
innan studiolla sekä viettää aikaa taiteilijan
kanssa lounaalla tai illallisella. Vuostimo on
Kemijärven pohjoisin kylä, joka sijaitsee 
Kemijärvelle ja Pyhä-Luostolle vievien teiden
risteyksessä. Kylä on hyvin aktiivinen ja
siellä järjestetään useita tapahtumia ympäri
vuoden, kuten ympärivuotisia kalastuskisoja, 
kesäjuhlat, ruskatanssit sekä joulumyyjäiset 
(Kemijärvi 2017, 2022). Vuostimon kylässä si-
jaitse pieni paikallinen kalastusmatkailuyritys, 
joka järjestää erilaisia kalastusretkiä Kemijoelle 
sekä veneristeilyjä Kemijokea pitkin (Jänkäkoi-
ra 2022).

Pieni perinteitä vaaliva Kostamon
kylä on tunnettu Kemijärveläisten kesku-
udessa Perävaaran huvikeskuksessa järjest-
ettävistä lavatansseista. Lavatansseja järjest-
etään kesäisin joka perjantai ja lokakuussa
alueella järjestetään maalaismarkkinat. Tapi-
onniemellä sijaitsee puolestaan seurakun-
takappeli sekä Tapionniemen vanha koulu,
joka on rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti
sekä maisemallisesti erittäin arvokas kohde.
Tapionniemi on valittu vuona 2019 vuoden
lappilaiseksi kyläksi. Kemijärven eteläosassa
sijaitsevaa Luusuan kylää pidetään kulttuurin 
kylänä taidegallerian, kesäteatterin ja kylä-

museon takia. Alue on historiallisesti merkit-
tävä, sillä Neitiharjulla on löydetty useita
kivi- ja rautakautisia asuinkenttiä, jotka viit-
taavat noin 5000 vuotta vanhaan asutukseen
(Kemijärvi 2017, 2022).
Lehtola on pieni kylä, jossa on hyvät
kalastusmahdollisuudet sekä kalasatama.
Kylän läheisyydessä sijaitsee myös 33 metriä
pitkä Ottavaaran rakoluola. Joutsijärven kylä
on yksi harvoista kylistä, joka ei sijaitse Kemi-
järven rannalla. Sen sijaan kylässä löytyy
ainoa kyläkauppa. Kylällä on myös rikas so-
tahistoria, joista muistuttavat Mäntyvaaran
taistelumuistomerkki sekä Salpa-aseman be-
tonibunkkerit. Juujärven kylä luokitellaan
perinnekyläksi ja se on kulttuurihistorial-
lisesti merkittävä kyläalue. Kylän alue on
myös valtakunnallisesti arvokas maisemaalue. 
Kylän historiallisessa ympäristössä järjestetään 
muun muassa kirpputorimarkkinat, kesätans-
sit, joulumyyjäiset sekä pilkkikilpailut. (Kemi-
järvi 2017, 2022).

Raajajärven kylä eroaa selvästi muista
Kemijärven kylistä. Kylässä on mahdollista
harrastaa extreme ohjelmapalveluita kuten
offroad-reittejä ja syväsukellusta. Vanhassa
kaivoskylässä ja geologissa ympäristössä on
mahdollisuus tutustua mineraaleihin. Räisälän 
kylässä on mahdollista matkustaa Lapin
ainoan lossin kyydissä. Lisäksi kylässä on
hyvät hiihto- ja retkeilymahdollisuudet ja
siellä järjestetään useita tapahtumia. Tonkopu-
ron alueella on mahdollisuus tutustua
vanhaan purouittoperinteeseen. Kemijärven
pohjoispuolella sijaitsee pieni Oinas-Kalki-
aisen kylä, jossa on uimarantoja sekä tu-
listelupaikka. Kemijärven alueen kolmanneksi 
vanhassa koulussa on epävirallinen koulu-
museo. Väkiluvultaan pienin kylä, Javarus, si-
jaitsee Sodankylän ja Pelkosenniemen rajalla.
Kylä on kansainvälisesti tunnettu Hirven-
hiihdon Hankicupista ja koiranäyttelystä.
Kylän erämaa-alueilla on hyvät marjastus- ja
metsästysalueet. Viimeisessä Ketolan kylässä
löytyy vuonna 1941 rakennettu pienlento-
kenttä sekä saksalaisten sotarakennelmat ja -
rauniot (Kemijärvi 2017, 2022).

Pohdinta

Kemijärven kylillä on suuri potentiaali ke-
hittää omaa matkailua, jossa jokainen kylä 
tuodaan esille ainutlaatuisena paikkana. 



Matkailun avulla saadaan lisättyä niin Kemi-
järven kaupungin, kuin myös kylien elinvo-
imaa ja näin hidastaa tai pysäyttää kokonaan
niiden väestön väheneminen. Kemijärvellä
on kuitenkin tehtävä matkailua edistäviä ja
helpottavia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi
kylien saatavuuden parantaminen. On myös
tärkeää nostaa Kemijärven aluetta vahvemmin 
matkailun markkinointiin.

Ilmastonmuutos tuo paljon epävar-
muutta matkailun tulevaisuuteen. Kemi-
järvellä ilmastonmuutos johtaisi talvimatkailun
sesongin lyhenemiseen. Tämän takia on 
tärkeää kehittää ympärivuotista matkailua,
mikä lisää kestävyyttä. Kuntasuunnittelun
kurssin kehityskuvissa korostuukin vahvasti
kesään painottuva matkailu. Kemijärven ky-
lät voivat toimia tulevaisuudessa matkailun
kausiluonteisuuden tasaajina. Tällä hetkellä
Kemijärven kylien matkailu on muutenkin
hyvin kesäpainotteista. Kausiluonteisuuden
tasaus tapahtuu kuitenkin vain alueellisella
tasolla eikä paikallisella, sillä kylissä on hyvin 
vähän talviaktiviteetteja. Talvisin matkailu kes-
kittyy lähinnä Pyhän ja Suomun lasketteluke-
skuksiin.

Ottaen huomioon kylien luonteen ja
muut ympäristöolosuhteet, kylissä on keski-
tyttävä enemmän kesä- ja syyskauden mat-
kailuun. Kylät eivät pysty toimimaan täysin
itsenäisinä matkailukohteina muutamia ky-
liä lukuun ottamatta. Tämän vuoksi kyliä
olisi hyvä kehittää kokonaisuuksina, jossa
matkailija voi tutustua matkansa aikana use-
ampaan kylään yhden sijasta. Tämä vähentäi-
si liikenteestä johtuvia päästöjä ja lisäisi
kylien tasavertaista matkailua. Lisäksi ky-
lissä on painotettava vahvasti paikallisuutta
ja tarjota ainoastaan paikallisia palveluita ja
tuotteita sosiaalisen ja taloudellisen
kestävyyden edistämiseksi. On kuitenkin
otettava huomioon kylien asukkaiden toiveet
kehityksessä sekä matkailussa ja kaikkien
päätöksien tulee olla yhteisön yhteisiä päätök-
siä. Kehityksessä on aina mentävä kylä ja
asukkaat edellä ja huomioida matkailu vasta
niiden jälkeen.

Kuten aiemmin käsiteltiin, kestävä
mobiliteetti on suuri osa kestävää matkailua
(Hall, 2005). Kemijärvelle on mahdollista 
saapua kestävillä kulkumuodoilla, kuten ju-
nalla. Kylien välisessä matkailussa tilanne on
hankalampi. Tämän takia kylien välille on

kehitettävä kestäviä kulkumuotoja es-
imerkiksi pyöräilyreittien muodossa ja ot-
taa käyttöön fossiilittomia energialähteitä 
ajoneuvoissa. Kylistä voi muodostua tulevaisu-
udessa hyviä päiväretkikohteita, joihin mat-
kailijat voivat päästä helposti omin päin es-
imerkiksi polkupyörällä tai järven kautta 
veneillen. Lisäämällä vesibussin kaltaista 
liikennettä kyliin, palautetaan osa menetettyä
historiaa. Vielä 1900-luvun alussa kylien 
välillä liikennöi säännöllinen laivaliikenne,
josta luovuttiin tieverkoston kehitettyä.

Kemijärven ja kylien matkailuto-
imijoiden kestävien toimintaperiaatteiden
omaksuminen on erityisen tärkeää. Sertifi-
kaattiohjelmat auttavat ja tukevat matkai-
lutoimijoita. Sertifikaattien avulla voidaan 
lisätä huomattavasti matkakohteiden ja to-
imijoiden kiinnostavuutta. Tämä myös vaatii
laadukasta markkinointia. Kunnan on ensisi-
jaisesti otettava vastuullisuus ja kestävyys
omaksi kehityksen perustaksi sekä kannustet-
tava matkailutoimijoita kestävämpään toi-
mintaan sekä hakemaan sertifikaattiohjelmi-
in. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita
Posion kunta, jossa on otettu kestävä mat-
kailu osaksi kunnan kehitysstrategiaa ja jossa
suurin osa matkailutoimijoista omistavat
kestävän matkailun sertifikaatteja (Posio
Lapland 2022).
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Tämän erillisselvityksen tarkoitus on 
tarkastella monipaikkaisuutta ilmiönä yleisesti 
ja sen ilmenemistä Kemijärven kaupungissa. 
Tarkastelussa on monpaikkaisuuteen 
vaikuttavat syyt, monipaikkaisuuden eri 
muodot sekä ilmiön aikaansaavat tekijöt ja siihen 
liittyvä haasteet. Pyrkimyksenä on siis kartoittaa 
monipaikkaisuuden tuomia mahdollisuuksia 
osana Kemijärven kehitystä. Selvitykse alkuosa 
tarkastelee monipaikkaisuuden käsitteen eri 
ulottuvuuksia ylieselle tasolla, jonka jälkeen 
siirrytään tarkastelemaan ilmiön esiintymistä 
ja sen tuomia mahdollisuuksia kohdennetusti 
Kemijärven kaupungissa. Lopuksi luodaan 
lyhyt katsaus kestävän monipaikkaisuuden 
tekijöihin.

Monipaikkaisuus käsitteenä

Monipaikkaisuudella tarkoitetaan ihmisten 
elinympäristöön, joka muodostuu useista eri 
paikoista ja näiden paikkojen välillä tapahtu-
van liikkumisen vuorovaikutuksesta (Hauk-
kala 2011). Lyhyesti sanottuna kyse on siis 
elämisestä useassa eri paikassa. Todellisuu-
dessa monipaikkaisuus on hyvin moniulot-
teinen ilmiö, jonka kehitykseen vaikuttavat 
merkittävästi niin poliittiset, taloudelliset, 
sosio-kulttuuriset ja teknologiset tasot. Moni-
paikkaisuus ei ole uusi ilmiö, mutta terminä 
se on noussut viime vuosina laajempaan tie-
toisuuteen. Koronapandemian myötä tehdyt 
harppaukset etätyön ja -opiskelun saralla 
nostivat monipaikkaisuuden näkyväksi ai-
heeksi. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 
(2020) nostaa esiin, kuinka pandemian myötä 

lisääntynyt turvallisuushakuisuus ja koke-
mukset etätyöstä vahvistavat monipaikkaista 
asumista ja työskentelyä entisestään. Voidaan 
kuitenkin todeta, että monipaikkaisuutta on 
tarkasteltu huomattavan paljon enemmän 
vapaa-ajan asumisen näkökulmasta, mikä 
vaikuttaa suuresti myös siihen, mitä tällä 
hetkellä tiedämme monipaikkaisuudesta ja sen 
vaikutuksista alueellisena ilmiönä (Leh-tonen 
ym. 2020). Lisäksi monipaikkaisuuden käsitteen 
ymmärtämistä haastaa puuttuva teoreettinen 
määritelmä, mikä on suoraa seurausta ilmiön 
moniulotteisesta luonteesta (Weichhart 2015).  

Monipaikkaisuus voi olla yhteydessä 
asumiseen, työhön, vapaa-aikaan ja sosiaalisiin 
suhteisiin (Pitkänen ym. 2018). Nämä moni-
paikkaisuuden muodot voivat olla etuoikeu-
tettua/vapaaehtoista tai pakotettua. Toisinaan 
on mahdollista, että näitä esiintyy samanai-
kaisesti. Sen lisäksi, että monipaikkaisuus 
keskittyy eri paikkoihin hajautettujen toimin-
tojen tarkasteluun, on oleellista tarkastella 
näissä paikoissa vietettävää aikaa. Usein 
eri paikoissa vietetyn ajan suhde kytkeytyy 
paikkojen välisiin etäisyyksiin (kuva 1).  Mo-
nipaikkaisuus voi olla päivittäin tapahtuvaa 
liikkumista ja paikan vaihtamista, mutta mo-
nipaikkaisuus voidaan myös rajata tiukem-
min tarkastelemaan monipaikkaista asumista, 
jolloin puhutaan vuororytmisesti kahden tai 
useamman eri paikoissa sijaitsevien asuntojen 
välillä tapahtuvasta asumisesta ja yöpymisestä 
(Rannanpää ym. 2022).

Emma Salo

Monipaikkaisuus Kemijärvellä



Kuva 1. Viipymän keston ja alueskaalan suh-
de monipaikkaisuudessa (Pitkänen, Strandell, 
Rehunen, Sirén & Nurmio. 2020a)

Kuten monipaikkaisuus itsessään, myös mo-
nipaikkainen asuminen on kompleksinen 
sosiaalinen ilmiö, jonka tarkastelussa tulisi 
ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti eri elä-
män osa-alueet (Weichhart 2015). Dittrich-
Wesbuer ym. (2015) esittävät, että monipaik-
kaisen asumisen motiivit perustuvat työhön 
ja opiskeluun, virkistäytymiseen, perhesuh-
teisiin ja niihin liittyviin järjestelyihin sekä 
parisuhteeseen. Kuten voidaan huomata, 
nämä monipaikkaisen asumisen motiivit 
noudattelevat hyvin samoja periaatteita, kuin 
Pitkäsen ym. (2018) määrittelemät monipaik-
kaisuuden muodot. Seuraavaksi tarkastellaan 
lähemmin selvityksen kannalta kahta keskeis-
tä monipaikkaisuuden muotoa: työ ja opiskelu 
sekä vapaa-aika ja virkistäytyminen. Näiden 
jälkeen käydään läpi myös muiden muotojen 
keskeisiä ilmenemismuotoja ja niihin liittyviä 
tekijöitä. 

Työ ja opiskelu
Työn monipaikkaisuutta voidaan tarkastella 
useasta eri lähtökohdasta. Monipaikkaisuus 
voi johtua pitkistä työmatkoista, kausityöstä 
tai etätyöstä. Alasalmi ym. (2020) esittävät, 
että potentiaalisia monipaikkaisia työllisiä 
ovat ne, joiden työmatka on yli 100 km. Myös 
työasuntovähennyksen saamiseksi vaaditaan, 
että työasunto on vähintään 100 kilometrin 
päässä vakituisesta asunnosta. Työmatkoihin 
ja pendelöintiin vähentävästi on vaikuttanut 
etätyön määrän kasvu. Monipaikkaiseen työ-
hön voi johtaa kohtaanto-ongelmat, joissa 
vakituinen asuinpaikkakunta ei pysty joko 

tarjoamaan työtä tai muualta maksetaan teh-
dystä työstä parempi korvaus (Haukkala 2011).
Etätyötä on ansiotyö, jota tehdään varsinaisen 
työpaikan ulkopuolella (Tilastokeskus). 
Tällainen paikka voi esimerkiksi olla koti, 
kesämökki tai kulkuväline kuten juna. 
Etätyön käsite vaatii toteutuakseen siis myös 
fyysisesti jossain sijaitsevan työpaikan. Vapaa-
ajan asunnolta etätyötä tekevien osuus niistä 
työssäkäyvistä, joille etätyö oli mahdollista, 
kasvoi vuosina 2016–2020 seitsemästä 
prosentista 43 prosenttiin (Voutilainen ym. 
2021).  Samassa yhteydessä todetaankin, 
että kaksi kolmasosaa olisi halukkaita 
lisäämään etätöitä vapaa-ajan asunnolta käsin. 
Paikkariippumaton työ eroaa etätyöstä sen 
verran, että paikkariippumaton työ ei ole 
sidottu kiinteään työpisteeseen (Alasalmi 
ym. 2020). Etätyön lisäksi kausityö luo 
monipaikkaisuutta. Kausityötä esiintyy etenkin 
maa- ja metsätalouden aloilla ja matkailualalla 
(Rannanpää ym. 2022). Lähtökoh-aisesti suurin 
työvoiman tarve ajoittuu kesäkuukausille, 
mutta alueellisella vaihtelulla on merkitystä. 
Lapissa talvikuukaudet ovat matkailualalla 
myös merkittävä kausityöntekijöitä työllistävä 
ajankohta. Kausityö tuo myös ulkomaalaista 
työvoimaa.

Etenkin nuorten keskuudessa 
esiintyy opiskeluun liittyvää monipaikkai-
suutta (Pitkänen & Strandell 2018). Nuoret 
muuttavat usein opintojen perässä toiselle 
paikkakunnalle, mutta vierailevat viikonlop-
puisin ja loma-aikoina kotipaikkakunnillaan. 
Monilla alueilla nuorten aikuisten muuttolii-
kettä tulo- tai lähtömuuton muodossa leimaa 
opiskelupaikkakunnille muutto ja asunnon 
vaihto opiskelun aikana (Myllymäki ym. 
2021). Monissa asuntoloissa on mahdollista 
asua vain viikolla, jolloin viikonloppuisin 
yövytään jossain muualla. Poismuutto nuoril-
la ajoittuu usein perus- tai toisen asteen lop-
pumisen jälkeen. Etäopiskelumahdollisuudet 
eri oppilaitoksissa voivat viivyttää paikka-
kunnalta pois muuttoa tai sen myötä nuoret 
eivät muuta lainkaan pysyvästi pois. Mylly-
mäki ym. (2021) toteavatkin, että koulutuksen, 
etenkin yliopistotason koulutuksen tarjonnal-
la on suuri merkitys nuorten asukkaiden pi-
tämiseksi ja saamiseksi syrjäisemmillä seu-
duilla. Etäopiskelun tulisi kuitenkin perustua 
vapaaehtoisuuteen, koska monet korona-
aikana tehdyt kyselyt ovat nostaneet esiin 



pakotetun etäopiskelun negatiivisia vaiku-
tuksia opiskelijoiden keskuudessa. 

Vapaa-aika ja virkistäytyminen
Vapaa-ajan asuminen on yksi merkittävim-
mistä monipaikkaisuuden muodoista Suo-
messa (Rannanpää ym. 2022).  Tämä näkyy 
esimerkiksi kesämökkien määrässä, joka oli 
vuonna 2020 yli puoli miljoonaa ja muita 
vapaa-ajan asumiseen käytettyjä asuinraken-
nuksia noin 100 000 (Voutilainen ym. 2021). 
Tilastokeskus käyttää vapaa-ajan asumista 
varten kiinteästi rakennetuista asunnoista 
termiä kesämökki. Kesämökin käsite ei tässä 
yhteydessä pidä sisällään liiketoimintaa pal-
velevia lomamökkejä tai lomakylään kuulu-
via rakennuksia. Vapaa-ajan asuminen voi 
tapahtua sitä varten hankitussa itse omista-
massa loma-asunnossa tai palveluna ostetus-
sa vuokra-asunnossa tai majoitusliikkeessä. 
Asunnon tai tontin omistamiseen liittyy vah-
vemmin myös monipaikkaisen identiteetin 
kehittyminen, koska omistajuus sitoo ihmistä 
alueelle vahvemmin, kuin vuokratun asun-non 
käyttö.

Vapaa-aikaan liittyvässä mo-
nipaikkaisuudessa voidaan nähdä olevan 
erityispiirteenä kausiluontoisuus. Suomen 
sisällä tapahtuva kausittainen asuminen kos-
kettaakin arviolta noin 2,4 miljoonaa asukasta 
(Huovari ym. 2020, Lehtonen ym. 2020). Va-
kiutuisen asuinkunnan ulkopuolella tapahtu-
vaa vapaa-ajan asumista ilmiönä voidaankin 
toisinaan kuvata kausiväestön käsitteen kaut-
ta (Lehtonen ym. 2019). Mökkien käyttö, mut-
ta myös matkailu ajoittuvat lomasesonkeihin, 
jotka noudattelevat vuodesta toiseen kuta 
kuinkin samoja ajankohtia. Esimerkiksi kun-
nissa, joissa on paljon kesämökkejä, ns. mök-
kikunnissa kausiluontoisuuden merkitys on 
huima. Voutilainen ym. (2021) huomauttavat-
kin, että alueen vakituisen väestön vähentyes-
sä kausiasukkaiden suhteellinen osuus kas-
vaa ja kuntien asukasmäärä saattaa jopa 
kaksinkertaistua kesäkuukausina. Tämän 
kausittaisen vaihtelun tunnistaminen ja siihen 
varautuminen on tärkeää, jotta esimerkiksi 
palveluiden kapasiteetti pystytään kohdenta-
maan oikeamääräisesti oikeaan aikaan. 

Monipaikkainen vapaa-ajan asuminen, 
ja toki myös työperäinen kakkosasuminen, 
lisäävät asuntokannan osa-aikaista käyttöä ja 
tuo vailla vakituista asumista oleviin asuntoihin 

toimintaa (Rehunen ym. 2021). Se, mitä vapaa-
ajan asumiselta halutaan, riippuu siitä mitä 
tekijää tarkastellaan. Asumiseen liittyen 
asuntojen varuste-luun halutaan panostaa yhä 
enenevissä mää-rin (Rannanpää ym. 2022). 
Varusteluun liittyy niin taloteknisiä asioita, 
kuin myös yleiseen mukavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä sisustukseen panostamisesta lähtien. 
On myös huomioitava, että vapaa-ajan väestö 
vanhenee, joka osaltaan vaikuttaa siihen, mitä 
vapaa-ajan monipaikkainen väestö kaipaa 
palveluilta.

Vapaa-ajan asumiseen voi vaikuttaa 
myös se, kuinka helposti tontille rakennettu 
vapaa-ajan asunto on muutettavissa vakituisen 
asumisen käyttöön.  Vapaa-ajan asukkaiden 
liiton puheenjohtaja Tapio Tervo totesi Ylelle 
syksyllä 2020, että kiinnostus muuttaa asunto 
ympärivuotiseen käyttöön on kasvanut 
merkittävästi ja prosessi herättää kysymyksiä 
mökkien omistajissa.  Ympärivuotiseen 
asumiseen parhaiten soveltuvat vapaa-ajan 
asunnot lisäävät myös niillä vietettyä aikaa 
(Voutilainen ym. 2021).

Yleisesti ottaen vapaa-aikaa pyritään 
viettämään miellyttävissä ympäristöissä, 
joilla on palauttava vaikutus. Luonto-
ympäristöillä näyttäisi olevan tässä yhteydes-
sä suuri vaikutus. Monipaikkainen vapaa-ajan 
asuminen ja siihen liittyvä virkistäytyminen 
suuntautuukin usein poispäin asutus-
keskuksista ja kaupunkialueilta. Suurimmat 
vapaa-ajan asutuskeskittymät Suomessa 
ovatkin Järvi-Suomen ja Lapin matkailukes-
kuksien alueilla sekä rannikkoalueilla (Ada-
miak ym. 2015). Rehunen ym. (2021) tarkaste-
levat myös monipaikkaisuuden vaikutusta 
luonnon virkistyskäyttö mahdollisuuksia ja 
toteavat, että vapaa-ajan asuminen parantaa 
luontoympäristöjen saavutettavuutta. Vastaa-
vaa vaikutusta ei nähdä olevan työhön liitty-
vällä monipaikkaisuudella (Rehunen ym 2021). 

Muut monipaikkaisuuden muodot
Edellä käsiteltyjen monipaikkaisuuden muo-
tojen lisäksi monipaikkaisuus voi perustua 
matkailuun, muihin perhesyihin tai etäomis-
tukseen (Pitkänen ym. 2020b). Matkailuun 
liittyvässä monipaikkaisuudessa huomioidaan 
majoitusliikkeissä vietettyjen öiden lisäksi 
myös vuokramökeissä ja per-heen ja 
sukulaisten luona vietetyt yöt. Matkai-luun 
liittyvä liikkuminen vaikuttaa merkittävästi



alueiden väestömäärien vaihteluun, etenkin 
matkailusesonkien ajankohtina.  Vapaa-aikaan 
liittyvä monipaikkaisuus linkittyy myös 
matkailuun.

Perhesyyt monipaikkaisuuden 
taustalla voivat liittyä esimerkiksi lasten 
vuoroasumiseen, erillissuhteisiin tai 
etäomaishoitoon. Nämä voivat olla 
osittain vapaaehtoista ja osin pakotettua. 
Pakotettu monipaikkaisuus koskettaa 
huomattavasti pienempää väestönosaa 
kuin vapaaehtoisuuteen perustuva moni-
paikkaisuus. Pakotettua monipaikkaisuutta 
on esimerkiksi pakolaisuus, asunnottomuus, 
laitoshoito, lasten huostaanotot (Pitkänen ym. 
2020b). Myös työn monipaikkaisuus voi olla 
pakotettua, jos kotikunnan työmahdollisuu-
det ovat heikot ja töitä joutuu etsiä asuinkun-
nan ulkopuolelta. Väestön vanhenemisen 
myötä laitoshoidon osuus pakotetussa moni-
paikkaisuudessa tulee todennäköisesti kas-
vamaan tulevaisuudessa. 

Monipaikkaisuuden mahdollistavat 
tekijät ja haasteet

Koska liikkuminen paikkojen välillä on olen-
nainen osa monipaikkaisuuden ilmiötä, on 
paikkojen ja palveluiden saavutettavuus 
suuressa roolissa myös monipaikkaisuuden 
mahdollistavana tekijänä. Saavutettavuutta 
voidaan tarkastella liikenneyhteyksien kautta 
fyysisenä saavutettavuutena, jolloin tarkaste-
lua voidaan tehdä esimerkiksi mittaamalla 
keskimääräisiä etäisyyksiä tai eri kulkumuo-
tojen käyttömahdollisuuksia (Rehunen ym. 
2021). Digitaalisen saavutettavuuden näkö-
kulmasta voidaan tarkastella tietoliikenneyh-
teyksiä. Lehtonen ja Vihinen (2020) mainitse-
vatkin, että toimivat tietoliikenneyhteydet 
ovat edellytys monipaikkaisuudelle ja yksi 
kynnysinvestointi siihen liittyen.

Työnteon muodot ja etenkin 
etätyö ovat yksi tekijä, jotka vaikuttavat 
mahdollisuuksiin kehittää monipaikkaisuutta. 
Taustalla vaikut-taa yrityksien ja työnantajien 
asenteet etätyötä kohtaan. On nähtävissä, että 
työn luonne muuttuu useilla aloilla siten, että 
sitä  pystytään  tekemään yhä enenevissä määrin 
myös etänä. Tämä ei tietenkään päde kaikkeen 
työhön. Monet alat ottivat koronapandemian 
myötä harppauksia etätyön suhteen pakon 
sanelemana, mutta uudet käytänteen ovat 

tervetulleita jäämään ainakin jossain muodos-
sa, kuten hybriditoteutuksina. Myös työnteki-
jöiden halukkuudella tehdä töitä etänä on 
merkitystä. Kuten aiemmin mainittiin, on 
todennäköistä, että kiinnostus etätyötä koh-
taan kasvaa tulevaisuudessa entisestää. Toi-
nen työhön liittyvä tekijä on kausiluontoisen 
työnteon mahdollisuuksien esiintyminen 
alueella. 

Monipaikkainen asuminen vaatii myös 
siihen soveltuvia tiloja. Monipuolinen tarjonta 
asumismuodoissa houkuttelee moninaisempaa 
väestö alueelle. Myös palveluille varatut tilat 
ovat olennainen osa tätä yhtälöä. Palveluiden 
tarjoamisen näkökul-masta tulisi ottaa 
huomioon myös ikäluokat ja monipuolinen 
tarjonta. Jos alueelle tulee vuosittain merkittävä 
määrä kausityötä teke-viä nuoria aikuisia, 
tulisi palvelut suunnata silloin etenkin tälle 
ikäluokalle huomioiden kuitenkin myös muut 
ikäluokat.

Yhtenä merkittävänä mahdol-
listajana voidaan nähdä myös asenteet moni-
paikkaisuutta kohtaan. On tärkeää, nähdäänkö 
monipaikkaisuus alueella mahdollisuutena, 
jota halutaan hyödyntää vai ilmiönä, johon 
ei kiinnitetä huomiota. Asenteisiin vaikuttaa 
yleinen tietoisuus monipaikkaisuudesta ja 
myös poliittisella päätöksenteolla voidaan 
ohjata alueen monipaikkaista kehitystä. Esi-
merkiksi maapoliittinen ohjelma on keino 
vaikuttaa myös monipaikkaisuuden kehityk-
seen. 

Monipaikkaisuuteen liittyvät haasteet
Yksi suuri haaste monipaikkaisuuden tarkas-
telussa on vallitseva yksipaikkaisuuden ole-
tus (Rannanpää ym. 2022). Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että ihmiset nähdään yksipaik-
kaisina asujina, joilla on yksi kotikunta. 
Tämä vaikeuttaa alueiden kausittaisen ja osa-
aikaisen käytön havainnointia ja tilastointia 
(Alasalmi ym. 2020). Tilastointiin liittyvien 
haasteiden myötä voi olla vaikea tunnistaa 
alueella esiintyvää monipaikkaisuutta, joka 
puolestaan hankaloittaa ilmiön tuomien 
mahdollisuuksien kehittämistä alueellisesti. 
Yksi tärkeä tavoite olisikin kehittää seurattava 
tilastointimenetelmä monipaikkaiselle asumi-
selle (Lehtonen & Vihinen 2020).

Yksilötasolla haasteita voi 
esiintyä myös monipaikkaisen identiteetin 
muodostumiseen liittyen. Näitä haasteita 



voivat olla kulttuurilliset yhteentörmäykset, 
juurettomuus, yksinäisyys, yhteyden pito 
toisen paikan sosiaaliseen verkostoon. Myös 
elämän ja arjen organisoinnissa voi esiintyä 
haasteita (Haukkala 2011). 

Indikaattorien käyttö monipaikkaisu-
utta tarkastellessa

Riippuen siitä, mitä monipaikkaisuuden 
muotoa tarkastellaan, on valittava indikaatto-
reita, jotta voidaan selvittää ilmiön sen hetkis-
tä tilaa ja kehitystä. Vaikka monipaikkaisuu-
den tarkasteluun liittyy haasteita, koska se 
on osin tilastoiden ulkopuolelle jäävä ilmiö, 
voidaan tilannekohtaisesti valita erilaisia 
indikaattoreita, joiden avulla voidaan tehdä 
alueellista tarkastelua ilmiöstä.

Kuten aiemmin mainittiin, 
monipaikkaisuuden yhtenä mahdollistavana 
tekijänä on kattavat tietoliikenneyhteydet, 
jotka liittyvät esimerkiksi mahdollisuuteen 
tehdä etätöitä. Tietoliikenneyhteyksiä voi-
daan tarkastella kiinteän laajakaistaverkon 
kattavuutena, kuten tässä selvityksessä teh-
dään. Etätyön näkökulmasta kiinteän laaja-
kaistayhteys on käyttövarmempi, koska se ei 
ota juurikaan häiriötä maastoesteistä tai sää-
ilmiöistä, jotka puolestaan vaikuttavat mobii-
liverkon toimivuuteen. Kiinteä laajakaista 
voidaan toteuttaa valokuidun tai kaapelimo-
deemin avulla. Yhteyksiä uusittaessa edellä 
mainitut menetelmät korvaavat vanhaa kupa-
ritekniikkaa.

Vapaa-ajan asumiseen ja ns. 
kakkosasuntoihin liittyen voidaan tarkastella 
loma-asuntojen eli kesämökkien ja lomatont-
tien määriä. Nämä eivät kuitenkaan anna täysin 
kattavaa kuvaa vapaa-ajan asumisesta, koska 
monipaikkaisessa asumista tapahtuu myös 
muissa asuntotyypeissä. Loma-asunto voi olla 
esimerkiksi kerrostalosta ostettu huoneisto, 
jolloin se ei näy tilastoissa loma-asuntona, 
vaikka se siihen tarkoitukseen olisi hankittukin. 
Myöskään kaikki vuokramökkeihin liittyvä 
toiminta ei päädy tilastoihin, vaikka se on yksi 
monipaikkaisen asumisen muoto. 

Monipaikkaisuus Kemijärvellä

Kemijärvi on Suomen pohjoisimpia kaupun-
keja ja on osa Itä-Lapin kuntayhtymää yhdes-
sä Pelkosenniemen, Posion, Sallan sekä Savu-

kosken kuntien kanssa. Monipaikkaisuus on 
koko Suomea koskeva ilmiö ja sen alueelliset 
vaikutukset voivat toisinaan ulottua hyvinkin 
laajalle. Esimerkiksi Oulun seudun vakituisen 
väestön kasvu voi näkyä Lapissa vapaa-ajan 
monipaikkaisen väestön kasvuna (Rannanpää 
ym. 2022). Tämän erillisselvityksen tarkoitus on 
tarkastella alueen monipaikkaisuutta alueella 
siten, että monipaikkainen toiminta tapahtuu 
Kemijärven kaupungissa.

Rautatien välityksellä Kemijärvi 
on saavutettavissa suoralla yhteydellä 
Helsingistä saakka. Lisäksi Rovaniemeltä ja 
siellä sijaitsevalta lentokentältä on toimivat 
yhteydet Kemijärvelle sekä maanteitse, että 
rautatietä pitkin. Näitä infrastruktuureja ol-
laan myös kehittämässä. Lapin liikennejärjes-
telmäsuunnitelmassa 2040 tuodaan esiin val-
takunnallisia kärkihankkeita, jotka koskettavat 
myös Kemijärveä. Maanteihin liittyvänä 
hankkeena voidaan mainita kantatie 82 kehit-
täminen useilla osuuksilla ja Rovaniemi-
Kemijärvi rataosuuden välityskyvyn paran-
taminen. Lisäksi tavoitteena on digitaalisen 
infrastruktuurin parantaminen koko Lapin 
maakunnan alueella. 

Näiden toimien lisäksi kehityskuva 
2 mukaiset ehdotukset Kemijärven sisäisten 
liikenneyhteyksien parantaminen, etenkin 
joukkoliikenteen näkökulmasta, hyödyttää 
monipaikkaista kehitystä. Saapuminen 
Kemijärvelle julkisilla kulkuvälineillä on 
todennäköisempää, jos alueella on mahdolli-
suus liikkua ilman omaa autoa, jolloin muilta 
alueilta tulevan monipaikkaisen väestön kas-
vu voi lisääntyä. Tämän lisäksi paikallinen 
väestö hyötyy kehityksestä, joka lisää alueen 
sisäistä monipaikkaisuutta. Kylien väliset 
yhteydet ja verkosto luo esimerkiksi alueella 
olevalle väestöllä mahdollisuuden hyödyntää 
laajemmin eri puolella sijaitsevia palveluita. 
Edellä mainittu kehityskuva nostaa tämän 
kaltaisen toiminnan tukemiseksi myös idean 
harrastebussin tyylisestä palvelusta. Tämä 
lisäisi etenkin vapaa-ajan ja virkistymiseen 
liittyviä toimintoja ja toimii hyvinvointia tu-
kevana tekijänä. Vaikka monipaikkaisuus ei 
ole esillä omana agendana esimerkiksi Kemi-
järven kaupunkistrategissa tai elinvoimaoh-
jelmassa, voidaan sieltä kuitenkin nostaa esiin 
tavoitteita ja toimia, jotka palvelevat myös 
monipaikkaisuuden kehitystä. Esimerkiksi 
kaupunkistrategian tavoite oikein mitoitettujen,



laadukkaiden ja taloudellisesti toteutettujen 
palveluiden tarjoamisesta ja siihen liittyvä 
toimenpide digitalisaation hyödyntämisestä 
palvelevat hyvin myös monipaikkaisuuden 
kehitystä. Hyvänä lähtökohtana monipaik-
kaisuuden kehittämisessä on ottaa huomioon 
mahdollisuudet kehittää jo olemassa olevaa 
infrastruktuuria ja fasiliteetteja. Tämä on hyvä 
lähtökohta myös kestävyyden näkökulmasta. 
Tarkastelemalla esimerkiksi Kemijärven kiin-
teistöohjelmassa 2021–2025 esillä olevia pi-
dettäviä ja kehitettäviä kiinteistöjä, voidaan 
todeta niissä olevan hyvin potentiaalia edistää 
myös monipaikkaista toimintaa. 

Miksi Kemijärvi hyötyy monipaikkai-
suudesta?

Valtionvarainministeriö (2018) nostaa esiin 
monipaikkaisuuden tuomat mahdollisuudet 
elinvoimaa lisäävänä tekijänä kunnissa. Pai-
kallisyhteisön tuottamat ja tarjoamat palvelut 
palvelevat kaikkia kunnassa oleskelevia ja 
paikalliseen toimintaan osallistumalla myös 
monipaikkaiset asujat lisäävät alueen sosiaa-
lista pääomaa. 

Kemijärven väestön ikäraken-
netta katsoessa voidaan todeta, että väestö 
vanhenee. Lisäksi väestö vähenee luonnolli-
sen väestönkasvun hidastuessa sekä kaupun-
gista poispäin suuntautuvan muuttoliikkeen 
seurauksena. Monipaikkaisen väestön kasvu 
alueella voi omalta osaltaan tasata näistä 
muutoksista johtuvia vaikutuksia, etenkin 
taloudellisesti. Kausittain alueella asuvat 
ihmiset käyttävät alueen palveluita ja tuovat 
rahaa alueelle, koska he siirtävät osan palve-
luiden ja tavaroiden kulutuksestaan pois 
vakinaiselta asuinpaikkakunnaltaan (Ran-
nanpää ym. 2022). Onkin kannattavaa huomi-
oida myös monipaikkaiset asukkaat palve-
luiden potentiaalisina käyttäjinä. 

Työn luonne on muutoinkin 
muuttumassa usealla eri tavalla. Teollisen 
työn sijaan palvelu- ja tietotyön määrä kasvaa 
(Valtiovarainministeriö 2018). Myös työn 
luonteen muuttuminen siten, että työtä teh-
dään useammalla kuin yhdellä tapaa ja työn-
teon paikkariippumattomuus lisääntyy, luo-vat 
uusia työmahdollisuuksia kasvukeskuk-sien 
ulkopuolella. Maaseutubarometrin 2020 
mukaan 34 % väestöstä voisi olla kiinnostu-
nut monipaikkaisesta yrittämisestä, joka lin-

kittyy maaseudulle. Myös Valtionvarainmi-
nisteriö (2018) raportissaan esittää, että työn 
muuttuessa yhä useammasta palkansaajasta 
tulee myös yrittäjä.

Etätyön mahdollistama moni-
paikkaisuus voi toimia alueen pito- ja veto-
voimatekijänä, joka hyödyttää etenkin maa-
seutualueita ja maaseutukaupunkeja kuten 
Kemijärveä. Innostus monipaikkaisuuden 
kehittämistä kohtaan voi toimia myös mah-
dollisuutena parantaa kaupungin tyhjillään 
tai matalalla käyttöasteella olevien tilojen 
hyödyntämistä. Tilojen muokkaamista eri 
käyttötarkoituksiin ja monipuolista hyödyn-
tämistä pohditaan lisää tuonnempana.

Etätyön mahdollisuudet

Tietoliikenneyhteyksien saatavuus
Traficom (2020a) esittää, että 100 megan liit-
tymänopeus on ”käyttövarma” ja se riittää 
arjen eri toimintojen suorittamiseen. Kuten jo 
aiemmin mainittiin, etätyön kannalta kiinteän 
laajakaistan edut ovat sen käyttövarmuudes-
sa. Kiinteä laajakaistan etuna on myös se, ettei 
se ruuhkaudu samaan tapaan, kuin mobiili-
verkko. Yhteyksien kehittäminen alueella on 
tärkeää myös siksi, että arjen monet palvelut 
siirtyvät osittain tai kokonaan verkkoon ja 
monet yritykset suosivat verkossa asiointia. 
Yhteyksien kehittäminen alueella on tärkeää 
myös siksi, että arjen monet palvelut siirtyvät 
osittain tai kokonaan verkkoon ja monet yri-
tykset suosivat verkossa asiointia. 

Taulukosta 1 voidaan nähdä 
Kemijärven tilanne kiinteän laajakaistan saa-
tavuudesta kotitalouksiin suhteessa koko 
Suomeen. Taulukko kattaa useiden nopeuk-
sien saatavuuden, mutta kiinnostus on eten-
kin 100 Mbits/s nopean yhteyden tarkastelus-
sa. Kemijärvellä esiintyy kuitenkin alueellisia 
eroja. Traficomin (2020b) aineistoa tarkastel-
lessa voidaan havaita, että Kemijärven kes-
kustan sekä Pyhätunturin alueella saatavuus 
on suhteellisen hyvä, muihin alueisiin verrat-
tuna. Keskustasta pohjoista kohti lähdettäessä 
Valtatie 5 varrella yhteyden saatavuus on myös 
parantunut. 



Telian 2014 vuoden rakennus-
hankkeen myötä.  Suomutunturin alueella 
yhteyksien kehittämistarve on kuitenkin il-
meinen. Valokuituyhteyksien osalta positii-
vista näkymää tarjoaa mm. Koillisnet Oy:n 
laajeneminen Kuusamon ja Kemijärven alu-
eelle. Kemijärven alueella valokuituverkon 
laajeneminen tapahtuu vuodesta 2022 alkaen. 
Kiinteiden verkkojen hankkeissa myös kau-
pungin kylien oma aktivisuus voi edesauttaa 
yhteyksien rakentamista. Esimerkiksi Kosta-
mon kylä on omalla aktiivisuudellaan edistä-
nyt valokuituyhteyden rakentamista kylään.

Pyykkönen ja Lehtonen (2016) 
tuovat tuloksissaan esiin, että valokuidun 
saatavuudella ja latausnopeudella on kuntien 
aluekehityksen näkökulmasta keskeinen 
merkitys. Kunnat, joilla on hyvä kiinteän no-
pean laajakaistayhteyden saatavuus, ovat 
keskimäärin menettäneet vähemmän työpaik-
koja, ja niiden työllisyysaste on laskenut 
vähemmän (Pyykkönen & Lehikoinen 2016).

Etätyöskentelyyn soveltuvat erilliset tilat
Sen lisäksi, että etänä työskentely vaatii toi-
mivat tietoliikenneyhteydet, tarvitaan myös 
siihen soveltuvat tilat. Vaikka etätyötä pysty-
tään pääasiassa tekemään vapaa-ajan asunnol-
ta tai vakituiselta asunnolta käsin, voi joskus 
ilmetä lyhytaikainen tarve siirtyä muihin 
tiloihin. Esimerkkitilanne voi olla jokin pala-
veri tai seminaari, johon osallistuminen etänä 
vaatii tietyt varustelut, joita ei välttämättä 
kotoa löydy. Jos oleskelukunnasta löytyy 
tämän kaltaisille toiminnoille soveltuvia tilo-
ja, niitä kannattaa tarjota myös monipaikkai-
sille työntekijöille, jolloin yhden asian takia 
ei välttämättä ole pakko lähteä paikan päälle 
toiselle paikkakunnalle. Kemijärven kaupun-
gilla on myynnissä sekä vuokralla useita 

toimi- ja yritystiloja, joita voitaisiin soveltaa 
myös etätyökäyttöön. Erilaisten etätyökontto-
reiden tarjoamia palveluja pystytään myös 
hyödyntämään silloin kun taloutta on jaka-
massa useampi henkilö. Tämän kaltaiset etä-
työkonttorit mahdollistavat etäopiskelua. 
Kehityskuvavaihtoehto 2 esittelee 
etätyökeskuksien mahdollisuuden sekä 
Suomun, että Pyhätunturin alueelle. Sijaintei-
na tällaiset keskukset houkuttelisivat varsin-
kin ulkopaikkakuntalaisista muodostuvaa 
monipaikkaista väestöä, koska sijainti tarjoaa 
samalla luonnonläheisyyttä ja väljyyttä, jotka 
vaikuttavat kokemukseen ympäristön hou-
kuttelevuudesta. Tämän kaltaisessa ympäristösä 
pystyy yhdistämään vapaa-ajan ja työskentelyn 
hyvin vaivattomasti. Etätyökeskukset palvelisi-
vat myös paikkakuntalaisia, jotka työskente-
levät asuinkunnan ulkopuolella, mutta joilla 
voisi olla mahdollisuus myös etätyöhön, jos 
siihen tarjoutuisi sopivat tilat.

Opiskelumahdollisuudet
Kuten esiin on tuotu, koulutusmahdollisuu-
det vaikuttavat alueen pitovoimaan. Kemijär-
vellä on väestömäärään nähden hyvät mah-
dollisuudet toisen asteen koulutukseen. 
Kaupungissa toimii sekä lukio, että Rova-
niemen koulutuskuntayhtymä Redu:n toimi-
piste, joka tarjoaa monipuolisesti ammatillista 
koulutusta. 

Korkeakouluasteen opetuksen
tarjoaminen pienemmissä kaupungeissa ja 
paikkakunnilla vaatii korkeakoulujen kanssa 
tehtävää yhteistyötä. Esimerkiksi Joensuun 
yliopisto tekee muiden oppilaitosten, 
lähinnä lukioiden, mutta myös kuntien 
ja kuntayhtymien kanssa yhteistyötä 
sopimusoppilaitosten muodossa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että sopimusoppilaitoksen

 Taulukko 1. Kiinteän verkon laajakaistan saatavuus (Traficom 2020b)



opiskelijat ovat oikeutettuja osallistumaan 
yliopiston tarjoamiin avoimen yliopiston 
opintoihin veloituksetta. Lapin yliopisto 
tarjoaa puolestaan mahdollisuutta hakea 
yhtestyöoppilaitokseksi. Tämä mahdollistaa 
avoimen yliopiston opintojen tarjoamisen 
yhteisoppilaitoksessa. Sopimus edellyttää 
yhteistyöoppilaitokselta markkinointia, joka 
tuo esiin myös opintojen tarjoajan (Lapin 
yliopiston avoin yliopisto) periaatteita. 
Edellä mainitut esimerkit ovat yksi tapa 
saada alueelle myös korkea-asteen opin-
tojen suoritusmahdollisuus. Lapin yliopisto 
ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat aiempina 
vuosina toteuttaneet yhteistyötä myös yritys-
ten kanssa muun muassa LATO-hankkeen 
muodossa. Kemijärveläiset yritykset voisivat 
hyötyä tämän kaltaisista yhteistyöhankkeista 
saamalla tuoretta osaamista opiskelijoilta ja 
oppilaitokselta.

Kemijärveltä löytyy monipaikkaiseen 
opiskeluun soveltuvia tiloja ja asuntoja. Redu:lla 
on asuntola, jossa on mahdollisuus asua 
arkipäivisin ja tarvittaessa viikonloppuisin. 
Kaupungin vuokra-asunnot tarjoavat myös 
lisää valinnanvaraa tästä näkökulmasta. Yksi 
mahdollinen tapa lisätä opiskeluun liittyvää 
monipaikkaisuuta on pyrkiä järjestämään 
esimerkiksi vuosittain kursseja ja ekskursioita 
yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. 
Esimerkiksi alueen luonto tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia, joiden ympärille tämän 
kaltaista toimintaa voisi lähteä kehittämään. 

Vapaa-ajan asumisen mahdollisuudet 
Kemijärvellä

Vapaa-ajan asumisen yhtenä motivaationa on 
halu viettää aikaa oman vakituisen asuinym-
päristön ulkopuolella (Pitkänen & Strandell 
2018). Ympäristön houkuttelevuus ohjaa sitä 
valintaa, missä vapaa-aikaa vietetään. Mones-
ti houkuttelevuuteen liittyy luontoon ja väl-
jyyteen liittyvät tekijät ja sellaiset ominaisuu-
det, jotka antavat vaihtelua arkipäiväiseen 
ympäristöön. Tähän ajatukseen nojaten voi-
daan todeta, että Kemijärveltä löytyy niitä 
ominaisuuksia, mitä vapaa-ajan asumiselta 
toivotaan. 

Lomatonttivaranto
Kemijärven kaupungilla on runsaasti vapaita 
lomatontteja, jotka ovat valmiiksi kunnallis-
tekniikan piirissä. Pääasiassa tonttivaranto 

keskittyy Suomun ja Pyhätunturin ja Äm-
mänvaaran alueelle. Myös Kemijärven 
yhteismetsän alueella on vapaana ranta-
asemakaavan kesämökkitontteja, joita on 
mahdollista ostaa tai vuokrata pitkillä sopi-
muksilla. Myös yksityisillä omistajilla on 
tontteja myynnissä.

Jotta monipaikkaista vapaa-ajan 
asumista voidaan edistää, tulee pohtia, 
mitkä tekijät lisäisivät potentiaalisten asujien 
kiinnostusta tontteja kohtaan. Yksi merkittävä 
tekijä on tietenkin palveluiden tarjonta ja 
sijainti. Palveluiden sijaintiin liittyen Rehu-
nen ym. (2021) toteavat, että vapaa-ajan asu-
minen sijoittuu yleisesti ottaen kauemmas 
palveluista suhteessa vakituiseen asumiseen. 
On kuitenkin niin, että maaseutualueella 
vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käyttö 
edesauttaa myös vakituisen väestön palvelu-
jen saavutettavuutta. Toinen vaikuttava tekijä 
voi olla se, kuinka helposti tontille rakennettu 
vapaa-ajan asunto on muutettavissa vakitui-
sen asumisen käyttöön.  Vapaa-ajan asukkai-
den liiton puheenjohtaja Tapio Tervo totesi 
Ylelle syksyllä 2020, että kiinnostus muuttaa 
asunto ympärivuotiseen käyttöön on kasva-
nut merkittävästi ja prosessi herättää kysy-
myksiä mökkien omistajissa.  Ympärivuoti-
seen asumiseen parhaiten soveltuvat 
vapaa-ajan asunnot lisäävät niillä vietettyä 
aikaa (Voutilainen ym. 2021). Tämän kaltainen 
muutosprosessi rakennuksen käyttötarkoi-
tuksiin liittyen ei ole kuitenkaan täysin mut-
katonta, ja täytyy puntaroida, missä määrin 
esimerkiksi siihen liittyviä poikkeuslupia 
voidaan ja kannattaa myöntää.

Olemassa olevat asunnot
Rakentamattomien tonttien lisäksi on hyvä 
tarkastella jo olemassa olevia asuntoja. Näitä 
löytyy niin yksityisestä kuin kaupunginkin 
omistuksesta. Asunto- ja kiinteistökaupan 
internetpalvelu Etuovessa myytäviä loma-
asuntoja Kemijärvellä oli 16 ja ne sijaitsivat 
pääasiassa Pyhätunturin tai Suomun matkai-
lukeskuksen alueella. Tästäkin seikasta 
voidaan havaita, että pää-asiallinen kiinnostus 
vapaa-ajan asumiseen keskittyy näille alueille. 
Sekä yksityisten että kaupungin omistamien 
asuntojen myynnissä ja markkinoinnissa on 
kannattavaa tuoda esiin myös monipaikkaista 
asumista tukevia tekijöitä. Myös Etuoven 
myynti-ilmoituksissa esiintyi asuntojen varus-
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teluun liittyen mainintoja työhuoneista ja 
etätyömahdollisuuksista.

Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto on esitellyt toteutettavaksi 
Autiotalot ja hiljaiset kiinteistöt hyötykäyttöön- 
hankkeen. Maaseutuun kohdistuva kiinnostus 
on kasvussa, ja tämä kiinnostus kannattaa 
hyödyntää myös tyhjillään olevien kiinteistöjen 
kehittämisessä. Hankkeen perimmäinen 
tarkoitus on tuoda samalle alustalle tietoon 
maaseudulla tyhjillään tai vähällä käytöllä 
olevien kiinteistöjä. Kiinteistöt voivat olla 
asuintarkoitukseen, mutta myös muuhun 
käyttöön suunniteltuja. Perimmäinen tarkoitus 
ei ole myydä kiinteistöä, vaan löytää keinoja 
ottaa ne hyötykäyttöön, jolloin toiminta voi 
johtaa myös lopulta kiinteistökauppoihin 
(MTK). Tämä voisi helpottaa etenkin suurten 
kiinteistöjen, joita myös Kemijärvellä on useita, 
myyntiä.

Vapaa-ajan ja virkistäytymisen palvelut 

Kemijärvellä on laaja tarjonta vapaa-ajan toi-
mintaan ja tapahtumiin liittyen. Etenkin talvia-
jan aktiviteetit ovat monipuolisia ja toimintoja 
on laajalti eri puolilla Kemijärveä. Jo halutaan 
kehittää ympärivuotista vapaa-aikaan ja virk-
istäytymiseen liittyvää monipaikkaisuutta, ke-
hittämiskohteena tulisikin olla muihin vuode-
naikoihin, etenkin kesään, keskittyvät palvelut. 
Tähän liittyen, Kemijärven vesistössä on iso po-
tentiaali laajentaa palveluiden ja myös liikku-
miseen liittyvää tarjontaa. Kehityskuva 1 esittää 
vesistöön liittyviä kehitysideoita kuten vesibus-
sireitti, joka palvelisi myös monipaikkaisuutta. 
Alueen erityispiirteet huomioiden potentiaalia 
löytyy myös erilaisista vaellus- ja retkeilyrei-
teistä, joita voidaan käyttää kävellen ja pyö-
räillen. Myös esteettömyys ja helppokulkui-
suus on huomioitavia asioita, jotka tukee myös 
iäkkäämmän väestön mahdollisuuksia käyttää 
palveluita. Kuten aiemmin on todettu, vapaa-
ajan monipaikkainen väestö vanhenee ja tämä 
seikka tulee ottaa huomioon kehittäessä ole-
massa olevia palveluita ja suunnitel-aessa uu-
sia.

Myös tapahtumien merkitys moni-
paikkaisuudelle on tunnistettava. Säännöllis-
esti järjestettävät tapahtumat tuovat elämää 
alueelle ja säännöllisyys helpottaa etenkin 
isojen tapahtumien kohdalla palveluiden ka-
pasiteetin lisäämistä ja helpottaa siihen enna-
kointia. Tapahtumien järjestäminen voi avata 

mahdollisuuksia myös vapaana olevien tilojen 
monipuolisempaan käyttöön. Erilaiset leirik-
oulut tai koulutustapahtumat voiva hyödyntää 
olemassa olevia tiloja sekä itse toiminnassa, 
mutta mahdollisesti myös majoituksessa. Py-
hätunturin ja Suomun laskettelukeskukset tar-
joavat myös laadukkaat puitteet esimerkiksi 
erilaisten talviurheiluta-pahtumien järjestämis-
een, jotka voisivat kehittyä myös laajemmin 
kansainväliseen suuntaan. Pop-up tyylinen 
toiminta ja erilaiset showroomit pystyisivät 
hyödyntämään tyhjillään olevia liiketiloja. Sen 
lisäksi että tämän kaltainen toiminta tukisi 
vapaa-ajan monipaikkaisuutta, se elävöittäisi 
keskusta-aluetta. 

Digitalisaation kehitys ja digitaalisten palve-
luiden hyödyt
Myös digitaalisten palveluiden tarjoamisen 
kehittämisessä voi olla Kemijärven kaltaisen 
kaupungin näkökulmasta kannattavaa. Ta-
loudelliset hyödyt digitalisaatioon liittyen il-
menevät etenkin kustannustehokkuudessa ja 
kustannusten alenemisena, hallinnolliset ja ti-
etohallinnolliset hyödyt ilmenevät toiminnan 
tehostumisessa ja uusien toimintatapojen kehit-
tymisessä (Antikainen ym. 2017). Antikainen 
ym. (2017) esittävät sosiaalisten hyötyjen näky-
vän etenkin saatavuuden ja saavutet-tavuuden 
parantumisena ja alueellisen tasa-arvon lisään-
tymisenä. Sosiaalisen hyödyt linkittyvät myös 
vapaa-aikaan, koska digitalisaatio vapauttaa 
resursseja joko muihin tehtäviin tai hyödyt 
ilmenevät lisääntyneenä vapaa-aikana. Sen 
lisäksi, että digitaalisuutta tuodaan osaksi usei-
ta julkisia palveluja, ne tarjoavat myös vapaa-
ajan palveluille laajenemismahdollisuuksia.

Antikainen ym. (2017) nostavat esiin, 
että tulevaisuuden kunnassa digitalisaatio tulee 
nähdä kätevyyden lisäksi merkittävänä teki-
jänä kuntalaisia ja sosiaalisia innovaatioita ak-
tivoivan alustan kokoamisessa. Digitalisaation 
hyötyjä, etenkin taloudellisesta näkökulmasta 
on vaikea osoittaa, vaikka digitalisaatio etenee 
teknologian näkökulmasta tarkasteltuna yhä 
nopeammin. On kuitenkin mahdollista, että 
digitalisaation myötä palveluiden saatavuus 
paranee ja kustannukset pienenevät (Antikain-
en ym. 2017). Koska digitalisaatio koskettaa 
useita eri toimijoita, täytyy pyrkiä selvittämään 
alueella vallitsevaa ilmapiiriä aihetta kohtaan. 



Antikainen ym. (2017) toivat omaan 
tutkimukseensa digikahvila-konseptin, 
joka juontaa juurensa maailman laajuisesti 
tunnettuun World cafe -menetelmää. Se toimii 
aineistonkeruumenetelmänä demokraattisen ja 
yhdessä tapahtuvan innovoinnin kautta. Tämän 
kaltaista konsep-ia hyödyntämällä voidaan 
saada kartoitettua laajasti alueella toimijoiden 
ja asuvien näkemyksiä digitalisaation 
kehityssuunnasta. 

Kohti kestävää monipaikkaisuutta

Monipaikkaisuudella on monia vaikutuksia 
kestävyyden eri osa-alueilla. Kuvassa 2 on 
koottu yksinkertaistaen vihreälle pohjalle 
monipaikkaisuuden positiivisia kestävyys-
vaikutuksia ja punaiselle pohjalle negatiivisia 
vaikutuksia. Jaottelut ja niitä seuraavat perus-
telut pohjaavat Rannanpään ym. (2022) esit-
tämiin tuloksiin monipaikkaisuuden kestä-
vyysvaikutuksista. Vaikutusten tarkastelu 
kestävyyden näkökulmasta on olennaista, jos 
ilmiö halutaan ottaa mukaan osaksi ympäris-
tön kannalta kestävien alueiden suunnittelua 
(Rehunen ym. 2021).

Taloudellinen kestävyys 
Taloudellista kestävyyttä tarkastellaan tässä 
yhteydessä monipaikkaisuuspaikkakunnan 
näkökulmasta. Työ ja opiskelu sekä vapaa-
aika ja virkistäytyminen monipaikkaisuuden 

muotoina tukevat alueen elinkeinorakenteen 
monipuolistumista. Negatiivista vaikutusta 
voi syntyä tilanteissa, joissa opiskelijan tuo-
ma työvoima siirtyy pois alueelta (Rannanpää 
ym. 2022). Vapaa-ajan asumisella on lähtö-
kohtaisesti positiivisia vaikutuksia taloudel-
liseen kestävyyteen, mutta se on riippuvaista 
siitä, millä laajuudella sitä esiintyy ja tavara- 
ja palveluntuotannon kohdalla negatiivisia 
vaikutuksia voi syntyä riippuen siitä, miten ne 
on järjestetty (Rannanpää ym. 2022). Haukkala 
(2011) nostaa esiin taloudellisen kestä-vyyden 
näkökulmasta haasteen liittyen siihen, onko 
Suomella varaa monipaikkaisuu-teen ja miten 
monipaikkaisuutta pystytäisiin toteuttamaan 
kustannustehokkaasti.

Sosiaalinen kestävyys
Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta ei ole 
yllättävää, että etenkin vapaa-ajan asumisella 
on positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Myös 
etätyöllä nähtäisiin olevan lähtökohtaisesti 
positiivisia vaikutuksia. Rannanpää ym. (2022) 
tuovat esiin, kuinka pitkistä työmatkoista 
johtuvan monipaikkaisuuden voidaan nähdä 
aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia tällä osa-
alueella. Kuten selvityksen alussa käytiin läpi, 
monipaikkaisuus voi toisinaan olla pakotettua. 
Pakotetut monipaikkaisuuden muodot 
vaikuttavatkin myös ilmiön sosiaaliseen 
kestävyyteen. 

Kuva 2. Monipaikkaisuuden vaikutukset kestävyyden eri osa-alueilla (Rannanpää ym. 
2022)



Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien tarkastelua on 
tapahtunut pääosin kausiasukkaiden (ke-
sämökkiläisten) näkökulmasta (Rannanpää 
ym. 2022). Kuvassa 2 tämä tekijä on laitettu 
positiiviseksi tekijäksi sosiaalisen kestävyy-
den kannalta, mutta riippuen mistä moni-
paikkaisuuden muodosta asiaa tarkastellaan, 
sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, 
jotka liittyvät muun muassa haasteisiin integ-
roitua alueen vakiintuneeseen paikallisyhtei-
söön. Pääasiallinen etätyöskentely voi puoles-
taan irtaannuttaa työntekijää työyhteisöstä 
sosiaalisten kanssakäymisten vähenemisen 
myötä. 

Viimeisenä sosiaalisen kestä-
vyyden muuttujana Rannanpää ym. (2022) 
tarkastelevat yhdenvertaisuutta ja oikeuden-
mukaisuutta ja toteavat, että monipaik-
kaisuus aiheuttaa negatiivisia kestävyysvai-
kutuksia. Työmatkoihin ja etätyöhön liittyvät 
tekijät korostuvat tässä yhteydessä. Pitkät, 
monipaikkaisuutta aiheuttavat työmatkat 
sekä etätyön mahdollisuudet ovat riippuvai-
sia toimialasta. Toimialakohtaisten erojen 
lisäksi työnantajien ja yritysten välillä on 
huomattavasti vaihtelua etätyömahdollisuuk-
sissa. Sosiaaliseen kestävyyden haasteet kul-
minoituvat Haukkalankin (2011) mukaan 
siihen, onko (ei-pakotettu) monipaikkaisuus, 
esimerkiksi etätyö, lähinnä vain tiettyjen am-
mattiryhmien tai tuloryhmien etuoikeus.

Ekologinen kestävyys
Ympäristön ja ekologisen kestävyyden osalta 
lähes kaikki vaikutukset voivat tilanteesta 
riippuen kääntyä joko positiivisiksi tai nega-
tiivisiksi, kuten kuvasta 2 voidaan havaita. 
Liikkuminen työmuodosta riippuen voi joko 
vähentyä tai pitkistä matkoista johtuen kas-
vaa. Myös vapaa-ajan asuminen lisää liiken-
nesuoritetta. Vapaa-ajan asunnolla vietetyn 
ajan lisääntymisen myötä energian kulutus 
kasvaa. Mutta saman aikaisesti energiaa kuluu 
vähemmän vakituisella asunnolla. Uusiutuvien 
energia-lähteiden käyttö ja energiatehokkaiden 
ratkai-sujen käyttö voi hillitä näitä vaikutuksia.

Maankäyttöön liittyvät negatiiviset 
vaikutukset ilmenevät vahvimmin vapaa-
ajan asumisessa. Suhteessa vapaa-ajan 
asuntojen käyttöasteeseen, ne vievät paljon 
rakennettua maata (Rannanpää ym. 2022). 
Toisaalta esimerkiksi kyläalueilla vapaa-

ajanasunnot huomioon ottaen vakituisesti tai 
osa-aikaisesti asuttujen rakennusten määrä voi 
kolminkertaistua. Yhteisen infrastruktuurin 
hyödyntämiselle on paremmat lähtökohdat 
kylämaisella asutustiheydellä (Rannanpää ym. 
2022). 

Monipaikkaisuudella on myös muita 
välittömiä ympäristövaikutuksia, kuten 
Rannanpää ym. (2022) esittävät.  Näistä nega-
tiivisia voivat olla rakennetun alueen laaje-
neminen luonnonalueille ja elinympäristöjen 
pirstaloituminen. Positiiviset vaikutukset 
näkyvät etätyössä sekä vapaa-ajan asumises-
sa. Etätyö voi vähentää pendelöintiä ja liik-
kumisen päästöjä sekä vähentää toimistotilo-
jen tarvetta ja energiankulutusta. Vapaa-ajan 
asumisen positiiviset vaikutukset voivat nä-
kyä luontosuhteen ja ympäristösuhteen yllä-
pitona sekä kulttuurimaiseman vaalimisena 
(Rannanpää ym. 2022). Peilaten näitä näkö-
kulmia Haukkalan (2011) näkemyksiin ekolo-
gisen kestävyyden haasteista, myös ne keskit-
tyvät pitkälti samoihin teemoihin. Haasteena 
voidaan nähdä mahdollinen liikkumisen, 
asunnon hiilijalanjäljen ja vapaa-ajan asunto-
jen jäteveden lisääntymiset (Haukkala 2011).

Johtopäätöksiä 

Erillisselvityksen keskeisinä tuloksina voidaan 
ensinnä todeta, että monipaikkaisuudella on 
paljon potentiaalia tukea alueellista kehitystä. 
Parhaimmillaan monipaikkaisuus lisää alueen 
elinvoimaa ja tasaa muuttotappiosta johtuvia 
vaikutuksia. Edellytyksenä tälle on, että 
monipaikkainen väestö otetaan huomioon 
alueen suunnitteluvaiheessa.

Kemijärvellä keskeisinä mo-
nipaikkaisuutta edistävinä toimina voidaan 
nähdä tietoliikenneyhteyksien parantaminen, 
monipaikkaisen asumisen mahdollisuuksien 
monipuolistaminen ottamalla huomioon niin 
vapaa-ajan sekä työn ja opiskelun monipaik-
kainen väestö. Tietoliikenneyhteyksien 
kehittäminen mahdollistaa paremmat 
etätyömahdollisuudet ja helpottaa 
digitalisaatioon nojaavien palveluiden kehittä 
mistä,  mikä puolestaan voi monipuolistaa alueen 
palveluiden tarjontaa. Toisena  edistävänä 
toimena voidaan suorittaa tarkastelua moni-
paikkaiseen asumiseen ja toimintaan soveltu-
vien tilojen osalta. Lähtökohtaisesti tilanne on 
hyvä, mutta kehittämiskohteita ja mahdolli-



suuksia Kemijärvellä on olemassa.
Monipaikkaisuuteen liittyvä kehitys 

tulee rakentaa kestävästä näkökulmasta. 
Tärkeää on myös, että huomioon otetaan 
laajasti eri toimijoiden, jota alueen mo-
nipaikkaisuus koskettaa, näkökulmat. Tämä 
tarkoittaa tiivistä yhteistyötä niin alueen vaki-
tuisten ja kausittaisten asukkaiden, maan-
omistajien, yrittäjien ja kaupungin välillä. 
Tällä tavoin saadaan varmistettua, että kehi-
tys palvelee kaikkia toimijoita ja jokaisella on 
tulevaisuudessa mahdollisuus hyötyä moni-
paikkaisuuden tuomista mahdollisuuksista. 
Kestävyyttä lisää myös monipaikkaisten toi-
mintojen kehittäminen hyödyntämällä ole-
massa olevaa infrastruktuuria, jos se vain 
suinkin on mahdollista. 
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II Perusselvitykset



Maiseman peruspiirteet

Maisemamaakuntajaossa Kemijärvi kuuluu pääo-
sin peräpohjolan vaara- ja jokiseutuun. ”Seudun 
maisemaa hallitsevat verraten jyrkkäpiirteiset maas-
tonmuodot ja voimakkaat jokivarret asumismaisemi-
neen. Vaaroilla ja tuntureilla maaperä on yleisimmin 
moreenia ja myös kallioalueita esiintyy yleisesti. Su-
urten jokien varsilla on laajoja, melko hienojakoisia 
kerrostumia. Alueen poikki kulkee muutama luoteesta 
kaakkoon suuntautuva harjujakso. Kemijärven har-
jujaksojen yhteydessä olevat kumpumoreenialueet ja 
kamemaastot ovat maisemallisestikin huomattavia.” 
(Lapin liitto n.d.)
 Kemijärven kaakkoisosa kuuluu 
Kuusamon vaaraseudun maisemaseutuun. ”Vaar-
aseudun maisemat ovat jylhiä ja maanpinnan muodot 
jyrkkiä. […] Seudulle ominaisia pinnanmuotoja muo-
dostavat vaarojen ohella myös luoteesta kaakkoon suun-
tautuvat drumliinikentät sekä monet samansuuntaiset 
ja lännestä itään suuntautuvat harjujaksot. Drum-
liinien välisillä alueilla on pieniä aapasoita ja järviä. 
Seudulla on lukuisia pieniä järviä, jokia ja puroja sekä 
suuriakin järviä. […] Harva asutus on sijoittunut sekä 
vaarojen rinteille että järvien niemille ja kannaksille.” 
(Lapin liitto n.d.)
Maisematyyppijako
 Maisemamaakuntajakoa on tarkennettu 
Etelä- ja Keski-Lapin maisemaselvityksessä. Tätä 
jakoa kutsutaan maisematyyppijaoksi. Tarkennus 
on tehty, jotta pienipiirteisempi maisemaraken-
teen ja kulttuuripiirteiden vaihtelu saataisiin esiin. 
Selvitysalueella on seuraavia maisematyyppejä:
 • Kitkan ja Suolijärvien alue
 • Sallan vaara- ja suoalue
 • Yläkemijoen jokivarsi ja vaara- 
  maisema

 • Ounasjoen ja Raudanjoen   
  vaara- ja jokialue
 • Pyhän – Luoston tunturit
 • Kemijärven alue
 • Yläkemijoen jokialue
(Lapin liitto n.d.)
Maisemamaakunnat ja tyypit on esitetty kuvassa 
1. 

Luonnonympäristö

Kemijärven luonnonympäristö kuuluu pohjois-
boreaalisen vyöhykkeen Peräpohjolan alueeseen. 
Suurin osa Kemijärvestä kuuluu lisäksi eteläisen 
Peräpohjolan aapasoiden alueeseen. Arvokkaita 
kallioalueita on kolme, pinta-alaltaan 439 hehtaar-
ia. Kemijärvellä on lisäksi paljon arvokkaita mo-
reenimuodostumia. Kemijärven kumpumoreeni-
kenttä on huomattava Suomen mittakaavassa ja se 
on laajuudeltaan noin 2 000 neliökilometriä. Kum-
pumoreenikenttä muodostuu pääasiassa lounaas-
ta koilliseen suuntautuvista moreeniselänteistä ja 
pintalohkareisuus on alueelle tyypillistä (Lapin 
liitto n.d.).

Luonnonsuojelu 
Valtaosa Kemijärven suojelualueista kuuluu Nat-
ura-verkostoon ja ne ovat pääasiassa keskittyneet 
soiden suojeluun. Kemijärven alueella olevia 
Natura-alueita ovat Haikara-aapa – Vitsikkoaapa, 
Javarustunturi, Mustarinnan tunturi, Ottavaara, 
Pyhä-Luosto, Pyhätunturin kansallispuisto, 
Raateaapa, Siikajoki-Juujoki ja Tynnyriaapa. Ni-
iden yhteenlaskettu pinta-ala on 7 230 hehtaaria, 
kaksi prosenttia kunnan pinta-alasta (Lapin liitto 
n.d.).  
 Pyhä-Luoston kansallispuisto on su-

Taija Mäkelä ja Eemeli Nurmi

Luonto- ja maisemaselvitys



urimmaksi osaksi valtion omistama ja se on pe-
rustettu vuonna 2005. Kokonaisuudessaan Kemi-
järven kunnan alueella sijaitseva Tunturiaapa on 
soidensuojelun perusohjelmassa ja se muodostuu 
kolmesta toisistaan erillään olevasta alueesta. 
Suurin alue on laaja suoalue, jonka reunoilla on 
kuitenkin paljon ojituksia. Elinvoimainen vesilin-
tulajisto sijaitsee erityisesti Iso-Tynnyrilammessa. 
Javarustunturi on tärkeä vanhan metsän alue, jo-
hon kuuluu muun muassa soita sekä kovapohjain-
en lähdejärvi Tunturijärvi (Lapin liitto n.d.).

Pohjavesialueet
Kemijärvellä on 41 pohjavesialuetta. Niistä suurin 

osa kuuluu pohjavesiluokitukseen 2, mikä tarkoit-
taa vedenhankintaan soveltuvaa aluetta. Alueista 
viisi on luokiteltu luokkaan 1, mikä tarkoittaa ve-
denhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. 
Aluetta käytetään tai on tarkoitus käyttää yh-
dyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä. Ve-
denhankinnan kannalta tärkeitä alueita ovat: 
 • Misi-Raaka A 
 • Misi-Raaka B 
 • Sarrioselkä A 
 • Sarrioselkä B 
 • Sarrioselkä C 
Lisäksi luokkaan E luokitellaan alueet, joiden 
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 

Kuva 1. Maisemakuntajako [sininen viiva] ja maisematyyppijako [violetti viiva] Kemijärven alueella 
(Kartta: Eemeli Nurmi, Aineisto: Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna ja Lapin liitto).



suoraan riippuvainen. Aiempi luokitus (Luokka 
I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesi-
alue, Luokka III: muu pohjavesialue) on voimassa 

rinnakkain uuden luokituksen kanssa, kunnes 
pohjavesialueille tehtävät tarkastukset ovat lopul-
lisesti valmiit (Lapin liitto n.d.).

Kuva 2. Kemijärven luonnonsuojelualueet.



Kuva 3. Kemijärven pohjavesialueet.



Kulttuuriympäristö

Kemijärven alueella on kolme valtakunnallisesti 
arvokasta maisema-aluetta ja viisi valtakunnallis-
esti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Valtakunnallisesti merkittävät maisema-al-
ueet
”Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat 
maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden 
arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen 
luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen 
rakennuskantaan.” (ProAgria Etelä-Suomi 2016).
 ”Juujärven kylä ympäristöineen edustaa 
Kemijoen keskijuoksun jokivarsiasutusta Peräpohjolan 
vaara- ja jokiseudulla. Alueen maisema-arvoihin lukeu-
tuvat perinteisenä säilynyt tiivis kylärakenne, lukuisat 
vanhat pää- ja talousrakennukset sekä avoimina pysyn-

eet pellot. Kemijoen varteen nousevat rakkarinteiset 
Juuvaara ja Pajuvaara ovat olennainen osa kylän kult-
tuurimaisemaa.” (Ympäristöministeriö, SYKE 2021)
 ”Javarus on pieni maatalouskylä, jonka 
maisemalliset arvot perustuvat tiiviiseen, avoimeen ja 
elinvoimaiseen kylämaisemaan sekä yhtenäiseen ky-
läkuvaan. Javarus tunnetaan vanhana Lapin ja Lannan 
rajapaikkana, ja siellä on rikas arkeologinen kulttuurip-
erintö.” (Ympäristöministeriö, SYKE 2021)
 ”Pyhätunturi on merkittävä luonto- ja virk-
istyskohde, jolla on myös korkea kulttuurihistorial-
linen arvo metsäsaamelaisten pyhänä paikkana sekä 
Lapin ja Lannan vanhana rajana. Alueen maisemal-
liset arvot perustuvat luonnontilaisina säilyneisiin 
tunturi- ja suoalueisiin, tunturialueiden rikkaaseen 
geologiseen historiaan sekä tunturin hallitsevaan 
rooliin ympäröivien alueiden kaukomaisemassa.” 
(Ympäristöministeriö, SYKE 2021)

Kuva 4. Ilmakuva Javaruksen kylästä. (Maanmttauslaitos Paikkatietoikkuna 2022).



Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt
”Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen rakenne, kylä- ja kaupunkikuva 
pyritään turvaamaan sekä säilyttämään alueilla jo ole-
via rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on 
mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muu-
tosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominais-
luonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muu-
tosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella.” 
(Museovirasto n.d.)
 ”Puikkolassa on Pajarin, Rantaharjun ja 
Pekkalan pihapiirien muodostama ehjä kokonaisuus. 
Puikkolan taloryhmä kuvastaa Kemijokivarren jokivar-
siasutuksen ulkopuolelle 1700-luvun puolivälissä syn-
tynyttä kyläasutusta. Puikkolan rakennuskanta on hy-
vin säilynyttä peräpohjalaista maaseuturakentamista 
1800-luvulta.” (Museovirasto 2009)
 ”Salpalinja on yksi merkittävimmistä II 
maailmansodan aikana rakennetuista linnoitus-
ketjuista. […] Salpalinjan pohjoisosia ovat Lapissa 
Kemijärven Joutsijärvellä, Sallan Ruuhijärvellä sekä 
Savukoskella Sarvilammella, jossa on kivistä rakennet-
tu panssarieste ja sen varrelle puusta ja kivistä raken-
nettuja ampuma-, tähystys- ja konekivääripesäkkeitä.” 
(Museovirasto 2009)

 ”Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirk-
koympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään 
Lapin tärkeimmän kulkureitin, Kemijoen varteen 
1600-luvulta 1900-luvun alkuun syntynyttä omavara-
istalouteen perustuvaa peräpohjalaista uudisasutusta. 
[…] Juujärven kylä Kemijoen länsirannan niemellä 
Kemijärvellä on tiiviiksi ryhmäksi rakentunut ja ky-
lässä on säilynyt jokivarren vanhaa talonpoikaista rak-
ennuskantaa.” (Museovirasto 2009) 

Muinaismuistot
Muinaismuistoja Kemijärven alueella on yhteen-
sä 281 kpl. Ne sijoittuvat erityisesti vesistöjen 
läheisyyteen.
 ”Muinaismuistolaki kieltää toimenpiteet, 
jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säi-
lymiselle. […] Suojelua voidaan tukea ja laajentaakin 
erityisesti kaavoituksen keinoin: osoittamalla mui-
naisjäännökset eri kaavatasoilla, varmistamalla muun 
maankäytön ja suojeluintressien yhteensopivuus sekä 
turvaamalla muinaisjäännöksen asema maisemassa tai 
lähiympäristössään.” (Museovirasto 2009)

Kuva 5. Ilmakuva Puikkolan pihapiireistä (Maanmttauslaitos Paikkatietoikkuna 2022).



Kuva 6. Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset Kemijärvellä. 
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Kemijärven matkailuluvut ovat kasvussa,
mutta matkailu ei ole kehittynyt yhtä
nopeasti kuin muun Lapin matkailu. Tämän
vuoksi Kemijärven kaupunki on
käynnistänyt Kemijärven matkailun
kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman
laatimisen. Suunnitelman tavoitteena on
löytää kehittämiskohteita ja luoda niiden
perusteella suunnitelma, joka ohjaa
määrätietoista kehittämistyötä 5–10 vuotta
eteenpäin (Kemijärven kaupunki 2021).
Myös Lapin ammattikorkeakoululla on
käynnissä Kemijärven matkailun
kehittäminen ja uudistaminen -hanke, jonka
tarkoituksena on kehityspotentiaalin
tunnistaminen (Lapin AMK 2022).
Kehityksessä tullaan painottamaan
paikallisuutta, kylien toimintaa sekä
järviluontoa (Visit Kemijärvi 2019).

Matkailutilastot

Kemijärvellä ei ole saatavilla minkäänlaisia
tarkkoja matkailutilastoja. Kemijärven
Kehittäminen ja uudistamisen AKKE-
hankkeen yhteydessä on tehty arvioita
mahdollisista ulkomaisten matkailijoiden
rekisteröidyistä yöpymisitä vuosina 2016–
2019 sekä arvioitu mahdollista potentiaali
vuosille 2024–2026. Yöpymisten määrä on
laskettu vähentämällä Itä-Lapin
tilastoiduista yöpymisistä Pelkosenniemen ja
Sallan yöpymiset. Saatu arvo on kerrottu
kertoimella, joka on laskettu perustuen
Kemijärven, Posion ja Savukosken kuntien
majoitusyritysten liikevaihto-osuuksiin.
Laskuissa on oletettu, että ulkomaisten osuus
majoittuneista on Kemijärvellä sama kuin
kaikissa Itä-Lapin kunnissa (visitory 2022d).
Arvion mukaan vuonna 2019 ulkomaisten
rekisteröityjä yöpymisiä oli hieman yli 8000
ja vuoden 2026 mennessä määrä olisi noin
10800. On kuitenkin huomioitava Covid-19
pandemia, joka voi vaikuttaa negatiivisesti
matkailun kehitykseen ja tehtyihin arvioihin.
Kuvassa 1. on esitetty tulokset:

Kirill Gusev

Matkailuselvitys



Hankkeessa on myös arvioitu ulkomaisten
matkailijoiden rekisteröityä yöpymistä
sesongeittain ja arvion tulokset on esitetty
kuvassa 2. Kemijärven yöpymistä on
verrattu Enontekiön ja Kemin yöpymisiin,
minkä vuoksi ne näkyvät myös kuvassa.
Arvion mukaan ulkomaisten matkailijoiden
yöpymiset ovat kasvaneet Kemijärvellä
vuosien 2016 ja 2019 välillä noin 25 %, mikä
on 15 % enemmän kuin Lapissa keskimäärin.
Tuloksista nähdään, että suurimmat
yöpymismäärät sijoittuvat talvelle, jonka
jälkeen tapahtuu radikaalinen yöpymis-

ten väheneminen. Kesällä ja syksyllä
yöpymisten määrä on alle 1000.
Rekisteröimättömien yöpymisten kohdalla
määrän arvioidaan kasvavan 35 % vuonna
2026 ja rekisteröityjen 31 % (visitory 2022d).
Myös rekisteröimättömissä yöpymisissä on
selkeästi havaittavissa talvikuukausien
suosio, mutta on myös havaittavissa
yksittäisiä poikkeuksellisia piikkejä kuten
esimerkiksi 8/19 ja 9/19. Kuvassa 3. on
esitetty ulkomaisten rekisteröimättömien
yöpymisten määrä Kemijärvellä
kuukausittain.

Kuva 1. Ulkomaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset Kemijärvellä 2016–2019 ja potentiaali 
vuosille 2024–2026 (visitory 2022d)

Kuva 2. Ulkomaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset Kemijärvellä, Enontekiössä ja Kemissä 
(visitory 2022d)



Päiväkävijöitä oli arvioiden mukaan vuonna
2018 noin 200 ja vuonna 2019 lähes 300.
Kasvun oletetaan jatkuvan ja vuonna 2026.
Tulokset on havainnollistettu kuvassa 4.

2021 koronapandemian aikana kotimaisten
matkailijoiden määrä nousi 76 prosenttiin.
Vuosi 2021 oli kotimaisten matkailijoiden
osalta ennätysvuosi ja rekisteröityjä
yöpymisiä oli 1,8 miljoonaa (Business
Lapland 2022). Kuvassa 5. on esitettynä
kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden
yöpymiset Lapissa vuosina 2018–2021.
Kuvasta voidaan huomata yöpymisten
määrän vaihtelua sesonkien mukaan.
Kuvasta erottu myös selkeästi
kotimaamaisten matkailijoiden tärkeys
kesäsesongin ja pandemian aikana. 

Itä-Lapin skaalas-
sa katsottuna, vuonna 2019
alueella rekisteröitiin 210 000 kotimaisten ja
73 300 ulkomaisten matkailijoiden
yöpymistä (visitory 2022a). Vuonna 2020
rekisteröitiin 229 000 kotimaisten ja 39 100
ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä
(visitory 2022b). Kemijärven ja
Pelkosenniemen rajalla sijaitseva Pyhä-
Luosto on matkailijamäärältään Itä-Lapin
vetovoimaisin kohde. Vuonna 2021 alueella
rekisteröitiin 150 000 kotimaisten ja 27 100
ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä
(visitory 2022c). Suomutunturin
hiihtokeskuksen kodalla ei löytynyt matkailu-
tilastoja.

Kuva 3. Ulkomaisten matkailijoiden rekisteröimättömien yöpymisten määrä Kemijärvellä kuukausittain 
(visitory 2022d)

Kuva 4. Päiväkävijät kemijärvellä (visitory
2022d)

On kuitenkin tärkeää huomioida, että
kotimaiset matkailijat muodostavat suuren
osan Lapin matkailijamääristä: vuonna 2019
noin 48 prosenttia rekisteröidyistä
yöpymisistä oli kotimaisten matkailijoiden
tekemiä (Business Lapland 2020). Vuonna



Majoituspalvelut Kemijärvellä

Kemijärven alueella löytyy paljon erilaisia
majoitusvaihtoehtoja. Visit Kemijärvi
-sivulla (Visit Kemijärvi n.d.-b) on esitettynä
matkailuyrittäjien tarjoamia
majoituspalveluita, kuten hotelleja, mökkejä
ja leirintäalueita. Suurin osa näistä
palveluista sijoittuu Kemijärven keskustaan
tai Pyhän ja Suomun laskettelukeskusten
läheisyyteen. Olemassa olevien hotelleiden
lisäksi, Kemijärven tuntumaan on
suunnitteilla uusi Puuhotelli, jonka
tarkoituksena on vastata nykyaikaisia Lapin
matkailun tarpeita (Kemijärven yritys- ja
elinkeinopalvelut 2017). Muutama
majoituspalvelu löytyy yksittäisistä kylistä.
Myös Booking.com -palvelu (Booking.com
2022) näyttää suurimmaksi osaksi samoja
majoituspalveluita. Airbnb -palvelussa
(Airbnb 2022) löytyy huomattavasti
enemmän majoituspalveluita, jotka ovat
yksityishenkilöiden tarjoamia. Myös nämä
majoituskohteet sijoittuvat suurimmaksi
osaksi Kemijärven keskustan sekä Pyhän ja
Suomen laskettelukeskusten läheisyyteen.
Kemijärven alueen tarkkaa
majoituskapasiteettia on vaikea arvioida.

Ohjelmapalvelut

Kemijärvellä on tarjolla paljon erilaisia
ohjelmapalveluita. Kemijärven puhdas
luonto mahdollistaa hyvinvoinnin

edistämistä sekä metsän antimista
nauttimisen. Syyskuun Luonnosta
Hyvinvointia tapahtumassa pystyy
tutustumaan paikallisiin luonnontuotteisiin
ja lähiruokaan sekä kuuntelemaan luentoja
luonnosta. Luonnosta on myös mahdollista
nauttia ratsastusretkellä. Suomen 19. suurin
järvi Kemijärvi sekä Suomen pisin joki
Kemijoki tarjoavat ympärivuotisen
mahdollisuuden hauen, kuhan ja ahvenen
kalastukseen. Vesistöt tarjoavat
mahdollisuuden vesiaktiviteetteihin ja
tarvittavia välineitä on mahdollista vuokrata
eri toimipisteistä. Kemijärven sekä Pyhä-
Luoston ja Suomun reitistöt tarjoavat upeat
järvi- ja vaaramaisemat maastopyöräilylle.
Pyöriä on mahdollista vuokrata paikallisilta
toimijoilta (Visit Kemijärvi n.d.-a).

Myös talven ohjelma on
monipuolinen. Pyhällä, Suomulla ja
Kemijärvellä on mahdollista hiihtää, lähteä
lumikenkäretkelle tai vuokrata
moottorikelkkoja ja lähteä ohjatulle
moottorikelkkasafarille. Kemijärvellä Off-
Piste Adventures Oy järjestää ratsastusretkiä
sekä porosafareita (Visit Kemijärvi n.d.-c).
Pyhätunturin ja Suomun laskettelukeskukset
tarjoavat laskettelurinteiden lisäksi monia
muita aktiviteetteja (Visit Kemijärvi n.d.-d).
Taulukossa 2. on esitetty Kemijärvellä olevat
ohjelmapalveluyritykset ja niiden tarjoamat
palvelut. Kuvassa 6. on esitetty Kemijärven
virkistyskohteet ja reitit.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

20
18

M
01

20
18

M
02

20
18

M
03

20
18

M
04

20
18

M
05

20
18

M
06

20
18

M
07

20
18

M
08

20
18

M
09

20
18

M
10

20
18

M
11

20
18

M
12

20
19

M
01

20
19

M
02

20
19

M
03

20
19

M
04

20
19

M
05

20
19

M
06

20
19

M
07

20
19

M
08

20
19

M
09

20
19

M
10

20
19

M
11

20
19

M
12

20
20

M
01

20
20

M
02

20
20

M
03

20
20

M
04

20
20

M
05

20
20

M
06

20
20

M
07

20
20

M
08

20
20

M
09

20
20

M
10

20
20

M
11

20
20

M
12

20
21

M
01

20
21

M
02

20
21

M
03

20
21

M
04

20
21

M
05

20
21

M
06

20
21

M
07

20
21

M
08

20
21

M
09

20
21

M
10

20
21

M
11

20
21

M
12

Kotimaiset yöpymiset, lkm Ulkomaiset yöpymiset, lkm

Kuva 5. Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset Lapissa 2018–2021
(Tilastokeskus 2022)



KOHDE SIJAINTI MUOTO KAPASITEETTI 
HOTELLI KEMIJÄRVI Kemijärvi Hotelli 38 huonetta 
HOTELLI MESTARIN 
KIEVARI 

Kemijärvi Hotelli 21 huonetta 

HOTELLI 
UITONNIEMI 

Kemijärvi Hotelli 7 huonetta 

LOHEN 
LOMAKESKUS 

Kemijärvi Mökkejä Useita mökkejä 

CAMPING 
KEMIJÄRVI 

Kemijärvi Leirintäalue Useita paikkoja asuntoautoille ja 
-vaunuille sekä teltta-alue 

HOTELLI 
SUOMUTUNTURI 

Suomutunturi Hotelli/mökkejä Useita huoneita

SUOMUN MÖKIT Suomutunturi Mökkejä ja 
huoneistoja 

Noin 60 yksityisen henkilön 
mökkiä ja huoneistoa 

LOMAKESKUS LUPPO Pyhätunturi Hotelli 47 vuodepaikkaa 
KESKUSVARAAMO 
PYHÄHIPPU OY 

Pyhätunturi Mökkejä sekä 
huoneistoja 

Yli 120 mökki-, paritalo- ja 
rivitalovaihtoehtoa 

LOMAKYLÄ 
KUUKIURU 

Vuostimo Mökkejä, huoneita 
sekä leirintäalue 

Useita mökkejä, huoneita, 
paikkoja asuntoautoille ja -
vaunuille sekä teltta-alue 

MATKATUPA Luusua Mökkejä ja 
huoneistoja 

Useita mökkejä ja huoneistoja 

TAPIONNIEMEN 
KYLÄKARTANO 

Tapionniemi Huoneistoja Muutamia huoneistoja 

SOPPELAN WANHA 
KOULU ART CAFÉ 
SEVA BEACH 
CAMPING 

Soppela Leirintäalue 10 asuntoautopaikkaa ja 15 
telttapaikkaa sekä muut 
majoituspalvelut 

OHJELMAPALVELUYRITYS PALVELU 

URHEILU SIVAKKA KY Välineiden vuokraus ja lumikenkäretket 

OFF-PISTE ADVENTURES OY Ratsastus ja porosafarit 

GUESTHOUSE UITONNIEMI Välinevuokraus 

IKIVALKEA Hyvinvointitapahtumia luonnossa ja sisätiloissa 

JÄNKÄKOIRA Kalastusta ja risteilyjä 

PYHÄSAFARIS Välinevuokraus sekä moottorikelkkasafarit 

SUOMU-RINTEET OY Välinevuokraus, moottorikelkkasafarit, muut 
retket 

Taulukko 1. Kemijärven majoituskohteet (Visit Kemijärvi n.d.-b)

Taulukko 2. Kemijärven ohjelmapalveluyritykset (Visit Kemijärvi n.d.-c)



Kuva 6. Kemijärven virkistyskohteet ja reitit
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Tässä selvityksessä esitetään Kemijärven 
väestörakenne ja väestöennuste. Aineiston 
tilastot on koostettu  Tilastokeskuksen 
tietokannoista, ellei toisin mainita.
 
Suomi jatkaa kaupungistumistaan ja 
väestömäärä maaseudulla laskee. Väestö 
vanhenee, syntyvyys on pientä, ja erityisesti nuori  
väestö muuttaa  maaseudulta ja maaseudun 
pienistä kaupungeista kasvukeskuksiin.  
 
Ilmiöltä ei ole välttynyt myöskään Kemijärvi. 
Sen väkiluku on pienentynyt jo pitkään, 

ja sen väestön keski-ikä on yli 10 vuotta 
maan keskiarvoa korkeampi. Suomessa 
syntyvyys on laskenut vuosi vuodelta koko 
2010-luvun, niin että vuonna 2019 syntyi jo 
15 000 lasta vähemmän kuin vuonna 2010. 
 
Kemijärvi  on kuitenkin saanut 2010-luvulla 
hillittyä nettomuuton tasaantumisella 
väestökatoaan.  Vielä kun 2000-luvulla 
Kemijärven vuosittainen nettomuutto 
vaihteli                 keskimäärin -100 ja -200 välillä, 
jäi se 2010-luvulla vuotta 2012 lukuunottamatta 
joka vuosi alle -50. Vuonna 2020 lukema oli -3.   

Paulus Alajeesiö

Väestörakenneselvitys ja
väestöennuste 

Kuva keskustasta 1950-luvulta, jolloin Kemijärven kunnan ja kauppalan yhteenlaskettu väkiluku 
oli vuosikymmenen alkupuolella noin 13 000 ja sen loppupuolella noin 16 000. Korkeimmista lukemista 
väkiluku on laskenut yli puolella. (Kuva: Wikicommons)



 
Väkiluku
 
Kemijärven väkiluvun kehitys on ollut 
laskussa 1980-luvulta lähtien: nettomuutto 
on negatiivista erityisesti nuoren väestön 
muuttaessa pois. Lisäksi luonnollinen 
väestönlisäys on negatiivista ja syntyvyys 
vähäistä. Vuonna 1985 Kemijärven väkiluku 
oli noin 13 000 asukasta, kun vuoteen 2020 se 
oli tippunut lähes puolella 7212 asukkaaseen 
sen ollessa väkiluvultaan Suomen 121. suurin 
kunta. Suurimmillaan Kemijärven väkiluku oli 

1960-luvulla noin 16 000.
Luonnollinen väestönlisäys 

Luonnollinen väestönlisäys, eli kuolleiden ja 
elävänä syntyneiden erotus, oli Kemijärvellä 
vuonna 2020 -97. 1990-luvulla Kemijärven 
luonnollinen väestönlisäys oli vielä 
positiivinen. Vuodesta 1995 lähtien luku on 
ollut joka vuosi negatiivinen ja pitkän aikavälin 
tarkastelussa sen voidaan katsoa muuttuneen 
yhä negatiivisempaan suuntaan. Vuodesta 1995 
lähtien Kemijärvellä on keskimäärin kuollut 67 
henkilöä enemmän kuin on syntynyt. Vuonna 
2020 Kemijärvellä syntyi 35 henkilöä ja kuolleita 
oli 132.

Ylemmässä diagrammissa esitettynä elävinä syntyneiden määrät sekä kuolleiden määrät. Alempi 
diagrammi osoittaa näiden erotuksen. Luku on ollut negatiivinen vuodesta 1995 lähtien, ja kehitys on 
kulkenut negatiiviseen suuntaan. (kuvat: Tilastokeskus)



Nettomuutto
 
Myös Kemijärven nettomuutto eli kuntaan 
muuttaneiden ja sieltä poismuuttaneiden erotus 
on ollut samalla tarkasteluvälillä negatiivinen. 
Kemijärvelle vuosittain muuttaneiden 
lukumäärä on pysynyt varsin stabiilina 
heitellen keskiarvollisesti noin 300 henkilön 
tuntumassa. Sen sijaan poismuuttaneiden 
lukumäärässä on havaittavissa selvä muutos. 
1990-luvulla, pitkälti laman seurauksena, 
Kemijärveltä muutti pois likipitäen 600 
henkilöä vuosittain. Korkea poismuutto 

jatkui vielä 2000-luvulla, mutta 2010-luvulla  
vuosittainen lähtömuutto laski noin 300 
henkilön paikkeille. Se on hyvin lähellä saman  
ajanjakson tulomuuttoa, joten nettomuutto on 
2010-luvulla ollut vain hieman negatiivinen. 
Vuonna 2020 nettomuuttolukema oli -3. 
 
Vertailu 1990-luvun ja 2010-luvun 
nettomuuttojen välillä havainnollistaa eron: 
vuosina 1990-2000 Kemijärven nettomuutto 
oli negatiivinen 1885 henkilön verran, kun se 
vuosen 2010-2020 välillä oli negatiivinen 438 
henkilön verran.

Alempi kuva: Kemijärven väkiluku. 1970- ja 1980- luvuilla väkiluku pysyi tasaisesti hieman alle 13 000 
henkilössä. 1990-luvulta lähtien väkiluku on ollut tasaisessa laskussa. (kuvat: Tilastokeskus)



Väestöjakauma alueittain

Alla Kemijärven kunnan väestömäärä 
postinumeroalueittain jaettuna.

 
Koulutusrakenne

Kemijärven 15 vuotta täyttäneiden (yht. 6496) 
koulutusaste vuonna 2020:

Toinen aste 3119, 48%
Erikoisammattikoulutusaste 55, 0,8%
Alin korkea-aste 784, 12%
Alempi korkeakouluaste 420, 6%
Ylempi korkeakouluaste 250, 4%
Tutkijakoulutusaste 8, 0.1%
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1860, 29% 
 
Muita väestötietoja

Kemijärvellä vuonna 2020 asuneista 4032 ovat 
syntyneet Kemijärven kunnassa. (56,1%)

Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 1.2% 
Ruotsinkielisten osuus väestöstä 0,1% 

Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus 75%
Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus 1,2%
Uskontokuntiin kuulumattomien osuus 23,8%

Työttömien osuus työvoimasta 17,8% 
Työllisyysaste 65,6% 
Asuntokuntien lukumäärä 3949
 
 
 
 
 

Ikärakenne 

Ikärakenteeltaan Kemijärven väestö 
on iäkästä ja erityisesti nuoria aikuisia 
on suhteessa muuhun väestöön vähän. 
 
Kemijärven väestön keski-ikä oli vuonna 
2020 54,5 vuotta, joka on yli 10 vuotta koko 
Suomen väestön keskiarvoa suurempi 
(43,3 vuotta). Se ei kuitenkaan juuri eroa 
esimerkiksi Itä-Lapin muiden kuntien keski-
iästä: Pelkosenniemi 54,0 vuotta, Posio 55,5 
vuotta, Salla 54,9 vuotta ja Savukoski 52,1 
vuotta. Vielä vuonna 1990 Kemijärven väestön  
keski-ikä oli 37,2 vuotta, sen jäädessä koko 
Suomen keski-arvon, 37,5 vuotta, alapuolelle.
Alle 15 vuotiaiden osuus Kemijärven väestöstä  
oli vuonna 2020 9,7%, 15-64 -vuotiaiden osuus 
50,3% ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 40%.  

Kemijärven väestöllinen huoltosuhde, eli alle 
15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 
sataa työikäistä kohden (15-64-vuotiaat) oli 
vuonna 2020 99. Koko Suomen osalta luku oli 66.  
 
Taloudellinen huoltosuhde, eli työttömien ja 
työvoiman ulkopuolella olevien lukumäärä 
sataa työllistä kohden, oli Kemijärvellä vuonna 
2019 204,5. Koko Suomen osalta luku oli 132,8.



Ylemmässä diagrammissa esitetty Kemijärven ikärakenne vuonna 2020, alemmassa koko Suomen 
ikärakenne (kuvat: Kuntaliitto)



Väestöennuste 

Tilastokeskuksen väestöennusteen (2021) 
mukaan Kemijärvellä asuisi vuonna 2030 
6 243 henkilöä ja vuonna 2040 5642 henkilö. 
Alla oleva diagrammi kuvaa ennustettua 
ikärakennetta.
 
Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat 
havaintoihin muuttoliikkeen, syntyvyyden 
sekä kuolevuuden aikaisemmasta kehityksestä. 

Niissä ei oteta huomioon sosiaalisten, 
taloudellisten eikä muiden alue- tai 
yhteiskuntapoliittisten päätösten mahdollisia 
vaikutuksia tulevaan väestönkehitykseen.

Ennusteissa projisoidaan menneen kehityksen 
jatkuvan tulevaisuudessa. Toisin sanoen 
ennuste kuvaa sen millainen väestönkehitys 
on odotettavissa, jos nykyinen väestönkehitys 
jatkuisi muuttumattomana tulevat 
vuosikymmenet.

Lähteet:

Tilastokeskus
<https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/
StatFin/StatFin__vrm__vaerak/stat f in_
vaerak_pxt_11re.px/table/tableViewLayout1/> 
20.3.2022

Kuntaliitto
<https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-
ja -palvelut /analyysi t - ja - t ie toaineis tot /
kuntakuvaajat/vaestoennusteet> 20.3.2022

Kemijärven ennustettu ikärakenne vuonna 2040. (kuva: kuntaliitto)







Teemu Myyryläinen 

Alueidenkäyttöselvitys 

Maanomistus 

Kuva 1. Kemijärven kaupungin omistamat maa-alueet keskustan lähialueella (Kemijärven kaupunki 

2022). 



 

 
Kuva 2. Kemijärven kaupungin omistamat maa-alueet Pyhän alueella (Kemijärven kaupunki 2022). 



 

 
Kuva 3. Kemijärven kaupungin omistamat maa-alueet Suomun alueella (Kemijärven kaupunki 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asemakaavat Kemijärvellä 

Kuva 4. Kemijärven asemakaava-alueet (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2022). 



 

 
Kuva 5. Keskustan alueen ajantasa-asemakaavat (Kemijärven karttapalvelu 2022). 

 

 



 

 
Kuva 6. Pyhätunturin alueen ajantasa-asemakaava (Kemijärven karttapalvelu 2022). 



 

 
Kuva 7. Suomun alueen ajantasa-asemakaava (Kemijärven karttapalvelu 2022). 

 

Kemijärven ranta-asemakaavat 

 

 
Kuva 8. Kemijärven pohjoisosan ranta-asemakaavat (Kemijärven karttapalvelu 2022). 



 

 
Kuva 9. Kemijärven keskiosan ranta-asemakaavat (Kemijärven karttapalvelu 2022). 

 

 
Kuva 10. Kemijärven eteläosan ranta-asemakaavat (Kemijärven karttapalvelu 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yleiskaavat Kemijärvellä 

 

 
Kuva 11. Kemijärven pohjoisosan yleiskaavat (Kemijärven karttapalvelu 2022). 

 

 
Kuva 12. Keskustan ja eteläosan yleiskaavat (Kemijärven karttapalvelu 2022). 

 

 

 



Maankäyttö 

Kemijärven kaupungin kokonaispinta-ala 

on 3 930,91 km², josta vesialuetta on 425,94 

km². Vesialueista tärkeimmät ovat 

Kemijärvi, Pöyliöjärvi sekä Kemijoki 

(Kemijärvi.fi 2022). 

Kuva 13. Maankäyttömuodot Kemijärven alueella. 



Kuva 14. Maankäyttömuodot Kemijärven keskustan lähialueilla. 

Kuten yllä olevista kartoista voidaan 

havaita, sekä rakennetut alueet, että 

maatalousalueet keskittyvät Kemijärvellä 

hyvin pitkälti vesistöjen äärelle. 

Kokonaismaapinta-alaan nähden 

rakennettuja alueita on vähän, ja 

potentiaalista rakennusmaata on runsaasti. 

Suuret rakennetut alueet sijaitsevat 

keskustan tai kylien alueella, mutta 

maatalousalueita on runsaasti eri puolilla 

Kemijärveä. 

Alla olevassa pylväsdiagrammissa on 

kuvattuna eri maankäyttöluokkien 

kattamat pinta-alat hehtaareina 

Kemijärven alueella. Maankäyttöluokkien 

tiedot on saatu Suomen 

ympäristökeskuksen (Syke) 

elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu 

liiterin sivuilta ja ne ovat vuodelta 2018. 

Maankäyttöluokat ovat: 1) Asuintalojen 

alueet 2) Teollisuuden ja palveluiden alueet 

3) Liikenne-, satama- ja lentokenttäalueet 4)

Maa-ainesten ottoalueet ja kaatopaikat 5)

Kesämökkialueet ja 6) Maatalousalueet.

Pylväsdiagrammista on jätetty pois

metsien ja muiden luontoalueiden osuus,

joka on 343521 hehtaaria, ja kattaa 98,1 %

koko Kemijärven maapinta-alasta, vieden

näin ollen suurimman osan kokonaispinta-

alasta.



 Taulukko 1. Maankäyttöluokat Kemijärvellä (Suomen ympäristökeskus 2022). 

Maankäyttöluokkien osuudet kokonaispinta-alasta: 

1) Asuintalojen alueet 0,3 %

2) Teollisuuden ja palveluiden alueet 0,1 %

3) Liikenne-, satama- ja lentokenttäalueet 0,4 %

4) Maa-ainesten ottoalueet ja kaatopaikat 0,2 %

5) Kesämökkialueet 0,2 %

6) Maatalousalueet 0,8 %

7) Metsät ja muut luontoalueet 98,1 %



Maa-aineksenottoalueet Kemijärvellä 

Kuva 15. Maa-aineksenottoalueet koko Kemijärven alueella (Maanmittauslaitos Paikkatietoikkuna 

2022). 



Kuva 16. Maa-aineksenottoalueet Kemijärven keskustan lähialueilla (Maanmittauslaitos 

Paikkatietoikkuna 2022). 



 

Lähteet. 

Elinympäristön tietopalvelu liiteri. 

https://liiteri.ymparisto.fi/. 4.3.2022. 

Kemijärvi-info. < 

https://www.kemijarvi.fi/fi/kemijarvi-info/>. 

6.3.2022. 

Kemijärven karttapalvelu. 

https://kartta.kemijarvi.fi/. 16.3.2022. 

Kemijärven kaupunki (2022). Tapio Pöyliön 

kuvat. 

Maanmittauslaitos. 

https://www.maanmittauslaitos.fi/. 2.3.2022. 

Maanmittauslaitos. Paikkatietoikkuna. 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi. 

16.3.2022. 
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Kemijärven kaupungin rakennuskantaselvitys 
on tehty osana Kemijärven kaupungin 
kehityskuvaa vuodelle 2040. Tässä selvityksessä 
esitetään Kemijärven rakennuskannan 
nykytilannetta sen sijoittumisen, tyypin 
ja keski-iän kannalta koko Kemijärven 
alueella. Selvityksessä on esitetty myös 
Kemijärven rakennettua historiaa, suojeltuja 
rakennuksia, sekä kaavoituksen tilannetta sekä 
kaavavarantoa tulevaisuuteen.  

Aineisto on peräisin Suomen 
Ympäristökeskuksen ylläpitämästä 
Liiteritietoikkunasta, tilastokeskuksen 
ylläpitämästä Paavo-tietokannasta (tietoa 
postinumeroalueittain) sekä Kemijärven 
omasta karttapalvelusta. 

Rakennettu historia & rakennussuojelu

Kemijärven historia ulottuu aina kivikauteen 
ja viitteitä asuinpaikosta on löydetty 
kaikkialta Kemijärven rannoilta. Vuosien 
1939–1945 sodissa Kemijärven alueen 
rakennuksista tuhoutui noin 70 %. Sodan 
jälkeen jälleenrakennuskaudella Kemijärven 
vauraus kasvoi ja vuonna 1957 Kemijärven 
kirkonkylä ja sen lähialueet erotettiin 
Kemijärven kauppalaksi. Kemijoen nykyinen 
rakennuskanta on pääosin muotoutunut 1960- 
ja 1970-luvuilla. Nykyisellään kaupunkialueen 
rakennuskanta on hyvin kirjavaa. 

Suojeltuja kohteita Kemijärvellä on 
Kemijärven kirkon tapuli, joka on rakennettu 
vuonna 1774. Kellotapuli on suojeltu 
Kirkkolain nojalla ja sitä pidetään Kemijärven 

keskustan arkkitehtonisesti arvokkaimpana 
rakennuksena. 

Valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristökohteita 
on Kemijärven kaupungin alueella useita. 
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat 
on yksi tällainen kohde, joka Kemijärven 
keskusta-alueella kohdistuu erityisesti 
Kemijärven kirkkoon ja sen vieressä olevaan 
maantie- ja rautatiesiltaan sekä Kemijärven 
kirkon ympäristöön ja rakennuksiin kuten 
kirkon kellotapuliin, pappilaan sekä entiseen 
apteekkirakennukseen. Muita Kemijärvellä 
olevia Kemijoen jokivarsiasutukseen ja 
kirkkomaisemiin kuuluvia kohteita on 
Juujärven kylä sekä Oinas-Tapionniemi. 

Toinen valtakunnallisesti merkittäviin 
rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
kuuluva kohde Kemijärvellä on Puikkolan 
taloryhmä, joka kuvastaa Kemijokivarren 
jokivarsiasutuksen ulkopuolelle 1700-luvun 
puolivälissä syntynyttä kyläasutusta. 
Kylän sijaitessa hieman pääkulkuväylistä 
sivussa, säilyi sen rakennuskanta sodan 
tuhoilta. Kolmas Kemijärvellä sijaitseva 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin kuuluva kohde on 
Joutsijärvellä sijaitseva osa salpalinjaa.  

Itä-Lapin maakuntakaavassa on 
esitetty Lapin kulttuuriympäristöohjelman 
mukaiset vähintään seudullisesti merkittävät 
kulttuuriympäristökohteet. Pääosa näistä on 
sellaisia kyliä, joissa on jäljellä paljon vanhaa 
rakennuskantaa, niiden uusi rakentaminen 
on sovitettu hyvin vanhaan ympäristöön 

Karri Westerlund

Rakennuskantaselvitys



Kuva 1 Kemijärven valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristökohteet (Museovirasto)

sekä kyläkuva on ehyt ja kaunis. Kemijärvellä 
tällaisia kyliä ovat Juujärvi, Puikkola, Javarus, 
Isokylä, Soppela, Halosenranta, Kelloniemi, 
Kostamo-Kummunkylä-Leväranta, Oinas-
Autioniemi sekä Tunturikylä (Kuva 2). 

Muita Kemijärven kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä 
alueita, joita maakuntakaavassa on esitetty 

ovat Kemijärven rautatieaseman alue, kirkko, 
tapuli sekä vanha pappila, VPK:n talo ja 
Vapaudenkadun akseli, entinen Valion meijeri, 
Kuumaniemen koulu ja toriaukio. Näitä kohteita 
sekä Kemijärven keskusta-alueen rakennuksia 
on esitelty tarkemmin vuonna 2012 tehdyssä 
Kemijärven keskusta-alueen rakennus- ja 
kulttuuriympäristön inventoinnissa.



Kuva 2 Ote Itä-Lapin maakuntakaavan kaavaselostuksen sivusta, jossa esitetty Kemijärven 
kultturiympäristöä.



Kaavio 1 Kemijärvellä olevat vapaat kunnallistekniikan piirissä olevat tontit ja niiden sijainti, 2017 
(Kemijärven kaupunki)

Kaavoitus ja tonttivaranto

Kemijärven maapoliittisessa ohjelmassa 
2018–2021 on kerrottu Kemijärvellä olevan sen 
laatimisen aikaan tonttivarantoa 400 tonttia 
valmiin kunnallistekniikan piirissä. Vuokrattuja 
maa-alueita ja tontteja oli laatimisen aikaan 370.

Taulukossa olevien tonttien lisäksi 
vuonna 2017 vapaita omakotitontteja oli 
haja-asutusalueella Isokylässä (3 kpl), 
Tapionniemessä (5 kpl), Joutsjärvellä (3 kpl), 
Soppelassa (1 kpl), Vuostimossa (4 kpl) sekä 
Räisälässä (2 kpl). Lomatontteja oli lisäksi myös 
Ämmänniemessä (2 kpl).  

Vapaat omakotitalotontit sijoittuivat 
Kemijärven keskustan lähialueilla oleviin 
Karvakkoon, Pöyliönvaaraan, Sipovaaraan 
sekä Kallaanvaaraan. Lomatontit keskittyivät 
Suomun- ja Pyhän alueille, joissa oli myös 

matkailua palvelevia tontteja. Näiden tonttien 
lisäksi oli vuonna 2017 myös joitain yksityisten 
omistamia rakentamattomia tontteja 
asemakaava-alueilla.  

Kemijärvellä oli vuoden 2021 
lopulla saatavilla asuntotarkoitukseen 
tontteja Lumppiolla, Karvakossa, Heralampi-
Kuikkalampi alueella, Särkikankaalla, Sipo- ja 
Kallaanvarassa sekä Seinälä-Pöyliönvaara-
alueella. Kemijärven kaupungin tonttivarantoa 
oli lomatonttien osalta vuoden 2021 lopulla 
saatavilla Pyhätunturin loma-asuntoalueella 
58 lomatonttia ja Suomulla valmiin 
kunnallistekniikan piirissä oli vapaita tontteja 
noin 100 kpl. Näiden lisäksi rantatontteja oli 
valmiina Ämmänniemessä.



Kaavio 4 Kemijärven kaupungin vuosina 2013–2021 oikeusvaikutteisiksi tulleiden asemakaavojen 
määrä ja pinta-ala hehtaareina (Kemijärven kaupunki).

Kemijärvellä on vuosina 2013–2021 
tullut oikeusvaikutteiseksi keskimäärin 
viisi asemakaavaa vuosittain ja niiden 
keskimääräinen pinta-ala on ollut 76,6 
hehtaaria. 
 Vuonna 2021 on oikeusvaikutteiseksi 
tullut kolme asemakaavaa Keskustan, 
Kallaanvaaran sekä Pyhän alueille, 
yhteisalueeltaan 5,9 hehtaaria. Yleiskaavoja 
ei vuonna 2021 tullut oikeusvaikutteiseksi 
ollenkaan. 
 Vireillä olevia asemakaavoja ja ranta-
asemakaavan tai asemakaavan muutoksia 
on vuoden 2022 alussa kuusi kappaletta. 
Kaavat sijoittuvat Puustellin, Pöyliövaaran, 

Pyhätunturin, Kalkannoniemen, Ahvensalmen 
sekä Suomun alueelle. Osa kaavoista on 
aloitettu jo vuonna 2014. 
 Vireillä olevia yleiskaavoja tai sen 
muutoksia on ollut vuoden 2022 alussa viisi 
kappaletta. Vireillä olevat yleiskaavat on laadittu 
Pitkävaara-Pöyliövaara-Pöyliö-Asemanseutu-
Keskusta alueella, Isokylälle sekä Pöyliö-
Särkikangas-keskusta-Sipovaara alueelle. 
Osa kaavoista on aloitettu jo vuonna 2013, ja 
Kemijärven kaupungin teknisten palveluiden 
talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 
2023–2024 on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi 
keskustan yleiskaavan loppuunsaattaminen.

Kaavio 2 Saapuneiden rakennuslupahakemusten määrä Kemijärvellä vuosina 2011-2021 ja 
myönnettyjen lupien määrä vuosina 2012-2021 (Kemijärven kaupunki).  



Kemijärvellä tehtiin vuonna 2021 yhteensä 
127 kappaletta lupapäätöksiä, joista 
rakennuslupia oli 58 kpl. Muut lupapäätökset 
olivat toimenpidelupia 37 kpl ja muita lupia 
32 kpl. Vaikka rakennuslupa tarvitaankin 
rakennusten rakentamiseen, ei kaikki 
rakennusluvat viittaa uusiin rakennuksiin, 
vaan se voi myös tarkoittaa esimerkiksi 
rakennuksen korjaus- tai muutostyö, sen 
laajentaminen, sen kerrosalan lisääminen, 
muu kuin edellä mainittu työ tai rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutos.  L i i t e r i -
tietopalvelun tietojen mukaan Kemijärvellä 
rakennettiin vuonna 2019 uusia rakennuksia 

57 kpl, joista 3 kpl oli asuinrakennuksia, 
9 kpl vapaa-ajan asuinrakennuksia, 1 kpl 
majoitusliikerakennuksia, 2 kpl hoitoalan 
rakennuksia, 1 kpl teollisuusrakennuksia, 
1 kpl varastorakennuksia sekä 40 kpl muita 
rakennuksia. Tämä viittaa siihen, että 12 kpl olisi 
muita kuin uudisrakennusta varten haettuja 
rakennuslupia, mutta määrään vaikuttaa myös 
esimerkiksi rakennusten valmistumisaikataulu, 
sillä uusi rakennus voi valmistu eri vuonna 
kuin se on saanut rakennusluvan. Tästä syystä 
täysin tarkkaa tilastoa rakennuslupien sekä 
uusien rakennusten korrelaatiosta on vaikea 
saada.

Kaavio 3 Uudet rakennukset ja rakennustyypit Kemijärvellä vuosina 2011-2019 (Liiteri-tietokanta)



Kaavio 5 Rakennusten tyyppi, määrä ja sijoittuminen postinumeroalueittain Kemijärvellä, 2018 (Paavo-
tietokanta)

Rakennuskanta

Rakennuskanta on Kemijärvellä keskittynyt 
Kemijärven keskustan ja Särkikankaan alueille. 
Näillä on asuinrakentamisen yhteydessä myös 
eniten muuta rakennuskantaa (kaavio 5). Eniten 
asuntoja on myös samalla alueella (kaavio 7). 
Keskustan ulkopuolella asuinrakennukset 
keskittyvät kyliin, kun taas vapaa-ajan 
rakentaminen on levittäytynyt tasaisemmin 
laajemmalle alueelle (kuvat 6 & 7). 
 Kerrostaloasunnot ovat keskittyneet 
keskustan alueelle, mutta joitain yksittäisiä 
asuinkerrostaloja löytyy myös Karvakon 
alueelta, jossa on myös vuonna 2010 lakkautettu 
koulu (Kuva 9).   
 Suurin osa Kemijärvellä sijaitsevista 
asunnoista on omistusasuntoja. Vuokra-
asuntoja sijaitsee jonkin verran keskusta-
alueella, ja erityisen suuri osa asuntokannasta 
niitä on Pyhän sekä Suomun alueilla (Kuvat 12 
& 14). 
 Koko Kemijärven rakennusten keski-
ikä on 49 vuotta. Nuorinta rakennuskanta on 
Suomun sekä Pyhän alueilla (Kuva 5). Vuonna 
2019 uutta rakennuskantaa tuli keskustan 

alueelle, sekä haja-asutusalueille. Eniten sitä 
tuli kuitenkin Räisälän alueelle (Kuva 14).  
 Myymälä-, opetus-, toimisto- sekä 
hoitoalan rakennukset ovat keskittyneet 
Kemijärven keskusta-alueelle (Kuvat 13, 
17, 18 & 22). Myös kokoontumis- sekä 
majoitusliikerakennuksista suurin osa sijaitsee 
Kemijärven keskusta-alueella (Kuvat 15 & 16).  
 Teollisuus- sekä varastorakennukset 
ovat sijoittuneet suurimmaksi osaksi 
Kemijärven keskustan ympärille Kallaanvaaran 
sekä Särkikankaan alueille (Kuvat 20 & 22). 
 Alla olevassa kaaviossa 
rakennuskannan jakautuminen Kemijärvellä 
sekä asuin- ja muiden rakennusten osuus 
alueiden rakennuskannasta vuonna 2018. 
Muihin rakennuksiin kuuluu esimerkiksi 
liikerakennukset ja palvelurakennukset. Muihin 
rakennuksiin eivät kuitenkaan kuulu kesämökit, 
maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät 
rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- 
tai talousrakennukset. Vakituisesti asutut 
kesämökit sisältyvät asuinrakennuskantaan.



Kaavio 7 Asuntojen määrä ja tyyppi postinumeroalueittain, 2018 (Paavo-tietokanta)

Kaavio 6 Kesämökkien määrä ja sijoittuminen postinumeroalueittain Kemijärvellä, 2018 (Paavo-
tietokanta) 



Kuva 3 Kemijärven keskusta-alueen asuinalueet, 2020 (Liiteri-tietokanta) 

Kuva 4 Rakennusten sijoittuminen, 2020 (Liiteri-tietokanta) Kuva 5 Rakennusten keski-ikä, 2019 (Liiteri-tietokanta 



Kuva 7 Vapaa-ajan rakennusten sijoittuminen, 2020 (Liiteri-tietokanta)

Kuva 8 Erillispientalojen sijoittuminen, 2020 (Liiteri-tietokanta)  Kuva 9 Rivi- ja ketjutalojen sijoittuminen, 2020 (Liiteri-tietokanta) 

Kuva 6 Asuinrakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) 



Kuva 10 Asuinkerrostalojen sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) Kuva 11 Uusien rakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) 

Kuva 12 Omistusasuntojen osuus alueiden rakennuskannasta, 
2020 (Liiteri-tietokanta)  

Kuva 13 Hoitoalan rakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) 



Kuva 14 Vuokra-asuntojen osuus alueiden rakennuskannasta, 
2020 (Liiteri-tietokanta)  

Kuva 15 Majoitusliikerakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-
tietokanta) 

Kuva 16 Kokoontumisrakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-
tietokanta) 

Kuva 17 Opetusrakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) 



Kuva 18 Myymälärakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) Kuva 19 Ravintolarakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) 

Kuva 20 Teollisuusrakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) Kuva 21 Liikenteen rakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta)



Kuva 22 Toimistorakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) Kuva 23 Varastorakennusten sijoittuminen, 2019 (Liiteri-tietokanta) 



Kuva 24 Kemijärven kaupungin omistamat kiinteistöt ja vuokra-asunnot. Taustakarttasarja 
©Maanmittauslaitos 

Kemijärven kaupungin omistamien vuokra-
asuntojen ja kiinteistöjen sijoittuminen 
Kemijärvellä. Sinisellä kaupungin kiinteistöt ja 
oranssilla kaupungin vuokra-asunnot.
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https://www.kemijarvi.fi/cache/1e99f19e15e83
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vista asemakaavoista (Luettu 11.03.2022): 
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/tekni-
set_palvelut/kaavoitus/nahtavilla_olevat_ase-
makaavat/ 

Kemijärven kaupungin nettisivu vireillä olevista 
yleiskaavoista (Luettu 11.03.2022): 
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/tekniset_
palvelut/kaavoitus/vireilla_olevat_yleiskaavat/ 

Kemijärven kaupungin kaavoituskatsaus 2018–
2019. 
https://www.kemijarvi.fi/cache/1ea3c3ecce61e4
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saus_2018-19.pdf 

Kemijärven kaupungin teknisten palveluiden toi-
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Kemijärven kaupungin nettisivu Tohmon kyläyh-
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jarven_kylat/tohmon_kylayhdistys_ry/ 



Kemijärven saavutettavuusselvitys tehdään 
osana Kemijärven kehityskuvaa vuodelle 2040 
ja sen tavoitteena on tuottaa suunnittelutyötä 
ohjaavaa taustatietoa. Selvitys on jaettu kolmeen 
aihealueeseen: maantieliikenne, joukkoliikenne 
sekä moottorikelkkaliikenne. Selvityksen 
lähdeaineistona on käytetty Liiteri-tietokantaa 
ja Kemijärven kaupungin verkkosivuja.

Maantieliikenne

Kemijärvi sijaitsee valtatie 5 ja kantatie 82 
varrella (kuva 1). Matkaa Kemijärvelle kertyy 
Rovaniemeltä 87 kilometriä ja Kuusamosta 139 
kilometriä.

Oona Peuhkuri

Saavutettavuusselvitys

Kuva 1. Kemijärven maantieyhteydet. (Liiteri-tietokanta)



Kuva 2. Liikennemäärät. (Liiteri-tietokanta)



Kuva 3. Teiden päällysteet. (Liiteri-tietokanta)



Joukkoliikenne

Kemijärven paikallisliikennettä liikennöi 
Möllärin Linjat, Napapiirin taksi ja 
bussipalvelu sekä Liikenne Peltoperä. 
Paikallisliikenne on toiminnassa pelkästään 
koulupäivinä. Tarkat reitit ja aikataulut 
voi tarkistaa osoitteesta https://reittiopas.
matkahuolto.fi/. Kemijärven Taksikeskus 
liikennöi alueella palveluliikennettä, joka on 
Kemijärven kylistä/asutusalueista Kemijärven 
keskustaan suunnattua aikataulun mukaista 
reittiliikennettä kutsutaksilla. Sen tarkoituksena 
on parantaa keskustan peruspalveluiden 
saavutettavuutta. Matkat tulee tilata aina 
etukäteen. Palveluliikennevuoroissa voi 
matkustaa kuka tahansa ja se maksaa saman 
verran kuin linja-automaksu.
 Yöjuna Helsingistä Kemijärvelle 
kulkee päivittäin normaaliaikataulussa. Se 
saapuu Kemijärven rautatieasemalle kello 8:50. 
Autovaunut ovat käytössä kahtena päivänä 
viikossa. Helsingistä Rovaniemelle kulkee 
autojuna päivittäin.
 Rovaniemeltä Kemijärvelle kulkee 
useampi bussi päivässä. Kemijärvelle on myös 
bussiyhteydet Kuusamosta, Savukoskelta, 
Sallasta, Pelkosenniemeltä ja Sodankylästä.
 Rovaniemen lentokenttä sijaitsee 

tunnin ajomatkan päässä Kemijärveltä. 
Kuusamon lentokenttä sijaitsee puolentoista 
tunnin päässä.

Moottorikelkkaliikenne

Kemijärven kaupungin alueella on noin 
200 km kaupungin ylläpitämiä virallisia 
moottorikelkkareittejä (kuva 4). Rovaniemen 
rajalta Kemijärven keskustan kautta 
Suomulle kulkeva moottorikelkkareitti 
on osa kansainvälistä Valkoisen meren 
moottorikelkkareittiä, joka kulkee Pohjois-
Ruotsista Suomen Lapin läpi Venäjälle 
Alakurttiin.

Taulukko 1. Tie- ja katuverkoston pituus tietyypeittäin (Tietolähde: Liikennevirasto 2020)

Tie- ja katuverkoston pituus tietyypeittäin
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https://www.visitkemijarvi.fi/cache/1/1e3a6c7
0c49c852a6c711e3a537ff8c7853fa10fa10_moot-
torikelkkailukartta_2012-1.pdf

https://www.visitkemijarvi.fi/fi/info/saapuminen/

Kuva 4. Moottorikelkkailukartta. https://www.visitkemijarvi.fi/cache/1/1e3a6c70c49c852a6c711e3a537ff
8c7853fa10fa10_moottorikelkkailukartta_2012-1.pdf



Elinkeinoselvitys

Hannu Väisänen

Kemijärvellä oli vuonna 2019 yhteensä 2258 
työpaikkaa, ja määrällisesti niissä korostui 
palvelujen osuus. Työpaikat jakautuivat 
75% palveluihin, 6% alkutuotantoon ja 

tarkasteltuna työpaikkoja oli eniten sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, jotka työllistivät noin 550 
työllistä vuonna 2019 (kuva 2). Kemijärven 
suurimpien työllistäjen listauksen kärjessä on 
kunnan peruspalveluja ja julkista hallintoa 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluita (kuva 
3). Kemijärven kolme suurinta työllistäjää 
ovat Kemijärven kaupunki 524 hlö, KELA 

Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat 

Kuva 1. Työpaikkojen jakautuminen tuotantoon ja palveluihin 2019
(Tilastokeskus, kuntien avainluvut, Kemijärvi). Diagrammi: Hannu Väisänen

työllisti yhteensä 31 henkilöä. Kemijärven 
20:nen suurimman työllistäjän joukossa on 
pääsääntöisesti kunnan palveluja (483 hlö), 
kunnan hyvinvointipalveluja (147 hlö), 

terveysalan yrityksiä (151 hlö), infra-, kiinteistö-,  
logistiikka-, ja koneurakointialan yrityksiä (yht 
156 hlö). Vuonna 2020 suurimmat 20 työllistäjää 
työllistävät noin puolet Kemijärven työllisistä. 
Elinkeinoja laajemmin tarkasteltaessa on 

Kemijärven matkailu kausiluonteisuus.



(Tilastokeskus, Kemijärven  kunnan henkilöstökertomus 2020). Diagrammi: Hannu Väisänen)



Lähteet:

Kemijärven kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2020
ht tps : / /www.kemi jarv i . f i / cache /1ebbeb3d4f11b0abeb311ebbcc899f4d2eaea85ea85 /
henkilostokertomus_vuodelta_2020.pdf (Luettu 4.5.2020)

Tilastokeskus, kuntien avainluvut, vuosi 2019
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?active1=320&year=2021 (luettu 4.5.2022)

Tilastokeskus, sähköpostitse toimitettu aineisto

Tilastokeskus
https://www.stat.fi/ (luettu 4.5.2022)

Kuva 4. Kemijärven 20 suurinta työnantajaa työllisti kaavion mukaisesti yhteensä 1147 henkilöä 
vuonna 2020 (Tilastokeskus). Kemijärvellä oli 2258 työllistä vuonna 2019 (Tilastokeskus).

Lähteet:
Kemijärven kunnan henkilöstökertomus 2020
Tilastokeskus
Tilastokeskus



III Kemijärven kehityskuvan 
luonnos ja lopullinen ehdotus 
Ryhmä 1



Luonnosvaihe



Maankäytön kehityskuva on visiotason 
tavoitesuunnitelma, jossa luodaan 
tulevaisuudenkuva Kemijärven kaupungista. 
Kehityskuvaa käytetään apuna kaupungin 
maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
 Kehityskuvan tavoitteena on 
etsiä ratkaisuja Kemijärven elinvoiman 
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Lisäksi 
tavoitteena on lisätä Kemijärven vetovoimaa ja 
vahvistaa pitovoimaa. Seuraavaksi esittelemme 
luonnoksen Vaihtoehto 1, joka on luotu näiden 
tavoitteiden mukaan. 
 Elinvoimaa rakennetaan panostamalla 
keskustan, kylien ja matkailukeskusten välisiin 
vaihteleviin liikenneyhteyksiin, kuten uusiin 
vaellus-, pyöräily- ja vesireitteihin.  
 Kylien luokittelu avaa niiden olemassa 
olevia ominaisuuksia sekä esittelee mahdollisia 
kehityskohtia. Yhteisöllisen asumisen 
-suunnitelma kyliin lisää palveluita ja asumisen 
mukavuutta erityisesti ikäihmisille. 
 Keskustaa kehitetään 
jalankulkupainotteiseksi kokonaisuudeksi, 
joka yhdistää sataman uuden 
monikäyttöalueen keskustan palveluihin 
ja kulttuuritarjontaan. Keskustan alueen 
täydennysrakentamissuunnitelma ja 
rantatontit on suunniteltu lisäämään keskustan 
elinvoimaisuutta. 

 Tyhjillään oleva Asusteen talo 
keskustassa muutetaan purkutaidetaloksi. 
Tapahtumat lisäävät koko Kemijärven 
elinvoimaa ja ne keskittyvät sataman 
tapahtuma-alueen lisäksi kyliin.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmassa on esitetty 
kehityskuvavaihtoehdon pääperiaatteet ja 
strategiset linjaukset, joita on tarkennettu 
täydentävissä suunnitelmissa. 
 Yleissuunnitelman keskeisimpiä 
asioita ovat Pyhä-Keskusta-Suomu - 
kehittämisvyöhyke ja kylätyyppijaottelu. 
Suunnitelmassa on lisäksi esitetty eri reitistöjen 
ja teiden sekä virkistysyhteyksien kehittäminen. 
Maankäytön aluevaraukset ovat pitkälti 
Kemijärven nykyisen tilanteen mukaisia 
lukuun ottamatta virkistysalueille huomioituja 
laajenemissuuntia
 Yleissuunnitelmassa on otettu 
huomioon kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti arvokkaat kohteen. Kuten 
myös eri suojelualueet.

Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, 
Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi

Vaihtoehto 1

Virkistystä ja kulttuuria
Kemijärvellä ja sen kylissä
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Kuva 1. Yleissuunnitelma



Kylien luokittelu

Kyläluokka tuo esille kunkin kylän 
vahvuusalueet ja näin mahdollistaa sopivat 
kehityslinjaukset eri kylille. Kylien luokittelu 
on tehty kylien nykyisten toimintojen pohjalta.  
 Luokittelun perusteena olevat 
toiminnot ovat historialliset kohteet, virkistys- ja 
harrastusmahdollisuudet palvelut, tapahtumat 
ja nähtävyydet. Kyläluokka on valittu sen 
perusteella mikä toiminto kylässä korostuu, 
eikä se sulje pois muiden kyläluokkien 
toimintoja. Esimerkiksi Matkailukylässä voi olla 

tapahtumia jne. Luokittelussa on myös otettu 
huomioon kylän mahdollisuus kehittyä tiettyyn 
suuntaan, vaikkei se nykyisellään täyttäisikään 
juuri tietyn kylätyypin kriteerejä.  
 Merkitsimme esimerkiksi 
Tapionniemen palvelukyläksi sen otollisen 
sijainnin ja vireän kyläkartanon perusteella, 
vaikkei kylässä palveluja varsinaisesti vielä 
olekaan. Tärkeää on, että eri kylät muodostavat 
toimivan kokonaisuuden.

Kylien yhteisöölisen asumisen konsep-
ti

Tapionniemen kyläkartanossa on nykyisellään 
vuokrattavia tiloja majoitukseen ja erilaisiin 
tilaisuuksiin sekä kyläyhteisön tiloja. 
Kartanossa järjestetään myös kansalaisopiston 
kursseja. Tulevaisuudessa kartanoon voi 
sijoittua esimerkiksi tila kiertäville palveluille, 
pakettiautomaatti, mahdollisuus ruuan tai 
lääkkeiden toimituksille ja yhteiskäyttöautoja 
sekä -pyöriä.
 Kylän rakennukset on myös 
mahdollista valjastaa hajautettuun uudistuvan 
energian tuotantoon aurinkopaneeleilla SINNI-
hankkeen periaatteiden mukaisesti ja näin 
saada varoja kylän kehittämiseen.
 Kylätalojen yhteyteen sijoitetaan 
täydennysrakentamista kehittämämme 
yhteisöllisen asumisen konseptin mukaisesti.Kuva 2. Tapionniemen kyläkartano



Vesibussin ideasuunnitelma

Kemijärven vesibussi olisi uudenlainen 
joukkoliikenteen muoto Kemijärvellä, joka 
yhdistäisi veden äärellä olevat kylät keskustaan 
ja jatkaisi Vuostimosta aina Pelkosenniemelle 
asti.

Elinvoimaa vesibussista
Vesibussia voitaisiin hyödyntää rautatien 
jatkeena Pelkosenniemen suuntaan sekä 
veden äärellä oleviin kyliin synkronoimalla 
vesibussin aikataulut Kemijärvelle saapuvien 
junien kanssa. Pelkosenniemen vahvempi 
yhteys Kemijärveen ja rautatieverkkoon 
toisi Pelkosenniemen asukkaat myös 
vahvemmin Kemijärven palveluiden piiriin. 
Tämä parantaisi Kemijärven elinvoimaa 
sekä yritysten kilpailukykyä, mutta myös 
parantaisi kylien joukkoliikenteen varassa 
olevien asukkaiden liikkumismahdollisuuksia 
erityisesti kesäaikaan.

Arkeen ja juhlaan
Vesibussi on kulkuvälineenä eksoottinen 
perinteisiin linja-autoihin ja juniin verrattuna 
ja se voisikin toimia yhtenä Kemijärven 
vetonaulana kesäisin tarjoten muutaman tunnin 
risteilyjä Kemijärven maisemissa. Satamaan 
ehdotettu tapahtuma-alue ja vesibussi voisivat 
myös täydentää toisiaan. Vesibussilla saisi 
tuotua kylistä asukkaita tapahtumiin, mutta 
vesibussi voisi myös tarjota tapahtumavieraille 
risteilyjä tapahtuman aikana toimien yhtenä 
lisäviihdykkeenä vieraille.

Säännöstelyn huomioiminen
Vesibussin reitti on ehdotuksessa kaksiosainen 
ja se jakautuu eteläiseen ja pohjoiseen osaan. 
Kalkonniemen pohjapato toimii näiden 
osien jakolinjana. Pohjoisella osalla vesibussi 
liikennöisi aina järven ollessa sulana, eteläisellä 
osalla vain silloin kun järven säännöstely- 
korkeus on riittävä padon ylittämiseen.
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Kemijärven vesibussi -ideasuunnitelma

Kemijärven vesibussi olisi uudenlainen joukkoliikenteen
muoto Kemijärvellä, joka yhdistäisi veden äärellä olevat
kylät keskustaan ja jatkaisi Vuostimosta aina
Pelkosenniemelle asti.

Vesibussia voitaisiin hyödyntää rautatien jatkeena
Pelkosenniemen suuntaan sekä veden äärellä oleviin
kyliin synkronoimalla vesibussin aikataulut Kemijärvelle
saapuvien junien kanssa. Pelkosenniemen vahvempi
yhteys Kemijärveen ja rautatieverkkoon toisi
Pelkosenniemen asukkaat myös vahvemmin Kemijärven
palveluiden piiriin.

Vesibussi on kulkuvälineenä eksoottinen perinteisiin
linja-autoihin ja juniin verrattuna ja se voisikin toimia
yhtenä Kemijärven vetonaulana kesäisin tarjoten
muutaman tunnin risteilyjä Kemijärven maisemissa.
Satamaan ehdotettu tapahtuma-alue ja vesibussi
voisivat myös täydentää toisiaan. Vesibussilla saisi
tuotua kylistä asukkaita tapahtumiin, mutta vesibussi
voisi myös tarjota tapahtumavieraille risteilyjä
tapahtuman aikana toimien yhtenä lisäviihdykkeenä
vieraille.

Oheisissa kuvissa esitetään mahdollisia sijainteja
vesibussin pysähtymispaikoille ja niiden ominaisuuksia.

Kuva 3. Ehdotettu vesibussin reitti. Ehjä viiva kuvaa Kalkonniemen pohjapadon pohjoispuolista osaa, 
katkoviiva padon eteläpuolista osaa vesibussireitistä. (Aarni Ahvenus)



Pysähtymispaikat ja niiden ympäristö
Ehdotuksessa vesibussin pysähdyspaikoiksi on 
merkitty Kemijärven keskusta, joukko veden 
äärellä sijaitsevia kyliä sekä Kalkonniemi. 
Kalkonniemi toimii vesibussilinjan eteläisenä 
päätepysäkkinä silloin, kun pohjapadon 
ylittäminen ei ole säännöstelytilanteen puitteissa 
mahdollista. Kesäisin Kalkonniemi voisi olla 
houkutteleva kohde niin kaupunkilaisille kuin 
ulkopaikkakuntalaisille lomailijoillekin sen 
upeiden hiekkarantojen vuoksi.
 Ehdotuksessa on esitetty 
muutamia vesibussin pysähtymispaikkojen 
mahdollisia sijainteja ja niiden ympäristön 
erikoisominaisuuksista. Joissakin liikenteen 
solmukohdiksi muodostuvissa paikoissa 
alueen paikallinen elinvoima voisi kasvaa 
riittävästi pienimuotoisten palveluiden 

järjestämiseen. Esimerkiksi asukasluvultaan 
suuressa Isokylässä ehdotettu vesibussipysäkki 
on sijoitettu entisen koulun läheisyyteen, 
jonka yhteydessä on hyvä urheilukenttä. 
Vesibussipysäkin ja kentän vieressä sijaitsevat 
myös alueen bussipysäkit. Tällaiseen liikenteen 
solmukohtaan voisi mahdollisesti syntyä 
yritystoimintaa, esimerkiksi kioski, pizzeria, 
kesäkahvila tai pääkaupunkiseudulta tutun 
pizza-automaattikonseptin kaltainen ratkaisu.
 Isokylän lisäksi myös Räisälään syntyy 
tällainen potentiaalinen elinvoima-alue, sillä 
ehdotettu vesibussin pysäkki sijaitsee aivan 
Räisälän lossin vieressä. Tällaisella paikalla 
voisi mahdollisesti pärjätä kahvila, kioski tai 
kesäkahvila, hieman samankaltaisesti kuin 
Hailuodon lautan pysäkin yhteydessä.

Kuva 4. Havainnekuva vesibussista Kemijärvellä (Visit Kemijärvi - kuvat.fi)
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Havainnekuva vesibussista nähtynä Ämmänvaaran laelta. Havainnekuva vesibussista nähtynä Ulkuniemen uimarannalta. Vasemmalla näkyy Matkatupa Kelloniemi.

Vesibussin reitti on ehdotuksessa kaksiosainen ja se
jakautuu eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Kalkonniemen
pohjapato toimii näiden osien jakolinjana. Pohjoisella
osalla vesibussi liikennöisi aina järven ollessa sulana,
eteläisellä osalla vain silloin kun järven säännöstely-
korkeus on riittävä padon ylittämiseen.

Edellisen sivun kartassa on merkittynä ehdotetut
pysähdyspaikat vesibussille. Pysähdyspaikoiksi on
merkitty Kemijärven keskusta, joukko veden äärellä
sijaitsevia kyliä sekä Kalkonniemi. Kesäisin vesibussilla
pääsisi vaivattomasti keskustasta tai kylistä
Kalkonniemen upealle uimarannalle.

Sivujen alalaidoilla on ehdotuksia vesibussin
pysähtymispaikkojen sijainneista ja niiden ympäristön
erikoisominaisuuksista. Vesibussi voisi toimia myös
keskustan ja kylien linkkinä Suomuun kesäaikaan
Räisälän kautta. Myös kylien matkailupalvelut hyötyisivät
kesäaikaan vesibussista, sillä asiakkaat pääsisivät
miellyttävällä tavalla käymään keskustassa tai toisissa
kylissä.
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jakautuu eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Kalkonniemen
pohjapato toimii näiden osien jakolinjana. Pohjoisella
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eteläisellä osalla vain silloin kun järven säännöstely-
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Edellisen sivun kartassa on merkittynä ehdotetut
pysähdyspaikat vesibussille. Pysähdyspaikoiksi on
merkitty Kemijärven keskusta, joukko veden äärellä
sijaitsevia kyliä sekä Kalkonniemi. Kesäisin vesibussilla
pääsisi vaivattomasti keskustasta tai kylistä
Kalkonniemen upealle uimarannalle.

Sivujen alalaidoilla on ehdotuksia vesibussin
pysähtymispaikkojen sijainneista ja niiden ympäristön
erikoisominaisuuksista. Vesibussi voisi toimia myös
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kesäaikaan vesibussista, sillä asiakkaat pääsisivät
miellyttävällä tavalla käymään keskustassa tai toisissa
kylissä.

Kuva 5. Kalkonniemen pysäkkilaiturin sijoitus-
ehdotus. (Aarni Ahvenus)

Kuva 6. Soppelan pysäkkilaiturin sijoitusehdotus. 
Olemassa olevat linja-autopysäkit korostettu 
violetilla. (Aarni Ahvenus)



Matkailupalvelut
Vesibussi voisi toimia myös keskustan ja kylien 
linkkinä Suomuun kesäaikaan Räisälän kautta. 
Myös kylien matkailupalvelut hyötyisivät 
kesäaikaan vesibussista, sillä asiakkaat 
pääsisivät miellyttävällä tavalla käymään 
keskustassa tai toisissa kylissä.

Lähteet
Karttakuvien pohjakartat muodostettu  
ArcGISissä seuraavien lähteiden pohjalta: 
National Land Survey of Finland, Esri, HERE, 
Garmin, METI/NASA, USGS 
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jakautuu eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Kalkonniemen
pohjapato toimii näiden osien jakolinjana. Pohjoisella
osalla vesibussi liikennöisi aina järven ollessa sulana,
eteläisellä osalla vain silloin kun järven säännöstely-
korkeus on riittävä padon ylittämiseen.

Edellisen sivun kartassa on merkittynä ehdotetut
pysähdyspaikat vesibussille. Pysähdyspaikoiksi on
merkitty Kemijärven keskusta, joukko veden äärellä
sijaitsevia kyliä sekä Kalkonniemi. Kesäisin vesibussilla
pääsisi vaivattomasti keskustasta tai kylistä
Kalkonniemen upealle uimarannalle.

Sivujen alalaidoilla on ehdotuksia vesibussin
pysähtymispaikkojen sijainneista ja niiden ympäristön
erikoisominaisuuksista. Vesibussi voisi toimia myös
keskustan ja kylien linkkinä Suomuun kesäaikaan
Räisälän kautta. Myös kylien matkailupalvelut hyötyisivät
kesäaikaan vesibussista, sillä asiakkaat pääsisivät
miellyttävällä tavalla käymään keskustassa tai toisissa
kylissä.

Kuva 7. Havainnekuva Ulkuniemestä. Taustalla matkatupa Kelloniemi. (Visit Kemijärvi - kuvat.fi)

Kuva 8. Räisälän pysäkkilaiturin sijoitusehdotus. 
Vihreällä korostettu alue, jonka elinvoima voi 
parantua muutoksilla. (Aarni Ahvenus)

Kuva 9. Ulkuniemen pysäkkilaiturin sijoitus-
ehdotus Matkatupa Kelloniemen yhteyteen. 
(Aarni Ahvenus)
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kylissä.



Virkistysveneily

Kemijärven kunnan identiteetin yksi 
vahvimmista piirteistä on itse järvi. Monilla 
Suomen järvillä, kuten Saimaalla tai 
Näsijärvellä, huviveneily näkyy vahvasti 
kesäisin. Huviveneilijät käyttävät veden ääressä 
olevia palveluita sekä tuovat eloa järvelle. 
Tässä ehdotuksessa nostetaan esille muutamia 
sijainteja Kemijärvellä, joita olisi rahallisesti 
pienellä panostuksella mahdollista kehittää 
paremmin myös veneilijöiden käytettäviksi 
rantautumispaikkojen muodossa.  
 Ehdotetut paikat on osoitettu olemassa 
olevien retkeilijöiden palveluiden, kuten 
laavujen, yhteyteen. Näin veneilijät pääsisivät 
myös käyttämään näiden yhteydessä olevia 
nuotiopaikkoja, huusseja ja vastaavaa 
olemassa olevaa valmista retkeilijää palvelevaa 
ympäristöä. Retkeilijät ja huviveneilijät 
pääsisivät myös kohtaamaan toisiaan yhteisillä 

taukopaikoilla.

Hiipanniemen laavu
Hiipanniemen laavu sijaitsee Hiipanniemen 
kärjessä, hiekkamoreenipohjaisella maalla. 
Hiipanniemelle sopii hyvin veneen peräpään 
kiinnitys poijuun ja keulan kiinnitys laituriin. 
Hiipanniemelle saapuminen laivareitiltä on 
vaivatonta.

Ailanganlahden kota
Hyvin lähellä Hiipanniemen laavua 
sijaitseva Ailanganlahden kota voisi olla 
hyvä sekundäärinen rantautumispaikka 
Hiipanniemellä. Hiipanniemen laavun 
rantautumispaikan läheisyydestä johtuen 
Ailanganlahdelle riittää varmasti pelkät poijut; 
veneen etuköydet voidaan kiinnittää poijuihin. 
Maaperä on hiekkamoreenia Hiipanniemen 
tapaan.

Kuva 10. Retkivene pysähtyneenä Ämmänniemen kodan läheisyyteen. (Visit Kemijärvi - kuvat.fi)



Ailanganniemi
Ailanganniemen pitkät hiekkarannat 
houkuttelevat varmasti retkeilijöitä ja alueelta 
löytyy myös leirikeskus. Hiekkapohja saattaa 
paikoittain olla hankala ankkuroinnin 
suhteen, sillä ankkuri ei tartu hiekkaan kiinni 
hyvin. Muutamalla poijulla tämä ongelma 
olisi ratkaistavissa ja poijut olisivat selvä 
merkki veneilijöille, että he ovat tervetulleita 
rantautumaan niemelle.

Rakkaniemelle esitetty laavu
Ämmänvaaralla sijaitseva Rakkaniemi on 
maaperältään hiekkamoreenia eikä se siten 
sovellu kalliokoukkujen asentamiseen. Pieni 
kahden tai kolmen veneen laituri poijuilla voisi 
olla mainio kiinnitysratkaisu retkeilyveneille 
Rakkaniemessä.

Virkistysreitit

Kemijärvellä on useita virkistysalueita- ja 
reittejä, mutta monet reiteistä tarvitsevat 
kunnostusta. Alueelle on suunniteltu ko-
konaan uusia reittejä sekä olemassa olevien 
reittien laajennusta ja kehitystä.

Vaellusreitti
Kemijärven alueella ei ole yhtään pitem-
pää vaellusreittiä ja alueelle on suunniteltu 
laaja vaellusreittiverkosto. Reitille on helppo 
saapua junalla, sillä reitit alkavat Kemijärven 
ja Misin kylän rautatieasemilta. Misistä alkava 
reitti kulkee Suomulle Raajärven, Luusuan 

Ämmänniemen kota
Ämmänvaaralla sijaitseva Ämmänniemen 
kota sijaitsee kallioisella maaperällä. Kodan 
sijainti sattuu olemaan Ämmänvaaran ainoa 
veden ääressä oleva kalliokohta GTKn 
maaperämittauksen mukaan. Asentamalla 
kallioon veneen kiinnityskoukut kahdelle 
veneelle (3 tai 4 koukkua) ja tuomalla poijut (2 
poijua) voitaisiin Ämmänniemen kota valjastaa 
myös veneilijöiden käyttöön.

ja Lehtolan kylien kautta. Luusuasta olisi 
mahdollisuus kääntyä Juujärven kylään. 
Toinen osa rei-tistä kulkee Pyhältä Kemijärven 
kautta Suomulle.  Reitti kulkee myös Isokylän, 
Soppelan ja Raisälän kautta. Matkan var-
rella on mahdollista kääntyä Javaruksen 
kylään sekä poiketa Ämmänvaaran ulkoi-
lualueella. Reitti kulkee myös Javarustunturin 
luonnonsuojelualueen läpi.
 Reitti on suunniteltu kulkemaan eri 
kylien kautta. Tämä mahdollistaisi kylien 
hyödyntämisen pysähtymispaikkoina ja 
järjestää leiriytymismahdollisuus kylien 
yhteyteen. Tämä vähentäisi muun infra-

Kuva 11. Tyypillinen Kemijärveläinen kota. (Visit Kemijärvi - kuvat.fi)



Kuva 12. Pyöräily- ja vaellusreitit

struktuurin rakentamisen tarvetta reitin 
varrella ja vähentäisi siten muun muassa 
ympäristövaikutuksia. Lisäksi reitti hyödyntää 
olemassa olevia laavuja ja kotia. 

Pyöräilyreitit
Kemijärveltä löytyy muutama pyöräilyreit-
ti, mutta Kemijärvellä on potentiaalia laa-
jentaa verkostoa, joka yhdistäisi myös kyliä. 
Pyöräilyreitit palvelisivat niin Kemijärven ja 
kylien asukkaita, kuin myös mat-kailijoita. 
Pyöräilyreittien ansioista kylien saavutettavuus 
paranee ja käytössä olisi fossiiliton ja kestävä 
kulkumuoto. Pyöräi-yreiteissä on huomioitu 
uusi, Kostamon läheisyyteen tuleva uusi silta.
 Vuokrattavat polkupyörät ja mah-
dollisuus jättää pyörät kyliin mahdollistaa 
paikallisille ja matkailijoille vapaan ja joustan 
liikkumistavan Kemijärven alueella.

Ämmänvaara
Kehitettävien ulkoilureittien kohdalla, 
Ämmänvaaran alue oli mainittu useampaan 
kertaan Harava-kyselyssä. Alueella on tällä 
hetkellä Ämmänvaaran polku, näköalatasanne 
sekä kaksi laavua. Ämmänvaaran polkua 
on mahdollista laajentaa koko niemen 
kiertäväksi poluksi. Näköalatasanteen 
läheisyydestä sekä niemen pohjoisosasta 
löytyy muinaisjäännösalueita, joiden kautta 
uusi reitti kulkee. Muinaisjäännösten 
kohdalla voidaan kertoa opastekylttien avulla 

muinaisjäännöksistä ja alueen historiasta. 
Rakkaniemen pohjoiskärjessä on tilaa 
uudelle laavulle, leiriytymispaikalle sekö 
rantautumispaikalle.

Ottavaaran ulkoilualue
Ottavaaran luonnonsuojelualue sekä sen 
läheisyydessä sijaitseva Pyhärovan kivik-
ko ovat potentiaalisia alueita ulkoilualueen 
kehittämiselle. Luonnonsuojelualueella on 
vanhaa männikkömetsää, jyrkkiä rinteitä 
sekä 31 metriä pitkä rakoluola. Pyhärova on 
puolestaan määritelty valtakunnallisesti hyvin 
arvokkaaksi kivikoksi.
 Reitti koostuu kahdesta osasta. Yksi 
kiertää Ottavaaran luonnonsuojelualueen 
sisällä ja toinen kulkee luonnonsuojelualueen 
sekä kivikon läpi. Reittien varrella olisi laavuja.

Käsmänkönkään esteetön reitti
Toinen haravassa mainittu kehitettävä 
virkistyskohde oli Käsmänköngäs. Alueel-
la on jo valmista infrastruktuuria kuten kota 
sekä riippusilta. Kemijärvellä on hyvin paljon 
iäkkäämpää väestöä ja reitin muuttaminen 
täysin esteettömäksi mahdollistaisi myös 
vanhemman väestön virkistymisen luonnossa. 
Reittiä on mahdollista jatkaa etelämmäs kohti 
Suomua. Etelämpänä alue on hyvin soista 
ja reitti muodostuisi pitkälti pitkospuista. 
Alueella tulee kuitenkin huomioida könkään 
kautta kulkeva moottorikelkkareitti. 

 

• Uusia vaellusreittejä Kemijärven alueelle 
o Pyhä-Kemijärvi-Suomu 
o Misi-Raajärvi-Luusua-Suomu 

• Hyödyntävät olemassa olevaa infrastruktuuria 
o Esim. laavut ja kylien infrastruktuuri 

• Helppo aloittaa reitti Misin tai Kemijärven rautatieasemalta 

• Pyöräilyreittejä Kemijärveltä kyliin ja retkeilykohteisiin 
• Helpottaa niin paikallisten kuin matkailijoiden liikkumista ja lisää kylien 

saavutettavuutta 
o Polkupyörien vuokrausmahdollisuus Kemijärvellä sekä mahdollisuus 

jättää pyörät kyliin 



Täydennysrakentaminen

Kemijärven tonttitarjonta ei tällä hetkellä vastaa 
haluttua kysyntää. Keskustan kerrostalot 
ovat vajaakäyttöisiä ja maalle kaavoitetut 
pientalotontit ovat jääneet rakentamatta. 
Kysyntä kohdistuukin juuri rantatonteille, joita 
Kemijärvellä on tällä hetkellä tarjota varsin 
vähän. Tätä painotti myös kaupungingeodeetti 
Tapio Pöyliö ja sama tuli ilmi myös Harava-
kyselyssä.
 Tästä syystä kehityskuvan 
luonnoksessa on tutkittu mahdollisia uusia 
asuinalueita juurikin Kemijärven ranta-
alueilta. Toinen keskeinen teema kehityskuvan 
luonnoksessa uusien asuinalueiden suhteen 
oli yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
keskustaajamassa, joten luonnoksen 
toinen ehdotus sijaitsi juurikin Kemijärven 
keskustassa. 
 Alue A sijaitsee Ahvensalmen kentän 
pohjoispuolella ja sinne on mahdollista 
sijoittaa pientalorakentamista elinkaaripuiston 
yhteyteen ja lähelle hyviä palveluja, kuten 
koulua ja päiväkotia.

 Alueelle B luonnosvaiheessa ehdotettu 
rantatonttien alue sijaitsee Kemijärven 
rannalla, Halosentien varrella noin kaksi 
kilometriä keskustasta kaakkoon. Alue 
sijaitsee niemenkärjessä, joka mahdollistaa 
rannan mahdollisimman tehokkaan käytön. 
Alue on rakentamisen kannalta haastava, 
sillä se sijaitsee osittain tulvavesialueella ja 
sen rannat vaatisivat mahdollisesti ainakin 
osittaista pengertämistä tai maan muokkausta. 
Tutkielmassamme totesimme rakentamisen 
kuitenkin olevan alueelle mahdollista. Uutta 
tietä alueelle tulisi rakentaa noin 150 metriä.

Vaikka tonttien rakentamisessa sijainnista 
johtuen olisi tiettyjä haasteita, vastaisi 
se muuten alueena juuri siihen, mihin 
kysyntää Kemijärvellä on kohdistunut. 
Rantatontit kauniin Kemijärven rannalla 
keskustan välittömässä läheisyydessä menisi 
nähdäksemme kaupaksi. Ehdotuksessa niemen 
kärkeen on sijoitettu puisto, josta raivattaisiin ja 
harvennettaisiin puustoa. Tämä takaisi kauniit 
järvimaisemat myös tonteille, jotka jäävät 
hieman kauemmaksi rannasta.

Kuva 13. Luonnosvaiheen täydennysrakentamisen ideasuunnitelmat.



Keskustan kehittäminen ja elävöit-
täminen

Kemijärven keskusta kaipaa nykyisellään 
kasvojen kohotusta. Tätä alleviivasi myös 
kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö kurssin 
avausluennon yhteydessä.  Myös Harava-
kyselyn tuloksissa ilmeni tyytymättömyyttä 
keskusta-alueen yleisilmettä kohtaan. 
 Lähtökohdat huomioon ottaen 
keskustaaluetta lähdettiin ideoimaan rohkealla 
ja ennakkoluulottomalla otteella. Kehittämisen 
keskiöön nousi taide ja kulttuuri, joihin 
Kemijärvi on jo nykyisellään panostanut 
paljon, joten näiden pohjalta rakentaminen 
tuntui loogiselta lähtökohdalta keskustan 

kehittämiseksi. Keskustan sydän muodostuu 
nykyisestä Taivaan tulien aukiosta, sekä 
uusista ehdotetuista Kulttuurikadusta sekä 
Keskuspuistosta. Kulttuurikadun keskiössä on 
taide, ja sen varrelle kootaan julkista taidetta.
 Ehdotuksena on, että aina vuosittain 
järjestettävän Kemijärven kuvanveistoviikkojen 
yhteydessä kadulle pystytettäisiin yksi pysyvä 
teos. Kyseisen tapahtuman aikana kadulle 
voidaan pystyttää myös erilaisia installaatioita 
ja ympäristö- tai valotaidetta. Kuitenkin myös 
Kemijärven asukkaille tarjotaan mahdollisuus 
toteuttaa kadulle taidetta ja omia projektejaan 
mahdollisimman vapaasti ja matalalla 
kynnyksellä. Myöskään taiteen toteutustapoja 
ei rajoiteta liikaa, vaan taidetta saa halutessaan 

Kuva 14. Keskustan elävöittämissuunnitelma.



tehdä niin kadun rajaamiin seiniin, kadun 
päällysteeseen kuin vaikka katulamppuihin 
tai puistonpenkkeihinkin. Näin kadusta 
muodostuu ajan kanssa omaleimainen ja 
asukkaidensa näköinen tila, jonka ilme ja luonne 
ovat jatkuvassa muutoksessa. Toteutuessaan 
 Kulttuurikatu, johon myös Taivaan 
tulien aukio kuuluu, luo tilan, joka jo itsessään 
luo ympäristönä nostetta ja omaperäistä 
tunnelmaa Taivaan tulien aukiolla järjestettäville 
pienille tapahtumille, kuten markkinoille tai 
esimerkiksi Kemijärven juhlaviikoille. 

Asusteen talo
Asusteen talo on ollut tyhjillään vuodesta 2020 
lähtien ja se on saanut purkuluvan maaliskuussa 
2022. Kaupunki on osoittanut kiinnostusta 
myytävänä olevaan ja kaupunkikuvallisesti 
tärkeän tontin ostamiseksi, mutta tontin tuleva 
kohtalo ei ole vielä keväällä 2022 ratkennut. 
Kehityskuvassa ei ole ehdotettu ratkaisua 
tontin tai rakennuksen lopulliseen käyttöön, 
mutta väliaikaisratkaisuksi on ehdotettu, että 
rakennus valjastettaisiin taiteen käyttöön niin 
kutsuttuna purkutaide -projektina. 
 Konsepti tarkoittaisi sitä, että 
taiteilijoilla olisi vapaat kädet toteuttaa 
taidetta rakennuksen sisätiloissa esimerkiksi 
maalaamalla sen huoneita tai toteuttaa 
niissä koko tilan kokoisia installaatioita. 
Taidetta voitaisiin toteuttaa myös 
esimerkiksirappukäytäviin, seiniin ja 
kattoihin. 
 Itse rakennus sopisi erinomaisesti 
kyseisen hankkeen toteutukseen, sen 
rakenteesta johtuen, sillä sen sisätilat ovat 
avaria ja helposti muunneltavissa. Lisäksi 
suurista nauhaikkunoista johtuen projekti 
olisi toteutettavissa siten, että rakennuksesta 
itsestään syntyisi mielenkiintoinen ja näyttävä 
taideteos Kemijärven keskustaan ilman, että sen 
julkisivuihin tarvitsisi erikseen kajota. Taiteen 
ulottamisesta Asusteen talon ulkoseiniin 
vaarana olisi, toisin kuin korttelirakenteen 
sisään jäävällä Kulttuurikadulla, että 
rakennus muuttuisi kaupunkikuvallisesti liian 
rauhattomaksi. Toteutuessaan Asusteen talo 
täydentäisi Kulttuurikadun ja Taivaan tulien 
aukion taideteeman kokonaisuuden
 Toteutuessaan Asusteen talon 
purkutaide -projektilla olisi suuri potentiaali 
nousta koko Kemijärven yhdeksi vetonaulaksi 
ja nähtävyydeksi, jota tultaisiin katsomaan 

kauempaankin. Vastaavia hankkeita 
maailmalla on toteutettu lukemattomia määriä 
ja useita myös Suomessa. Tunnetuimmat 
kotimaisista esimerkeistä on toteutettu 
Keravalla, joista vuonna 2020 tehty ”Taiteen 
kotitalo” lienee tunnetuin. Kyseisestä 
projektista syntyi välittömästi menestys, jota 
kävi katsomassa yhden kesän aika peräti 30 
000 vierailijaa. Kulttuurikadun ohella myös 
tähän hankkeeseen olisi oletettavan realistiset 
mahdollisuudet saada ulkopuolista kulttuuria 
tukevaa avustusta. Myös purkutaideprojektin 
toteuttaminen esimerkiksi yhteistyössä Lapin 
Taideyliopiston ja sen opiskelijoiden kanssa 
voisi olla kustannustehokas mutta toimiva tapa 
toteuttaa hanke.

Keskuspuisto
Taivaan tulien aukion ja Asusteen talon 
väliin jää nykyisellään laaja pysäköintialue, 
jonka tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa 
liiketoiminnan loputtua rakennuksessa. Alue 
on aukion kannalta ongelmallinen, sillä näiden 
välinen raja on epämääräinen ja aukio hajoaa 
tilallisesti osaksi parkkipaikkaa
 Kehityssuunnitelmassa sen tilalle 
on ehdotettu Keskuspuistoa, jolla voitaisiin 
parantaa alueen viihtyisyyttä huomattavasti. 
Lisäksi puiston myötä Taivaan tulien aukiota 
olisi mahdollista jäsentää puustolla ja muulla 
kasvustolla, joka tekisi aukiosta rajatumman 
ja mittakaavaltaan miellyttävän. Myöhemmin, 
jos  Asusteen talon tilalle rakennetaan uusi 
rakennus, voidaan sen parkkipaikoitus edelleen 
puistosta huolimatta järjestää esimerkiksi 
Vapaudenkadun puolelle.
 Pohjoisen kesät ovat lyhyitä, joten 
sekä puiston että aukion suunnittelussa 
ja kehittämisessä on huomioitava myös 
talviolosuhteet, jottei niiden vuosittaiset 
käyttökuukaudet jää vähäisiksi. 
Kehityssuunnitelmassa Keskuspuiston 
polkujen päällysteet valittaisiin siten, että osa 
näistä voidaan jäädyttää talvella luistinradaksi. 
Tämä loisi puistosta erityisesti lapsille hyvin 
mielenkiintoisen ympäristön luisteluleikeille 
talviaikaan. Lisäksi tätä voitaisiin täydentää 
myös Taivaan tulien aukiolle talvisin 
rakennettavilla lumilinnoilla tai -rakennelmilla, 
jolloin koko keskustan keskeisin paikka 
muuttuisi talvisin isoksi mielikuvitusta 
ruokkivaksi lasten temmellyskentäksi. Tämä 
vahvistaisi myös Kemijärven mainetta 



lapsiystävällisenä kaupunkina. 

Liikennejärjestelyt
Edellä kuvattu Keskuspuisto levittäytyy 
Jaakonkadun päälle. Kehityskuvassa keskustan 
liikennejärjestelyihin onkin ehdotettu 
muutoksia. Keskuskorttelin nykyisin lävistää 
yksisuuntaiset Annaliisankatu ja Jaakonkatu. 
Suunnitelmassa Jaakonkadun eteläpuolinen 
osa poistuu kokonaan Keskuspuiston tieltä ja 
sen pohjoisosa muutetaan kävelykaduksi. 
 Vastaavasti Annaliisankadun liikenne 
muutetaan yksisuuntaisesta kaksisuuntaiseksi. 
Lisäksi Vapaudenkadun liikennejärjestely 
muuttuu. Kadulla autoliikenne on edelleen 
matalin nopeuksin sallittua, mutta tie 
jaetaan jaetun tilan periaatteella. (shared 
space, katutyypille ei ole yhtä vakiintunutta 
suomalaista termiä) Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että autoliikenne mukautuu tien 
muuhun liikenteeseen, eikä toisinpäin. 
 Vastaavia katutyyppejä Suomessa 
on useita, ja kokemukset niistä ovat olleet 
positiivisia. Tosin Helsingin Kalasatamassa 
tietyyppi on tosin koettu turvattomaksi, mutta 
syynä on ollut korkea autoliikenteen määrä. 
Kemijärven kontekstissa tätä ongelmaa ei ole. 
Katutyypin muutos kytkee Vapaudenkadun 
liiketilat osaksi keskuskorttelia, ja siten lisää 
niiden vetovoimaa ja koko kadun viihtyisyyttä. 
 Liikenteellisesti muutos ei olisi 
merkittävä, sillä läpikulkuliikenne Kantatie 82 
ja Luusuantien välinen läpikulkuliikenne on 
helposti ohjattavissa Kuumaniementien kautta 
ilman merkittäviä toimenpiteitä.

Kokonaisuus
Kokonaisuudesta syntyy Hietaniemen ja 
sataman välinen keskustan diagonaalisesti 
läpäisevä akseli, joka sitoo kaupungin 
taide- ja kulttuurikohteet sekä tapahtumat 
yhteen. Hietaniemessä sijaitsee nykyisellään 
Kemijärven Kulttuurikeskus sekä Musiikkitalo, 
ja näiden taakse, reitin päähän, on nykyisellään 
kaavailtu Kemijärven Puuhotellia. Vyöhyke 
myös tukisi matkailua, sillä matkalla hotellilta 
satamaan, esimerkiksi siellä järjestettävään 
tapahtumaan tai sinne saunomaan mennessä, 
Kemijärven kaupunki esittäisi parhaita 
puoliaan ja näyttäytyisi nykyiseen nähden 
huomattavasti kauniimpana ja eläväisempänä 
kaupunkina. 
 Tiivistyvä kaupunkirakenne 
sekä elävämpi keskusta myös tekisi 
keskustan liiketiloista yrittämisen kannalta 
houkuttelevampia, joten suunnitelmien 
vaikutukset tyhjillään olevien liiketilojen 
ongelmaan olisivat myös positiiviset.

Kuva 16. Kohteita reitin varrelta: Kemijärven puuhotelli, Kemijärven kulttuurikeskus, Musiikkiopisto, 
Kulttuurikatu, Taivaan tulien aukio, Keskuspuisto, Kuumaniemen rantareitti, satama

Kuva 15. Vapaudenkatu kuvassa rasteroituna. 
Kantatie 82:n idän ja Luusuantien liikenne ohjataan 
Kuumaniementien kautta Vapaudenkadun sijasta.



Satama

Uusi tapahtuma-alue satamassa mahdollistaa 
olemassa olevien tapahtumien järjestämisen 
jatkumisen sekä houkuttelee Kemijärvelle 
uusia tapahtumia. Satama sijaitsee strategisella 
paikalla vesistön välittömässä läheisyydessä 
Kemijärven keskustassa. Keskeinen sijainti antaa 
tapahtumille nykyaikaisen ja omalaatuisen 
tunnelman korostaen Kemijärvelle tyypillistä 
järvimaisemaa lähellä palveluita. Alueella 
on tarkoitus järjestää isompia tapahtumia, 
esimerkiksi kahden lavan musiikkifestivaalit 
mahtuvat alueelle. Tapahtuma-alueelta 
kevyen liikenteen väylä jatkuu keskustan 
poikki kulkevalle taidekadulle ja sitä kautta 
Pöyliöjärven uimarannalle. Satama-alue toimii 
lisäksi vesibussiliikenteen solmukohtana.
 Satamassa sijaitseva koirapuisto on 
tarkoitus siirtää muualle. Alueen pohjoisosaan
varataan tilaa telttamajoitukselle, mikä 
mahdollistaa yhden tavan majoittua useamman 
päivän kestävien tapahtumien ajan alueella. 
 Majoitusalueen alapuolella on 
oheistoimintaalue, minne voi sijoittua 
esimerkiksi oleskelutiloja. Tilaa esimerkiksi 
esiintymislavoille ja yleisölle löytyy 

oheistoiminta-alueen alapuolelta sekä 
vasemmanpuoleiselta aallonmurtajalta. Näiden 
alueiden yhteyteen sijoittuu tiloja ruokakojuille 
ja wc-käymälöille. 
 Oikeanpuoleiselle aallonmurtajalle 
sijoittuu sauna, joka on yhteiskäytössä talvisin 
avantouimareille ja kesäisin tila on varattavissa 
yksityiskäyttöön. Saunan yhteydessä on 
uimaportaat. Kaikki edellä mainittu on 
havainnollistettu oheisessa kuvassa.

Tapahtumat

Sadonkorjuumarkkinat on uusi tapahtuma 
Kemijärvellä, joka järjestetään vuosittain 
syksyllä. Kyseessä on vuoden päätapahtuma, 
jossa ihmiset eri puolilta Kemijärveä pääsevät 
vuorovaikutukseen keskenään. Markkinoiden 
ohjelmassa on esiintyjiä, puhujia, esittelyjä, 
oheistoimintaa lapsille sekä perinteisiä kojuja ja 
arvontoja. Markkinoiden pääasiallinen 
ohjelmanumero on Kyläkilpailu, johon voi 
ilmoittaa oman joukkueensa ja joukkueen 
edustaman kylän. Joukkue maksaa 
pienen, muutaman kymmenen euron 
osallistumismaksun, jolla on tarkoitus kattaa 
tapahtuman järjestämisen kuluja. Joukkueet 

Kuva 17. Sataman uusi tapahtuma-alue



kilpailevat erilaisissa lajeissa, joita ovat 
esimerkiksi mölkky, (suo)potkupallo, 
saappaanheitto ja tietovisa. 
 Kyläkilpailun tarkoituksena on 
motivoida kyläläisiä ja edistää kylien 
yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa. Joukkue, 
joka voittaa kyläkilpailun ansaitsee 
kylälleen kiertopalkinnon sekä hankkeen. 
Tapahtumassa otetaan huomioon 
esteettömyys linja-autokyydityksen 
muodossa. Eri puolilta Kemijärveä järjestetään 
kyydityksiä tapahtumaan ja sieltä pois, jotta 
mahdollisimman moni pystyy osallistumaan. 
 Tapahtuman tarkoituksena on yhteisen 
hauskanpidon kautta kehittää kyliä ja tätä kautta 
koko Kemijärveä. Tapahtuma järjestetään 
seuraavana vuonna voittajakylässä.

Palkintona hanke
Kemijärven kaupunki ja voittajakylä päättävät 
yhdessä sopivan, vuoden kestävän hankkeen 
kylälle, jota kaupunki tukee. Hanke on sellainen, 
joka edistää jotakin kylän tarpeelliseksi 
katsomaa aihealuetta ja sen on tarkoitus 
lisätä kyläläisten hyvinvointia. Seuraavan 
vuoden markkinoilla kylä esittelee hankkeen, 
sen saavutukset ja jatkotoimenpiteet. Koska 
seuraavat Sadonkorjuumarkkinat järjestetään 
voittajakylässä, saa kylä huomiota osakseen ja 
voi lisätä kemijärveläisten kiinnostusta kylää 
kohtaan. 
 Hankkeen on tarkoitus motivoida 
ihmisiä osallistumaan kyläkilpailuun oman 
kylän hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke 
nostaa voittajakylän esille ja tällä tavalla 
pystyy vaikuttamaan kyläläisten arvostukseen 
omaa kylää kohtaan. Lisäksi voittajajoukkue 
saa kiertopalkinnon kylälleen vuodeksi sekä 
voittajajoukkueen jäsenten nimet ja kylän 
nimi tulevat esille taidekadulle. Taidekadulle 
asetetaan Kyläkilpailun voittajat -taideteos, 
johon voittajien nimet kaiverretaan.

Esittelyt
Sadonkorjuumarkkinat houkuttelevat 
ihmisiä osallistumaan ympäri Kemijärveä 
ja mahdollisesti myös lähikuntien alueilta. 
Markkinat on siksi hyvä tilaisuus esitellä 
Kemijärven palveluita. Esittelyjen aiheena on 
esimerkiksi tulevat tapahtumat ja Kemijärven 
uudet ulkoilureitit. 
Markkinointi
 Tapahtumaa markkinoidaan laajasti 

Kemijärven nettisivuilla, sosiaalisessa 
mediassa, kuten 
Facebookissa ja Instagramissa, julkisten tilojen 
ilmoitustauluilla sekä paikallislehti Koti-
Lapissa. Sosiaaliseen mediaan tulisi panostaa 
lisää ja luoda Kemijärvelle Instagram-tili. Näitä 
kaikkia kanavia hyödyntämällä tavoitetaan 
mahdollisimman paljon ihmisiä. On tärkeää 
huomata, että eri ikäiset ja erilaisissa 
elämäntilanteissa olevat ihmiset käyttävät 
erilaisia palveluita, joten tietoa on hyödyllistä 
jakaa monipuolisesti. Instagram-tilin kautta 
tavoitetaan erityisesti nuoria kunnan asukkaita. 

Muita tapahtumia
Kemijärvellä on hyvä potentiaali järjestää 
tapahtumia vuodenaikojen mukaan. 
Tapahtumia voidaan järjestää kylissä, kuten 
Sadonkorjuumarkkinat, sekä sataman uudella 
tapahtuma-alueella. 
 Talvella lumen ja jään aikana 
mahdollisia tapahtumia ovat esimerkiksi 
avantouinti-, pilkki- ja lumiveistoskilpailut. 
Keväällä, kesällä ja syksyllä sulan maan ja 
veden aikana korostuvat erilaiset tapahtumat. 
 On mahdollista järjestää 
esimerkiksi musiikki- tai taidefestivaaleja, 
markkinoita liittyen esimerkiksi taiteeseen 
ja vesikrossikilpailut. Koska sataman 
tapahtuma-alue liitetään kevyen liikenteen 
väylällä taidekadulle, on tapahtumien 
mahdollista levittäytyä satamasta kohti 
taidekatua. Esimerkiksi lumiveistoskilpailussa 
veistokset voisi asetella kulkemaan satamasta 
taidekadulle. Tällä tavalla kilpailu ja sen 
tuotokset rikastaisivat koko Kemijärven 
keskustan aluetta.

Luontoreittien tapahtumat
Uudet, laajemmat luontoreitit mahdollistavat 
esimerkiksi vaellus-, juoksu, tai 
pyöräilytapahtumien järjestämisen. Kilpailuja 
voidaan 
järjestää esimerkiksi Pyhältä Suomulle, joiden 
välimatka on noin sata kilometriä. Erityisesti 
maastopyöräily on nykyisin suosittua ja siihen 
liittyvät kilpailut voivat houkutella osallistujia 
koko Suomen kattavasti, jopa kansainvälisesti. 
Reitteihin ja niihin liittyviin tapahtumiin 
panostaminen ruokkivat toinen toisiaan ja 
houkuttelevat Kemijärvelle matkailijoita, mikä 
taas edistää kunnan hyvinvointia 
matkailutulojen muodossa.



Erillisselvitysten vaikutusten 
arviointi luonnoksesta

1.
Maaseutu-
kaupunkien 
ja maaseudun 
kehitys 
Suomessa ja 
Kemijärvellä

Vaihtoehdon kehittämissuunnitelmat pohjaavat pitkälti olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen, joka on Kemijärven väestöennusteiden valossa 
kestävä ratkaisu. Nykyisellään Kemijärven asutus on jakautunut varsin 
hajanaisesti ympäri kuntaa. Kestävän kehityksen valossa vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen olisivat kaksinaiset: toisaalta keskustaajaman 
kehityssuunnitelma vaikuttaisi sen vetovoimaan positiivisesti ja täten sillä 
olisi tiivistäviä vaikutuksia alueen yhdyskuntarakenteeseen. Toisaalta 
kylien kehityssuunnitelmat vaikuttaisivat positiivisesti näiden pitovoimaan, 
sekä mahdollisesti myös palvelukylien vetovoimaan, jolla olisi hajanaista 
rakennetta ylläpitäviä vaikutuksia. Kuitenkin suunnitelmien vaikutukset 
ympäristön laatuun sekä keskustaajamassa, että kylissä olisivat positiiviset. 
Esitetyt täydennysrakentamisehdotukset vaativat vain vähäistä uuden 
infrastruktuurin luomista.

2.
Teollistumisen 
murros 
kaupunki-
suunnittelussa

Teollisuusalueet ja niiden laajentumisalueet Pyhä-keskusta-
Suomu kehittämisvyöhykkeen sisällä. Särkikankaan ja Patokankaan 
teollisuusalueiden vierestä kulkevat vaellus- ja pyöräilyreitit tukevat 
teollisuuden käyttämää kiertotalousverkostoa ja sen toimintoja. Toisaalta 
virkistysreittien ja teollisuuden käyttämien tie-osuuksien päällekkäisyys lisää 
tieliikenneonnettomuuksien riskiä. Vesiliikenteen ja rantautumispaikkojen 
kehittäminen auttaa ammattikalastajien elinkeinon harjoittamista.

3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

Vesibussi tuo investointikustannuksia sekä liikennöintikustannuksia, mutta 
tuloja voidaan saada esimerkiksi lipputuloista. Rantautumispaikkojen ja 
vaellusreittien rakentaminen ja kunnostaminen aiheuttaa kustannuksia, mutta 
investoinnit voivat tuoda epäsuoria tuloja Kemijärvelle. Keskusta-alueen sekä 
kylien täydennysrakentaminen aiheuttaa rakennusaikaisia kustannuksia, 
mutta alueilla on olemassa olevaa infrastruktuuria ja maa on ainakin keskustan 
alueella kaupungin omistuksessa, joten kokonaisvaikutus on oletettavasti 
positiivinen. 
  

Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, 
Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund
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3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

  Keskusta-alueen elävöittäminen taideaiheilla aiheuttaa suoria työn 
toteuttamisen kustannuksia, ja niiden ylläpito jatkuvia kustannuksia. Suoria 
tuloja ei ole, mutta epäsuorasti se voi vaikuttaa esimerkiksi parantamalla 
elinympäristöä ja vähentämällä terveydenhuollon kustannuksia. Satama-
alueen kehittäminen aiheuttaa suoria muutos- ja rakentamiskustannuksia 
sekä jatkuvia ylläpitokustannuksia. Tuloja saadaan esimerkiksi vuokratuloina 
rakennettavien vuokattavien rakennusten kautta. Kehittäminen myös 
parantaa alueen houkuttelevuutta sekä tapahtuman suunnittelu sinne voi 
tuoda esimerkiksi lipputuloja.

4.
Smart city- 
periaatteet 
kylissä

Vaihtoehdon kehittämisvyöhyke sijoittuu pääosin alueille, joilla nykyisin on 
parhaat edellytykset älykyläratkaisujen kehittymiselle ja osaltaan vahvistaa 
näitä mahdollisuuksia. Myös kylätyyppiluokittelulla voi olla vaikutuksia 
siihen, mihin kyliin näitä toimintoja voi syntyä, vaikkei luokittelussa suoraan 
otetakaan kantaa konkreettisiin ratkaisuihin. 
  Yhteisöllisen asumisen konseptissa on hyödynnetty ratkaisuja, jotka 
voidaan nähdä alykyläperiaatteiden mukaisina.  Toteutuessaan nämä 
ratkaisut parantavat mm. palvelujen saavutettavuutta kylissä. Tutkituille 
vesiliikennereiteille voi kehittyä itseohjautuvaa vesiliikennettä alueille, joilla 
tietoliikenneverkon kattavuus sen mahdollistaa.

5.
Kestävä 
kylämatkailu

Kyläkartanoiden laajemmat palvelut ja uudet kioskit, kahvilat yms. 
vesibussilaiturien yhteydessä lisäävät toimintaa kylissä, johon on mahdollista 
yhdistää paikallisuuta. Kyläluokittelu mahdollistaa kylien tehokkaan 
keskittymisen omaan rooliin ja sen kehittämiseen. Vaellus- ja pyöräilyreitit 
tuovat ympärivuotisuutta Kemijärven matkailuun ja pyöräilyreitit helpottavat 
kylien savutettavuutta ympäristöystävällisillä kulkumuodoilla. Kylien 
kautta kulkeva vaellusreitti mahdollistaa matkailijoiden tutustumisen kyliin 
luontomatkailun ohella ja kyläkilpailu nostaa kylien näkyvyyttä ja houkuttelee 
matkailijoita

6.
Moni-
paikkaisuus 
Kemijärvellä

Vaihtoehto 1 edistäisi usealla tavalla sekä työn ja opiskelun, että vapaa-ajan 
monipaikkaisuutta Kemijärven alueella. Ympärivuotinen monipaikkaisuus 
etenkin vapaa-ajan vahvistuisi, jos suunnitelmat vesistön käyttöönotosta 
toteutuu. Uudet vesireitit tukevat myös monipaikkaista liikkumista. 
Suunnitelmat keskustan elävöittämiseksi tekevät keskusta-alueesta 
houkuttelevamman ja toimisi vetovoimatekijänä myös monipaikkaisten 
asujien näkökulmasta. Vaihtoehdolla ei ole suoria monipaikkaisuuden 
kehitystä hidastavia vaikutuksia.
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VIRKISTYSTÄ JA KULTTUURIA KEMIJÄRVELLÄ JA SEN KYLISSÄ
Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi
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KESKUSTA Keskustan tyhjään liiketilaan toteutetaan kylien ”showroom”, jossa: 
- On esittelypiste jokaiselle kylälle 
- Kyläyhteisöt voivat esitellä toimintaansa ja mahdollisia tuotteitaan 
- Matkailijat voivat tutustua kylien matkailumahdollisuuksiin ja tapahtumiin 
- Asukkaat voivat tutustua kylien ajankohtaisiin asioihin 

PYHÄ-KESKUSTA-
SUOMU - 
KEHITTÄMISVYÖHYKE 

Pyhä-Keskusta-Suomu – kehittämisvyöhyke on Kemijärven henkitorvi, jonka alueella olevien kylien 
ja keskustan elinvoima pyritään turvaamaan ja saavutettavuutta kehittämään.  

KESKUSTAN TUKIKYLÄ 

Nykytila 
- Lähellä keskustaa 
- Asuminen 
- Virkistysmahdollisuudet 
- Matkailupalvelut 
- Harrastusmahdollisuudet 
- Nähtävyydet 

Tavoitetila 
- Tukeutuu keskustan peruspalveluihin 
- Vahvistetut matkailupalvelut ja 

virkistysmahdollisuudet 
- Kylien matkailupalvelut nopeasti 

saavutettavissa keskustaan saapuvalle 
matkailijalle 

MATKAILUKYLÄ 

Nykytila 
- Asuminen 
- Virkistysmahdollisuudet 
- Matkailupalvelut 
- Harrastusmahdollisuudet 
- Kylätapahtumat 

Tavoitetila 
- Matkailupalvelut kehittyvät 
- Vapaa-ajan asukkaiden määrä kasvaa 
- Harrastusmahdollisuudet säilyvät 
- Kylätapahtumat tuovat synergiaetuja 

matkailupalveluille 
- Kylien saavutettavuus kehittyy matkailijan 

näkökulmasta 

TAPAHTUMAKYLÄ 

Nykytila 
- Asuminen 
- Virkistysmahdollisuudet 
- Kylätapahtumat 
- Nähtävyydet 

Tavoitetila 
- Kylätapahtumien osallistujamäärä kasvaa 
- Virkistysmahdollisuudet säilyvät 
- Tapahtumienaikainen saavutettavuus 

vahvistuu 

PALVELUKYLÄ 

Nykytila 
- Asuminen 
- Palvelut 
- Virkistysmahdollisuudet 
- Nähtävyydet 

Tavoitetila 
- Kiinteät palvelut säilyvät 
- Kiertävät palvelut kehittyvät 
- Asukasmäärä kasvaa tai pysyy ennallaan 
- Virkistysmahdollisuudet säilyvät 
- Etätyön edellytykset vahvistuvat 

MATKAILUKESKUS 

Nykytila 
- Vapaa-ajan asuminen 
- Palvelut 
- Matkailupalvelut 
- Virkistysmahdollisuudet 
- Harrastusmahdollisuudet 
- Nähtävyydet 

Tavoitetila 
- Vapaa-ajan asukkaiden määrä kasvaa 
- Matkailupalvelut kehittyvät 
- Virkistysmahdollisuudet vahvistuvat 
- Harrastusmahdollisuudet kehittyvät 
- Etätyön edellytykset vahvistuvat 

VIRKISTYSKYLÄ 

Nykytila 
- Asuminen 
- Virkistysmahdollisuudet 
- Harrastusmahdollisuudet 

Tavoitetila 
- Vahvistetut virkistysmahdollisuudet 
- Harrastusmahdollisuudet säilyvät 
- Edellytykset etätyöhön luonnon äärellä 
- Vapaa-ajan asukkaiden määrä kasvaa 
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Kyläkartanossa nykyisellään: 
- Vuokrattavia majoitustiloja 

- Kansalaisopiston kursseja 

- Vuokratiloja tilaisuuksiin

- Kyläyhteisön tiloja

Kyläkartanossa lisäksi tulevaisuudessa?
- Tila kiertäville palveluille

- Yhteiskäyttöauto/-pyörät 

- Pakettiautomaatti 

- Ruuan tai apteekin verkkokauppatilausten toimitus

- Hajautettu energiantuotanto aurinkopaneeleilla

Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen: 
- Pieniä asuntoja

- Yhteistilat 

- Kyläkartanon palvelut tukena

Paritalot esim: 
- Yhteisöllisyydestä kiinnostuneille lapsiperheille 

- Vanhukselle ja omaishoitajalle 

- Muille yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneille

Vuokramökit: 
- Pitkäaikaiseen vuokraukseen 

- Matkailijoille

Konsepti muissa kylätyypeissä

- Asuntoja, esim. erillispientalot,
paritalot ja rivitalot

- Ikäihmisten yhteisöllinen
asuminen

- Mökkejä pitkäaikaiseen ja
lyhytaikaiseen vuokraukseen

- Asuntoja, esim. erillispientalot
- Mökkejä tapahtumien osallistujille

ja järjestäjille

- Asuntoja, esim. erillispientalot
- Mökkejä pitkäaikaiseen

vuokraukseen, etätyö

- Asuntoja, esim. erillispientalot ja
paritalot

- Mökkejä lyhytaikaiseen
vuokraukseen

- Välinevuokraus

Kyläkartanossa nykyisellään: 
- Vuokrattavia majoitustiloja

- Kansalaisopiston kursseja

- Vuokratiloja tilaisuuksiin

- Kyläyhteisön tiloja

Kyläkartanossa lisäksi tulevaisuudessa? 
- Tila kiertäville palveluille

- Yhteiskäyttöauto/-pyörät

- Pakettiautomaatti

- Ruuan tai apteekin verkkokauppatilausten toimitus

- Hajautettu energiantuotanto aurinkopaneeleilla

 Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen: 
- Pieniä asuntoja

- Yhteistilat

- Kyläkartanon palvelut tukena

Paritalot esim: 
- Yhteisöllisyydestä kiinnostuneille lapsiperheille

- Vanhukselle ja omaishoitajalle

- Muille yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneille

Vuokramökit: 
- Pitkäaikaiseen vuokraukseen

- Matkailijoille

Konsepti muissa kylätyypeissä

- Asuntoja, esim. erillispientalot, 
paritalot ja rivitalot

- Ikäihmisten yhteisöllinen 
asuminen

- Mökkejä pitkäaikaiseen ja 
lyhytaikaiseen vuokraukseen

- Asuntoja, esim. erillispientalot
- Mökkejä tapahtumien osallistujille 

ja järjestäjille

- Asuntoja, esim. erillispientalot
- Mökkejä pitkäaikaiseen

vuokraukseen, etätyö

- Asuntoja, esim. erillispientalot ja 
paritalot

- Mökkejä lyhytaikaiseen 
vuokraukseen

- Välinevuokraus
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Vesibussin pysäkki, säännöstelystä
riippumaton
Vesibussin pysäkki, säännöstelystä
riippuvainen

Kostamo

Tapionniemi

Vuostimo

Ulkuniemi

Lehtola-Rytilahti
Räisälä

Soppela

Isokylä
Keskusta

Pelkosenniemi

Kalkonniemi

1

2

10

3

4
5

6
7

8
9

Keskusta

4

Olemassa oleva käyttövalmis laivalaituri
vesibussia varten
Kehitettävä vesibussin laivalaiturin paikka,
jossa olemassa valmiita rakenteita
Paikkavaraus tulevalle laivalaiturille
vesibussia varten

Alue, jonka potentiaali elinvoiman
näkökulmasta voisi parantua merkittävästi
vesibussiliikenteen seurauksena
mahdollistaen esim. kioskin, kahvilan tai
pizzerian toiminnan

Uusi
tapahtuma-alue

Liityntämahdollisuus muille julkisen
liikenteen reiteille

Isokylä

5

Urheilu-
kenttä

Kemijärven vesibussi -ideasuunnitelma

Kemijärven vesibussi olisi uudenlainen joukkoliikenteen
muoto Kemijärvellä, joka yhdistäisi veden äärellä olevat
kylät keskustaan ja jatkaisi Vuostimosta aina
Pelkosenniemelle asti.

Vesibussia voitaisiin hyödyntää rautatien jatkeena
Pelkosenniemen suuntaan sekä veden äärellä oleviin
kyliin synkronoimalla vesibussin aikataulut Kemijärvelle
saapuvien junien kanssa. Pelkosenniemen vahvempi
yhteys Kemijärveen ja rautatieverkkoon toisi
Pelkosenniemen asukkaat myös vahvemmin Kemijärven
palveluiden piiriin.

Vesibussi on kulkuvälineenä eksoottinen perinteisiin
linja-autoihin ja juniin verrattuna ja se voisikin toimia
yhtenä Kemijärven vetonaulana kesäisin tarjoten
muutaman tunnin risteilyjä Kemijärven maisemissa.
Satamaan ehdotettu tapahtuma-alue ja vesibussi
voisivat myös täydentää toisiaan. Vesibussilla saisi
tuotua kylistä asukkaita tapahtumiin, mutta vesibussi
voisi myös tarjota tapahtumavieraille risteilyjä
tapahtuman aikana toimien yhtenä lisäviihdykkeenä
vieraille.

Oheisissa kuvissa esitetään mahdollisia sijainteja
vesibussin pysähtymispaikoille ja niiden ominaisuuksia.



Ehdotettu uusi rantautumispaikka, jonka
yhteydessä olemassaoleva leiriytymispaikka

Ehdotettu uusi rantautumispaikka, jonka
yhteyteen suunniteltu uusi leiriytymispaikka

Ämmänniemen kota

Rakkaniemelle esitetty uusi laavu

Ailanganlahden kota

Hiipanniemen laavu

Ailanganniemi

Ämmänniemen kota
Ämmänvaaralla sijaitseva Ämmänniemen kota sijaitsee kallioisella
maaperällä. Kodan sijainti sattuu olemaan Ämmänvaaran ainoa
veden ääressä oleva kalliokohta GTKn maaperämittauksen
mukaan. Asentamalla kallioon veneen kiinnityskoukut kahdelle
veneelle (3 tai 4 koukkua) ja tuomalla poijut (2 poijua) voitaisiin
Ämmänniemen kota valjastaa myös veneilijöiden käyttöön.

Rakkaniemelle esitetty laavu
Ämmänvaaralla sijaitseva Rakkaniemi on maaperältään
hiekkamoreenia eikä se siten sovellu kalliokoukkujen
asentamiseen. Pieni kahden veneen laituri sivukiinnityksillä voisi
olla sopivan mittakaavan ratkaisu Rakkaniemelle.

Ailanganlahden kota
Hyvin lähellä Hiipanniemen laavua sijaitseva Ailanganlahden kota
voisi olla hyvä sekundäärinen rantautumispaikka Hiipanniemellä.
Hiipanniemen laavun rantautumispaikan läheisyydestä johtuen
Ailanganlahdelle riittää varmasti pelkät poijut; veneen etuköydet
voidaan kiinnittää poijuihin. Maaperä on hiekkamoreenia
Hiipanniemen tapaan.

Hiipanniemen laavu
Hiipanniemen laavu sijaitsee niemen kärjessä,
hiekkamoreenipohjaisella maalla. Hiipanniemelle sopii hyvin
veneen peräpään kiinnitys poijuun ja keulan kiinnitys laituriin.
Hiipanniemelle saapuminen laivareitiltä on vaivatonta.

Virkistysveneilyn parantamisehdotus
Kemijärven kunnan identiteetin yksi vahvimmista piirteistä on itse
järvi. Monilla Suomen järvillä, kuten Saimaalla tai Näsijärvellä,
huviveneily näkyy vahvasti kesäisin. Huviveneilijät käyttävät veden
ääressä olevia palveluita sekä tuovat eloa järvelle. Tässä
ehdotuksessa nostetaan esille muutamia sijainteja Kemijärvellä,
joita olisi rahallisesti pienellä panostuksella mahdollista kehittää
paremmin myös veneilijöiden käytettäviksi rantautumispaikkojen
muodossa. Ehdotetut paikat on osoitettu olemassa olevien
retkeilijöiden palveluiden, kuten laavujen, yhteyteen. Näin veneilijät
pääsisivät myös käyttämään näiden yhteydessä olevia
nuotiopaikkoja, huuseja ja vastaavaa olemassa olevaa valmista
retkeilijää palvelevaa ympäristöä. Retkeilijät ja huviveneilijät
pääsisivät kohtaamaan myös toisiaan yhteisillä taukopaikoilla.

Ailanganniemi
Ailanganniemen pitkät hiekkarannat houkuttelevat varmasti
retkeilijöitä ja alueelta löytyy myös leirikeskus. Hiekkapohja saattaa
paikoittain olla hankala ankkuroinnin suhteen, sillä ankkuri ei tartu
hiekkaan kiinni hyvin. Muutamalla poijulla tämä ongelma olisi
ratkaistavissa ja poijut olisivat selvä merkki veneilijöille että he ovat
tervetulleita rantautumaan niemelle.
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Vaellusreitit 

- Uusia vaellusreittejä Kemijärven alueelle
o Pyhä-Kemijärvi-Suomu
o Misi-Raajärvi-Luusua-Suomu

Pyöräilyreitit 

- Pyöräilyreittejä Kemijärveltä kyliin ja retkeilykohteisiin

Ämmänvaara 

-Ämmänvaaran alueen olemassa olevan reitin laajennus
-Ympyräreitti näköalatasanteelta polun risteykseen
- Pitempi reitti niemen ympäri laavujen sekä muinaisjään-                   
  nöksien kautta
- Opastekylttejä muinaisjäännöksistä ja alueen historiasta
- Reitin varrelle uusi laavu
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Ottavaaran uusi ulkoilureitti Käsmänkönkään esteetön reitti
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B
KESKUSTAN ELÄVÖITTÄMINEN 

- Jaakonkadusta kävelykatu
- Annaliisankatu muuttuu kaksisuuntaiseksi kaduksi
- Luusuantieltä Taivaan tulien aukiolle kulkevasta tiestä

Kulttuurikatu
x Kuvataideviikoilta vuosittain yksi pysyvä teos 
x Myös tarvittaessa nykyisiä veistoksia voidaan sijoittaa 
   keskustaan 
x Katutaide 
x Pienet tapahtumat, markkinat jne. 
x Toteutus vaiheittain ilman liiallista suunnittelua. Katu 
   muodostuu hiljalleen Kemijärveläisten näköiseksi 
x Rohkea ote, Kulttuurikadulla kaikki on mahdollista! 

- Taivaan tulien aukion ja Asusteentalon väliesestä parkkipaikasta
Keskuspuisto. Puiston polut voidaan talvella jäädyttää luistinra- 

   daksi. Aukiolle talvisin lumilabyrintti. 
- Vapaudenkadusta shared space -katu. Autolla ajo edelleen sallit- 
   tua alhaisilla nopeuksilla.
- Asusteen talosta purkutaide -rakennus

- Toteutuksen vaiheistus: (kaavio selostuksessa)
I: Kulttuurikatu 
II: Purkutaide, puiston 1. osa ja Vapaudenkatu 
III: Annaliisankatu, Jaakonkatu ja puiston 2. osa

AN
NA

LI
IS

AN
KA

TU HALLITUSKATU

KIRKKOKATU

LU
U

SUAN
TIE

VAPAUDENKATU (”SHARED SPACE”)

ASUSTEEN TALO
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ASUSTEEN TALO 

- "purkutaide" -projekti

- rakennuksen sisätilat luovutetaan taiteilijoiden käyttöön

- itse rakennuksesta syntyy kokonaistaideteos, joka toimii taidemuseona

- täydentää Kulttuurikadun ja Taivaan tulien aukion kokonaisuuden



ESIINTYMISLAVA 

TELTTAMAJOITUS 

NURMIALUE 
OHEISTAPAHTUMILLE

UUSI SAUNA 

AVANTOUINTI 

NUOTIOPAIKKA

Tapahtumat
Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 
Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 

Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 
Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 

Satamasta tapahtumakeskus
Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 
Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 

Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 
Raporttiin liitetään kuvia ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä 
sijoittamaan artikkeliin 1/1 kokoisina – toisin sanoen niiden 
lopullinen koko tulisi määrittää esim. Photoshopissa ja 
sijoittaa raporttiin ilman venytystä. Raporttiin liitetään kuvia 
ja taulukkoja. Kuvat tulee pyrkiä sijoittamaan artikkeliin 1/1 
kokoisina – toisin sanoen niiden lopullinen koko tulisi määrittää 
esim. Photoshopissa ja sijoittaa raporttiin ilman venytystä. 
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Kuva: Google maps
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KKEEMMIIJJÄÄRRVVEELLLLÄÄ TTAAPPAAHHTTUUUU

SSAADDOONNKKOORRJJUUUUMMAARRKKKKIINNAATT

• TOIMII TIETYNLAISENA KEMIJÄRVEN VUODEN
TILINPÄÄTÖKSENÄ

• KYLÄKILPAILU, LASTEN KYLÄKILPAILU, KOJUJA, 
ARVONTA

• KYLÄKILPAILUT EDISTÄVÄT KEMIJÄRVEN KYLIEN
YHTEISÖLLISYYTTÄ JA ELINVOIMAA

• VOITTAJAJOUKKUEEN KYLÄ ANSAITSEE KYLÄLLEEN 
HANKKEEN

• TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN SEURAAVANA VUONNA 
VOITTAJAKYLÄSSÄ

• TUOTTO TAPAHTUMASTA JÄRJESTÄJÄKYLÄLLE

HANKE

• KEMIJÄRVEN KAUPUNKI JA VOITTAJAKYLÄ PÄÄTTÄVÄT 
YHDESSÄ SOPIVAN HANKKEEN KYLÄLLE, JOTA
KAUPUNKI RAHOITTAA

• ENSI VUODEN MARKKINOILLA KÄYDÄÄN LÄPI HANKE, 
SEN SAAVUTUKSET JA JATKOTOIMENPITEET

ESITTELYJÄ

• LUONTOREITIT
• TAPAHTUMAT
• KAUPUNGINVALTUUSTO

MARKKINOINTI

• NETTISIVUT, INSTAGRAM, KOTI-LAPPI
• SOMEPANOSTUS
• #KEMIJARVENKYLAKISAT
• JULISTE/LEHTI-ILMOITUS, INSTAGRAM JA FACEBOOK 

FORMAATTEIHIN SOPIVAT KUVAT JA TEKSTIT

TAPAHTUMAT 

Sadonkorjuumarkkinat, joiden yhteydessä järjestetään Kyläkilpailut 

Kaupunki tukee voittaneessa kylässä jotain kyläläisten ajamaa hanketta ja edistää sen toteutumista 

Sadonkorjuumarkkinoiden yhteydessä esitellään edellisvuoden voittajan toteutunut hanke



Kehityskuva



Haravan tulosten huomioiminen

Harava-kyselyn vastauksissa korostui 
keskustan kehittäminen ja positiivisen 
kuntakuvan luomisen tärkeys. Näistä 
lähtökohdista lähdimme kehittämään luonnosta 
ja ehdotusta, jossa keskitytään kemijärven 
keskustan ydinalueen kehittämiseen, kylien 
kehittämiseen osaksi tiiviimpää kokonaisuutta 
keskustan ja laskettelukeskusten kanssa 
sekä Kemijärven luonnon parhaiden puolien 
korostamiseen.

Keskusta-alue
Kyselyssä keskustasta oli merkitty Taivaan 
tulien aukion tapahtumatori tärkeäksi 
kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. 
Ehdotuksessa keskustan kehittämiseksi juuri 
torin seutuun panostettaisiin eniten luomalla 
Taivaan tulien aukiosta ulkoilmataiteen 
näyttämö. Erityisesti taiteen keinoin 
korostettaisiin myös kävelykatua torialueelta 
luoteeseen. Kyselyssä keskustan tyhjät 
rakennukset koettiin myös selkeäksi ongelmaksi 
ja moni ehdottikin, että näita rakennuksia 
tulisi purkaa. Ehdotuksessa torin laidalla 
sijaitseva Asusteen talo muutettaisiinkin 
purkutaidetaloksi, jollaisen toteutuksesta 
on jo olemassa oleva esimerkki Keravalla. 
Purkutaidetalo toisi kaupunkiin uuden 
maamerkin ja mahdollistaisi rakennuksen 
säilyttämisen käytössä.

Asuminen
Asuinalueiden osalta kyselyssä korostui 
selvästi yksi teema: rantatontit ovat haluttuja. 
Ehdotuksessa on sovitettu pieni rantatonttien 
asuinalue Keskustan eteläpuolelle, Halosentien 
varrella sijaitsevaan niemeen. Niemi on 
rantatonttien kannalta hyvä alue, sillä sinne 
saa mahtumaan monta laadukasta rantatonttia, 
sinne on toteutettavissa tulvarajojen yläpuolella 
olevaa asuinrakentamista ilman erillistä 
maastonmuokkausta sekä kunnallistekniikan 
johdattaminen Halosentieltä ei tule kalliiksi 
lyhyen etäisyyden vuoksi.

Virkistys
Virkistysreitistön osalta kyselyssä moni merkitsi 
Ämmänvaaran alueeksi, joka on Kemijärven 
yksi potentiaalisimmista sekä virailluimmista 
nähtävyyksistä ja jonne tulisi sijoittaa uusia 
virkistysreittejä. Ehdotuksessa esitetäänkin 
Ämmänvaaralle uutta virkistysreittiä sekä 
yhtä uutta laavua. Lisäksi ehdotuksessa 
esitetään Ämmänvaaran hyödyntämistä 
myös huviveneilijöiden käytössä lisäämällä 
kotien ja laavujen yhteyteen rannoille veneille 
kiinnityspaikat laituriin tai poijuihin.

Vesistöt
Kyselyssä Kemijärven järvialueet ja 
maisemat koettiin yksiksi merkittävimmistä 
vetovoimatekijöistä kaupungissa. 
Ehdotuksessa esitetään vesibussitoimintaa 
Kemijärvelle, joka toisi uuden ulottuvuuden 

Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, 
Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi

Vaihtoehto 1

Virkistystä ja kulttuuria
Kemijärvellä ja sen kylissä



Kuva 1. Yleissuunnitelma

järven hyödyntämiseen liikkumisessa, 
virkistysmatkailussa sekä tapahtumien 
aikaisena vetonaulana.

Muutokset kehityskuvavaiheessa

Kehityskuvan luonnosta kuvailtiin 
pääsääntöisesti positiiviseen sävyyn. Kom-
mentteja antaneet olivat myös yleisesti kiitollisia 
uusista näkökulmista, jotka helposti saattavat 
jäädä huomaamatta alueella asuvilta ihmisiltä. 
Luonnosta on muutettu ohjausryhmän 
tapaamisessa saatujen kommenttien 
perusteella.

Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelmaa pidettiin hyvänä 
ja ohjausryhmä arvosti sitä, että 
kehittämisvyöhyke painotti vettä. 
 Ei muutoksia yleissuunnitelman 
sisältöön. Yleissuunnitelmaan on 
Kehityskuvavaiheessa tehty teknisluontoisia 
korjauksia ja parannettu luettavuutta ja värejä.

Kylien luokittelu
Kylien luokittelua pidettin hyvänä ja 
kattavampana, kuin Rovaniemen- ja Itä-Lapin 
maakuntakaavaehdotuksessa. Luokittelu oli 
ohjausryhmän mielestä mielenkiintoinen ja 
kommentoija koki, että se antoi uudenlaista 
näkökulmaa aiheeseen.
 Kesityskuvavaiheessa Räisälän 
kylän luokka on muutettu virkistyskylästä 
matkailukyläksi koska luokka tukee paremmin 
Räisälän läheisyydessä sijaitsevan Suomun 
toimintaa.

Kylien yhteisöllisen asumisen konsepti
Ei muutoksia kehityskuvavaiheessa ks. 
luonnosvaiheen selostuksen kohta kylien 
yhteisöllisen asumisen konsepti.



Kuva 2. Kehityskuvavaiheen täydennysrakentamisen ideasuunnitelmat.

Vesibussin ideasuunnitelma
Ei muutoksia kehityskuvavaiheessa ks. 
luonnosvaiheen selostuksen kohta vesibussin 
ideasuunnitelma.

Virkistysveneily
Ei muutoksia kehityskuvavaiheessa 
ks. luonnosvaiheen selostuksen kohta 
virkistysveneily.

Virkistysreitit
Ämmänniemen ympärysreitistä sai kehuja, 
koska kommentoijan mielestä reitin varrella 
olevat kohteet ovat mielenkiintoisia. 
Yksi kommentoija nosti esille maasto- ja 
sähköpyöräilyn suosion, minkä takia hän piti 
erityisesti suunnitelluista pyöräily- ja vaellus-
reiteistä. Sama kommentoija mainitsi, että 
Pyhältä Suomulle kulkevalla reitillä voi helposti 
poiketa kylissä, mikä lisäisi niiden näkyvyyttä 
ja että reittiä voisi hyödyntää myös esimerkiksi 
polkujuoksutapahtumissa. 
 Ei muutoksia kehityskuvavaiheessa 
ks. luonnosvaiheen selostuksen kohta 
virkistysreitit.

Täydennysrakentaminen
Täydennysrakentamiseen saimme 
kommentteja siitä, että alueella A on tällä 
hetkellä lasten ja vanhusten virkistys-
rakenteita, joten asuinrakennusten raken-
taminen ei tälle alueelle ole välttämättä 
mielekästä. Vapaa-ajan asumiseen kaavoitet-
tujen tonttien muuttaminen pysyvän asutuksen 
tonteiksi miellytti yhtä kommentoijaa. Toinen 
kommentoija huomautti, että ranta-alueilla toi-
sen rivin tontit eivät helposti rakennu Kemi-
järvellä. 
 Kehityskuvavaiheessa alue A 
on siirretty etelään rakentumattomien 
kerrostalotonttien paikalle. Sijainnissa on 
samat edut palveluiden läheisyydestä, 
kuin luonnosvaiheessa, mutta se ei rajoita 
elinkaaripuiston toimintoja.
 Suunnitelmaa on myös täydennetty 
Alueella B, joka sijaitsee Pöyliöjärven 
rannalla. Alueella olevaa tietä voidaan jatkaa 
rakentumattoman tontin läpi ja näin saada 
rantatontteja alueelle.
 Luonnosvaiheen alue B on muutettu 
alueeksi C. Sen sisältöön ei kuitenkaan  ole 
tullut muutoksia,  kehityskuvavaiheessa.



Keskustan elävöittäminen
Keskustan elävöittäminen taidekadun ja 
purkutaiteen avulla sai kehuja. Keskustan 
kehittämistä jalankulkupainotteiseksi pidettiin 
mielenkiintoisena ideana, mutta palautteen 
antaja huomautti, että samankaltaisia ideoita 
on ollut keskustan varalle aiemminkin, mutta 
liikkeiden pitäjät ovat vastustaneet niitä. 
Hänen mielestään suunnitelman voisi toteuttaa 
osittain, muuttamatta liikennejärjestelyjä. 
Hän piti ideasta muuttaa parkkipaikkoja 
puistomaisiksi alueiksi.
 Kehityskuvavaiheessa
keskustakorttelin suunnitelmaan tehtiin 
päivitys. Varsinainen suunnitelma ei kuitenkaan 
itsessään muutu, mutta kehityskuvassa sen 
toteutus on ehdotettu 
tehtävän vaiheittain. ks. luonnoksen planssi: 
keskustan elävöittäminen.
 Ensimmäisessä vaiheessa 
toteutettaisiin Kulttuurikadun muutokset ja 
sinne sijoitettaisiin ensimmäiset veistokset. 
Kulttuurikadun idea ei ole valmistua kerralla 
valmiiksi, mutta sen muodostumista voidaan 
alkuvaiheessa nopeuttaa siirtämällä sinne yksi 
tai useampia Kemijärven omistuksessa olevista 
nykyisistä julkisista ulkoveistoksista. Myös 
kadun ensimmäinen muraali voitaisiin maalata 
nopealla aikataululla, jotta kadun tuleva luonne 
sekä idea hahmottuisi yleisölle ja asukkaille 
heti sen avaamisen yhteydessä. 

 Toisessa vaiheessa toteutettaisiin 
Asusteen talon purkutaide -hanke sekä puiston
1. vaihe, jossa Asusteen talon pysäköintialue 
korvataan puistolla. Samassa yhteydessä 
muutettaisiin Vapaudenkadun 
liikennejärjestely.
 Kolmannessa vaiheessa toteutettaisiin 
Jaakonkadun ja Annaliisankadun 
liikennejärjestelyiden muutokset sekä 
toteutettaisiin puiston 2. vaihe. Jaakonkadun 
pohjoispäädystä tehtäisiin kävelykatu ja 
Annaliisankadun liikenne muutettaisiin 
kaksisuuntaiseksi.

Satama
Satamaa kommentoitiin muun muassa ankeaksi 
ja suunnittelemiamme ideoita sataman varalle 
pidettiin hyvinä. Erityisesti pidettiin siitä, että 
satama-alue muokataan tapahtuma-alueeksi. 
Koirapuisto on ohjaus-ryhmän mukaan jo 
lähdössä satamasta pois. Esille nostettiin myös 
markkinoinnin ja matkailun sertifikaattien 
hyödyntämisen potentiaali. Sama kommentoija 
mainitsi, että Kemijärvellä on matkailuun 
liittyvä Instagram-tili, joka hänen mielestään 
on monipuolinen viestintäkanava, joskin 
markkinointia tulisi hänen mukaansa 
tarkastella vielä enemmän.
 Ei muutoksia kehityskuvavaiheessa 
kts. luonnosvaiheen selostuksen kohta 
virkistysreitit.

Kuva 3. Keskustan elävöittämisen vaiheistus



Tapahtumat
Kommentteja tuli luontoon liittyviä tapahtumia 
koskien, esimerkiksi polkujuoksutapahtuma 
nousi esille. Tällaisia tapahtumia oli ryhmämme 
pohtinut jo aiemminkin, mutta niitä ei lopulta 
esitelty ohjausryhmälle. Koska palautteen 
antaja oli sitä mieltä, että luontoon ja uusiin 
reitteihin liittyvät tapahtumat voisivat toimia 
Kemijärvellä ja edistää näin kunnan hyvin-
vointia, otimme luontoon liittyvät tapahtumat 
tarkemman tarkastelun kohteeksi.
 Uudet, laajemmat luontoreitit 
mahdollistavat esimerkiksi vaellus-, juoksu- ja 
pyöräilytapahtumien järjestämisen. Kilpailuja 
voidaan järjestää esimerkiksi Pyhältä Suomulle, 
joiden välimatka on noin sata kilometriä. 
Erityisesti maastopyöräily on nykyisin 
suosittua ja siihen liittyvät kilpailut voivat 
houkutella osallistujia koko Suomen kattavasti, 
jopa kansainvälisesti. Reitteihin ja niihin 
liittyviin tapahtumiin panostaminen ruokkivat 
toinen toisiaan ja houkuttelevat Kemijärvelle 
matkailijoita, mikä taas edistää kunnan 
hyvinvointia matkailutulojen muodossa. 
 Vaellus-, juoksu- ja pyöräilytapahtumat 
edellä mainitun kaltaisella pidemmällä matkalla 
ovat taloudellisen kestävyyden kannalta 
kannattavia. Esimerkiksi viikonlopun mittaiset 
tapahtumat työllistävät tapahtuman järjestäjien 
lisäksi muitakin sidos-ryhmiä, kuten majoitus- 
ja ravintolapal-veluiden tarjoajia. Tällä tavalla 
yhä useampi ihminen työllistyy tapahtuman 
kautta ja viipymä alueella on pidempi.  
 Maastopyöräilytapahtuma voisi 
esimerkiksi alkaa Pyhältä ja kulkea Kemijärven 
keskustan kautta Suomulle. Pitkä, noin sadan 
kilometrin matka voi kannustaa yöpymään 
puolessa välissä matkaa, vaikka Tohmossa, 
keskustassa tai Isokylässä, joista kaikista löytyy 
majoituspalveluja. Tapahtuma päättyy Suo-
mulle, missä helposti voisi jatkaa lomaansa ja 
näin viipymää saataisiin entisestään piden-
nettyä. Vaellustapahtumassa viipymä olisi 
vielä pidempi ja näin työllistyisi yhä useampia 
sidosryhmiä. 



Perusselvitysten vaikutusten 
arviointi kehityskuvasta

1.
Luonnon-
ympäristö

Vesibussi vaikuttaa luonnonympäristöön lisääntyneenä vesiliikenteenä. 
Uusien laivalaiturien ja rantautumispaikkojen rakentamisella on 
pienimuotoista vaikutusta luonnonympäristöön. Rantojen ruoppaaminen 
voi tulla kysymykseen uusien laivalaiturien kohdalla, jolla on lyhytaikaista 
negatiivista vaikutusta vesistön luontoon. 
Uudet vaellus- ja pyöräilyreitit vaikuttavat luonnonympäristöön. Uusia 
reittejä on suunniteltu kattavasti koko Kemijärven alueelle. Reitit kulkevat 
paikoittain luonnonsuojelualueiden läpi. Polkujen tieltä joudutaan raivaamaan 
kasvustoa jonkin verran ja tallaantuminen tulee lisääntymään. Tallaantumisen 
seurauksena kasvusto tulee vähenemään ja eroosio lisääntymään, rajaten sen 
kuitenkin polkujen ja taukopaikkojen alueelle. Roskaantuminen voi lisääntyä. 
Olemassa oleva infrastruktuuri hillitsee luonnon muokkauspainetta. Pitkällä 
tähtäimellä vaikutukset luonnonympäristöön voivat olla positiivisia: luonnossa 
vierailevat ihmiset voivat motivoitua suojelemaan arvokkaita kohteita.
Keskustan täydennysrakentamisen tieltä joudutaan raivaamaan kasvustoa 
jonkin verran ja rakentamisesta syntyy lisääntynyttä liikennettä alueilla. 
Keskuspuisto keskustassa tuo luonnon kaupunkialueelle. Tapahtumien 
aikaan liikenne ja ilmansaasteet voivat lisääntyä. Kehityskuva ei vaaranna 
vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita.

2.
Maisema ja
kulttuuri-
ympäristö

Kaukomaisemaan eniten vaikuttavat uudet tuulivoimalat. Kyläluokittelussa 
esitetään pienimuotoista täydennysrakentamista arvokkaille maisema-
alueille ja kulttuuriympäiristöihin, esimerkiksi vanhojen kyläkoulujen 
yhteyteen. Uudisrakentaminen aiheuttaa vaikutuksia maisemaan ja 
kulttuuriympärstöihin. Toisaalta uusi toiminta voi myös tukea kulttuuriarvojen 
säilymistä.

Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, 
Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi
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3.
Matkailu

Kyläkartanoiden laajemmat palvelut hyödyntävät myös matkailijoita. 
Vesiliikenne ja uudet rantautumispaikat mahdollistaisivat järven laajemman 
käytön, joka on tällä hetkellä vähällä käytöllä. Vaellus- ja pyöräilyreitit 
tuovat ympärivuotisuutta Kemijärven matkailuun. Pyöräilyreitit ja 
vesibussi helpottavat kylien savutettavuutta. Esteetön reitti mahdollistaa 
mm. myös iäkkäiden liikkumisen luonnossa. Purkutaide luo Kemijärvelle 
uuden matkailukohteen ja tuo esiin kemijärveläistä kulttuuria. Sataman 
muuttaminen tapahtuma-alueeksi lisää mm. tapahtumien houkuttelevuutta ja 
lisää ohjelmapalveluita kesällä.

4.
Väestörakenne

Kehityskuvalla voisi olla positiivisia vaikutuksia väestörakenteen osalta 
Kemijärven kaupungin ikärakenteeseen sekä hidastavia vaikutuksia sen 
väkimäärältään voimakkaasti laskevaksi odotettuun väestöennusteeseen. 
Kehityskuva parantaisi ennen kaikkea kaupungin pitovoimaa, mutta se voisi 
vaikuttaa positiivisesti myös kohonneen imagon myötä sen vetovoimaan. 
Myös lisääntyvä matkailu voisi tuoda kaupunkiin uusia työpaikkoja.  Muilta 
osin vaikutukset väestörakenteeseen olisivat vähäiset. 

5.
Tulvat ja 
säännöstely

Virtaavan veden äärelle toteutettavien uusien rantatonttien pihoilla asukkaiden 
toteutettama puiden harventaminen voi pitkällä aikavälillä johtaa maaperän 
vesieroosioon veden virtauksen ja vedenpinnan korkeusmuutoksien 
seurauksena. Muita merkittäviä tai havaittavia vaikutuksia ei tulva- tai 
säännöstelyalueisiin liittyen synny.



Erillisselvitysten vaikutusten 
arviointi kehityskuvasta

1.
Maaseutu-
kaupunkien 
ja maaseudun 
kehitys 
Suomessa ja 
Kemijärvellä

Vaihtoehtoon on lisätty luonnosvaiheesta uusi ehdotettu 
täydennysrakentamisalue Pöyliövaaraan keskustan lähelle. Se täydentää 
olemassa olevaa asuinaluetta ja rakentuu valmiin infrastruktuurin varaan. 
Lisäyksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen rakennetta tiivistäviä.
Muilta osin ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi

2.
Teollistumisen 
murros 
kaupunki-
suunnittelussa

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi.

3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

Vaihtoehtoon on lisätty luonnosvaiheesta kehitettäviä pyöräilyreittejä sekä 
ulkoilu/virkistysalueita. Niiden rakentaminen aiheuttaa kustannuksia mutta 
ne voivat tuoda epäsuoria tuloja. Vesibussin rantautumissijainteja sekä 
virkistyspaikkojen rakentamista on tarkennettu, kuten luonnosvaiheessa 
rakentaminen ja kunnostaminen aiheuttaa kustannuksia, mutta 
investoinnit voivat tuoda epäsuoria tuloja Kemijärvelle. Keskusta-alueen 
täydennysrakentamisen paikka on muuttunut luonnoksesta, mutta vaikutukset 
säilyvät samoina. Rakennuspaikat ovat olemassa olevan infrastruktuurin 
alueella tai sen lähellä mikä vähentää kustannuksia. Keskusta-alueen 
elävöittämiseen tuotu vaiheittaisuus, joka vähentää kertainvestointien 
suuruutta. Muuten suunnitelma ei ole muuttunut, ja vaikutukset ovat samat 
kuin luonnosvaiheessa.  
  

4.
Smart city- 
periaatteet 
kylissä 

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi

5.
Kestävä 
kylämatkailu

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi

6.
Moni-
paikkaisuus 
Kemijärvellä

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi

Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, 
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IV Kemijärven kehityskuvan 
luonnos ja lopullinen ehdotus 
Ryhmä 2
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Elämyksellinen ja työllistävä 
Kemijärvi
Vaihtoehto 2

Oona Peuhkuri, Teemu Myyryläinen, Hannu 
Väisänen, Karri Westerlund

Kemijärvi sijaitsee Lapin maakunnan 
kaakkoisosassa. Sen naapurikuntia ovat Rovaniemi, 
Posio, Pelkosenniemi ja Salla.
 Kemijärvi on pinta-alaltaan suuri 
kaupunki, jossa on runsaasti metsää ja vesistöjä. 
Erityisesti tärkeitä vesistöjä ovat Kemijärven halki 
virtaava kemijoki, sekä Suomen 19:ksi suurin järvi, 
kemijärvi. Lisäksi Kemijärven alueella sijaitsevat 
Pyhän ja Suomun matkailukeskukset, jotka toimivat 
Kemijärven matkailun valttikortteina. 
 Olemme luoneet strategisen kehityskuvan, 

jolla ohjataan Kemijärven maankäytön suunnittelua. 
Olemme painottaneet Kemijärven kehittämistä niin 
teollisuuden, monimuotoisen asumisen, keskustan 
ja kylien elävöittämisen kuin myös virkistäytymisen 
näkökulmasta. 
 Suunnittelutyön apuna olemme 
käyttäneet ohjausryhmän antamaa palautetta 
luonnosvaiheesta, sekä ohjausryhmälle 
toteutettua haravakyselyä. Lisäksi olemme tehneet 
perusselvityksiä kehityskuvaan liittyvistä aiheista.

Kuva 1. Kemijärven keskusta lännestä. Kuva: Kemijärven kaupunki, 
©Lentokuva Vallas Oy



Teollisuus ja kiertotalous

Kemijärvellä on pitkät teollisuuden perinteet 
alkaen 1800-luvun savotta- ja uittotöistä. Nyky-
isin teollisuus työllistää noin 25 % Kemijärven 
työllisistä. Kemijärven keskustan läheisyydessä 
Särkikankaan ja Patokankaan teollisuusalueilla 
toimii konealan, puualan ja pienteollisuuden 
yrityksiä. Harava-kyselyn vastauksissa nousi 
esille, että teollisuuden aloista metsäteollisu-
uden ja sen jatkojalostamisen aloilla on parhaat 
edellytykset toimia Kemijärvellä. Parhaiksi 
keinoiksi houkutella yrityksiä Kemijärvelle 
mainittiin toimivat liikenneyhteydet ja uusien 
yrittäjien tukeminen. VE2:n kehityskuvassa on 
otettu yhdeksi tavoitteeksi teollisuuden alojen 
työllisyyden tukeminen maankäytön suun-
nittelun ja kiertotalouteen nojautuvan kuntas-
trategian keinoin.

Kiertotalous
Kiertotaloudessa pyritään luonnossa olevien 
neitseellisten raaka-aineiden tuotantoon 
oton sijaan hyödyntämään jo olemassa 
olevia materiaaleja ja tuotteita. Teollisuuden 
sivuvirrat pyritään hyödyntämään täysin ja 
tehdään takaisinkytkentöjä. Yritykset voivat 
myös tuotteiden myymisen sijaan vuokrata tai 
myydä käyttöoikeuksia niihin.

Särkikangas 
Särkikankaan teollisuusalueiden yritykset 
jakautuvat pääasiassa pienkone-, korjaus- 
ja infra-alan yrityksiin. Särkikankaan 
teollisuusalueet sijoittuvat pääasiassa kolmelle 
samansuuruiselle alueelle, ja niistä noin 
puolet on rakentamatta. Lisäksi alueelle on 
asemakaavoitettu uusia alueita teollisuuden 
käyttöön. Särkikankaalla sijaitsee myös paljon 
asutusta ja jonkin verran palveluja, kuten 
kauppoja ja juna-asema.
 Kehityskuvan luonnoksessa 
ehdotettiin teollisuusyritysten ja muiden 
yritysten sekä asukkaiden välisen kiertotalouden 
verkoston kehittämistä. Kemijärvellä on hyvät 
edellytykset ottaa käyttöön kiertotalouden 
periaatteita yritystoiminnassa, koska usea 
yritys toimii jo valmiiksi koneiden korjaamisen 
sekä puu- ja metsäalan toimialalla. Lisäämällä 
kiertotalouteen liittyvää koulutusta ja 

yrittämistä on mahdolllista rakentaa 
kiertotalouden verkostoja.
 Tärkein tie Rovaniemen ja Kemijärven 
välillä kulkee Särkikankaan läpi. Särkikankaalta 
on hyvät tieyhteydet Pelkosenniemelle, 
Kemijärven keskustaan sekä vesiteitse muualle 
Kemijärven kyliin. Raideliikenteen kautta 
Kemijärvellä on teollisuuden tarvitsema yhteys 
muualle Suomeen.
 Särkikankaalla on Riekkoniemen 
kalankäsittelylaitos ja laituriyhteydet 
Kemijärven kalastusvesille. VE2:ssa tuetaan 
kalastusta uusilla rantautumispaikoilla ja 
olemassa olevien rantautumispaikkojen 
kehittämisellä elinkeinokalastajien tarpeisiin. 
Kylien välille tehdään vesiliikenteen laiturien 
verkosto ja aurinkovoimaa käyttäviä 
etäohjattavia veneitä. Myös metsästystä 
ja marjastusta varten tehdään tukikohtia, 
parkkipaikkoja, kylmälatauspisteitä sekä 
käsittely- ja jalostustiloja. Brändityötä tehdään 
tekemällä tuotteista jäljitettäviä.
 Digitaalisten palveluiden avulla 
tehdään arjesta ja virkistäytymisestä entistä 
saavutettavampaa ja sujuvampaa. Asukkaat 
ja yritykset voivat vuokrata digitaalisten 
palvelujen kautta toisilleen tavaroita tai tuottaa 
palveluja Matkailija voi saapua Kemijärvelle 
ja saada kaiken tarvittavan vuokraus- ja 
lainaustoiminnan kautta kuten, teltat, 
polkupyörät, onget, moottorikelkat, autot, 
vaatteet ja muut varusteet.
 Särkikankaalle ehdotetaan 
kiertotalous- ja luonnonvarakoulutusta. 
Uusia osaajia ja opiskelijoita houkutellaan 
laadukkailla asumisratkaisuilla, kauniilla 
luonnolla ja hyvillä virkistysmahdollisuuksilla. 
Muuttaminen ja arjen käynnistäminen 
Kemijärvellä tehdään kiertotalouden avulla 
helpoksi ja taloudellisesti edulliseksi.

Patokangas-Kallanvaara 
Patokankaan teollisuus käyttää pääraaka-
aineenaan puuta, jota on Kemijärven 
läheisyydessä ja Itä-Lapin alueella runsaasti 
saatavilla. Yksityiset metsänomistajat ja 
metsänhoitoyhdistykset voivat myydä 
puuainesta raaka-aineeksi biojalostamon 
käyttöön. Patokankaalla on teollisuuden 
käyttämä raideyhteys muualle Suomeen ja 
maailmalle sekä puuterminaali. Koulutuksen 
ja tutkimuksen kautta on mahdollista kehittää 
uusia tuotteita ja yrityksiä.



Keskustan kehitys

Rakennukset ja ympäristö 
Keskusta-alueella on nykyisellään paljon 
tyhjiä liikehuoneistoja, eikä paljoa kahviloita 
tai erikoisliikkeitä. Nämä kaikki vaikuttavat 
negatiivisesti Kemijärven keskustan 
elinvoimaan. Kemijärven liikekiinteistöjen 
kehittäminen on tarkoitus toteuttaa yhdessä 
mahdollisten tulevien tilojen toimijoiden 
kanssa, jolloin toimijat pääsevät vaikuttamaan 
kiinteistöjen ulkonäköön ja toteutusratkaisuihin 
ja heillä olisi näin myös suurempi sitoumus 
tiloihin.   
 Olemassa olevia tyhjiä rakennuksia 
voitaisiin ottaa hyötykäyttöön esimerkiksi 
harrastus- tai yhteisöllisyysrakennuksina, 
jolloin niiden käyttöastetta saataisiin 
parannettua. Olemassa oleviin tyhjiin 
rakennuksiin voisi luoda esimerkiksi 
käsityöpajoja ja muita työskentelytiloja sekä 
kauppahallimaisia myyntipaikkoja, joissa 
asukkaat voisivat esimerkiksi myydä omia 
tuotteitaan. Tämä myös toisi ihmisiä keskustaan 
käyttämään rakennuksissa olevia toimintoja 
sekä myös aktivoisi asukkaita toimimaan 
esimerkiksi pienyrittäjinä, josta voisi kummuta 
täten myös laajempaa toimintaa. Vanhoja 
rakennuksia voidaan myös tarpeen mukaan 
purkaa, mikäli niiden kunto siihen velvoittaa. 
Pääsääntöisesti pyritään tekemään rakennusten 
korjaamista sekä kehittämistä.   
 Asuminen on myös pääsääntöisesti 
keskittynyt keskusta-alueen ulkopuolelle. 
Kuumalammen pohjoispuolelle 
Vapaudenkadun sekä Kuumaniemenkadun 
väliin voitaisiin sijoittaa asumisrakentamista, 
jolloin myös asumista saataisiin tuotua 
lähemmäs keskustaa. Asuminen voisi olla 
monimuotoista siten että se on sekoitus 
pitkäaikaista asumista sekä mahdollistaa myös 
lyhytaikaisemman majoituksen keskustan 
vierellä, esimerkiksi etätyötä tai kalastusreissua 
varten.   
 Rakennusten kehittämisen yhteydessä 
myös keskustan kaupunkikuva paranee ja 
keskusta-alueelle syntyy miellyttävämpää 
ympäristöä. Tämän lisäksi keskusta-aluetta 
kehitetään lisäämällä viheralueita sekä 
istutuksia erityisesti Kirkkokadun sekä 
Luusuantien risteyksen alueelle, joka tällä 
hetkellä on kovin päällystevaltainen. Samoin 
Luusuantien alkupäähän sekä Kirkkokadun 

sekä Kuumaniemenkadun väliselle alueelle 
tulee kiinnittää huomiota sen ollessa 
pääsaapumisväylä kaupungin keskustaan.   
 Muuten kaupungin keskustaan 
tuotaisiin lisää toimintoja esimerkiksi 
talvisin esimerkiksi pilkkitapahtumalla 
Pöyliönjärvellä sekä laajentamalla kaupungin 
veistosaiheita myös talvelle esimerkiksi 
lumiveistoskilpailuilla. Veistoksien määrää 
voidaan hyödyntää tekemällä valmiita reittejä 
kaupungille, mitä pitkin kulkemalla voisi 
tutustua sekä kaupungin ympäristöön sekä 
myös veistoksiin. Kesällä suurena osana olisi 
erityisesti kehitetyt torialueet sekä satama-alue.   

Torialueet   
Kemijärven keskustassa sijaitsee kaksi 
torialuetta, Kuumaniemen tori sekä Taivaan 
tulien aukio. Näistä Taivaan tulien aukiolle 
keskittyy pääasiassa erilaiset tapahtumat, mutta 
varsinainen kauppatori on Kuumaniemen 
tori. Taivaan tulien aukion vierestä oleva 
Asusteen talo on saanut purkuluvan sekä 
Kuumaniemen torin vieressä sijaitsevat 
elinkaaritalo sekä Kuumaniemen koulu on 
myös tarkoitus Kemijärven kiinteistöohjelman 
mukaan purkaa. Tämä luo mahdollisuuden 
torialueiden laajentamiselle mutta samalla 
myös mahdollistaa keskustaan tilaa pienille 
puistoille, jotka parantavat viihtyisyyttä. 
Taivaan tulien aukio laajentuisi Asusteen 
talon kohdalle, joka mahdollistaisi pienen 
kaupunkipuiston rakentamisen. Tämä toisi 
viihtyisyyttä sekä avaisi katutilaa laajemmin 
myös ehdotetun HUB:in suuntaan. Tosin 
Kemijärven kaupunki ei ostanut tonttia, jolloin 
sen kehittäminen jää tontin omistajan harteille.   
 Kuumaniemen tori laajentuisi 
Kuumalammen suuntaan mikä mahdollistaisi 
vihervyöhykkeen laajentumisen hieman 
pidemmälle Pöyliöjärven suuntaan. Puiston 
rakentaminen toisi mukavan oleskelupaikan 
järven vieressä, joka olisi yhteydessä myös 
kauppatoriin.   

Satama-alue  
Kemijärven kaupungin keskustan itälaidalla 
sijaitsee Kemijärven keskustan venesatama. 
Satamaan on tarkoitus tuoda palvelutoimintoja 
kuten kahviloita- ja/tai ravintoloita sekä 
vuokrauspalveluita tukemaan vesistöjen 
virkistyspalveluita.   



 Tämän kehittäminen otetaan myös 
huomioon keskustan kehittämisen sekä 
vesistöjen hyödyntämisen yhteydessä.   

Uusi julkinen linja 
Uuden julkisen liikenteen linjan avulla 
voidaan parantaa keskustan palveluiden 
saavutettavuutta Kemijärven kyliin, sekä 
samalla myös elävöittää keskusta-aluetta 
mahdollistamalla helppo liikkuminen 
keskustan ja kylien välillä. Linja tukisi jo 
olemassa olevaa liikennettä toimimalla 
nykyisten aikatauluaikojen ulkopuolella. 
Aikataulut sovitettaisiin siten että ne 
mahdollistaisivat joustavan liikkumisen 
kaupungin ja kylien välillä.  
 Linjaa voidaan jatkaa myös keskustan 
eteläpuolelle, jolloin pienellä lenkillä saadaan 
tavoitettua enemmän ihmisiä. Erityisesti 
terveyskeskuksen sekä hyvinvointikeskuksen 
sijaitessa kaupungin eteläpuolella voisi 
linja toimia erityisesti vanhempien ihmisten 
liikkumiskeinona, jolloin keskusta-alueen 
saavuttaminen helpottuisi. 

Julkisen liikenteen linja

Keskustan palvelulinja

Päätepysäkki

Pysäkit

Kuva 2. Uusi julkisen liikenteen linja. 
Kartta: Karri Westerlund



Etätyökeskukset ja uusi asuinalue

Etätyökeskukset
Pyhän ja Suomun alueelle kaavoitettavat uudet 
etätyökeskukset tarjoavat etätyöntekijöille 
moitteettomat puitteet työnteon ja vapaa-
ajan yhdistämiseen Kemijärven kauniissa 
maisemissa.  Palvelut ja aktiviteetit ovat 
lähellä matkailukeskuksissa, ja luonnossa 
virkistäytymistä voi harrastaa käytännössä heti 
asunnon ulkopuolella. Lisäksi tukea ongelmiin 
on saatavilla heti läheltä muilta etätyöntekijöiltä. 
Etätyökeskusten tärkeänä piirteenä on niiden 
kasvattama yhteisöllisyys. Keskukset voivat 
houkutella työntekijöitä jopa toiselta puolelta 
Suomea, ja näille henkilöille sosiaalisten 
suhteiden luonti muiden etätyöläisten kanssa 
on viihtymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. 
 Etätyökeskukset koostuvat 
noin 15-20 työntekijöiden asumiseen 
tarkoitetusta paritalosta, sekä yhdestä 
suuresta päärakennuksesta, jossa on tiloja 
työskentelyyn ja vapaa-ajan viettoon. Lisäksi 
etätyökeskuksissa on tilava ja viihtyisä piha, 
jossa on mahdollista oleskella. 

Uusi asuinalue 
Pöyliöjärven rannalle, Pöyliövaaran alueelle 
on siis tarkoitus kaavoittaa uusi asuinalue. 
Asuinalueen kaavoituksessa hyödynnetään 
maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä 44 
ja 72 ja asuinalue kaavoitetaan ranta-
alueelle rakentamisen mahdollistavalla 
oikeusvaikutteisella yleiskaavalla. Asuinalue 
toimisi sijainniltaan uusia asukkaita 
houkuttelevana tekijänä, sillä rantatontit ovat 
yleensä hyvin suosittuja ja keskustan palvelut 
ovat melko lähellä. Asuinalueelle voidaan nähdä 
olevan tarvetta tulevaisuudessa, sillä teolliset 
hankkeet tulevat jatkossa houkuttelemaan 
Kemijärvelle uutta työvoimaa, jolle täytyy olla 
riittävästi asuinpaikkoja tarjolla. 
 Alueen läpi tulee kulkemaan tie, joka 
yhdistyy luusuantiehen. Lisäksi alueelta on 
hyvät ulkoilureitit, joita pitkin voi kävellä 
esimerkiksi keskustaan.  
 Alueen rakennuspaikat kaavoitetaan 
väljästi ja pinta-alaltaan suuriksi, jotta 
alueen houkuttelevuus kasvaisi entisestään. 
Rantaviivaa alueella on reilusti, noin 
kilometrin verran, eli jokaiselle rantatontille 
on myös tarjolla paljon omaa rantaviivaa. 

Osa rantaviivasta jätetään kaavoituksessa 
viheralueeksi. 

Monipaikkaisuuden tukeminen  
Kemijärven kaupungin alueella on paljon 
vapaita loma-asumiseen tarkoitettuja tontteja. 
Tärkeimmät tonttikeskittymät sijoittuvat 
yleiskaava-alueelle Räisälän kylän läheisyyteen, 
sekä Hiipanniemeen, Antinniemeen ja 
Tossaniemeen. Tonttien kysyntään on 
todennäköisesti vaikuttanut pitkät etäisyyden 
palveluihin, sillä yleensä rantatontit ovat 
melko suosittuja. Kehityskuvassamme 
nämä loma-asutukseen kaavoitetut 
tontit tullaan uudelleenkaavoittamaan 
ympärivuotisiksi asuintonteiksi. Näin pyritään 
parantamaan tonttien houkuttelevuutta ja 
saamaan alueelle sellaisia asukkaita, jotka 
eivät aiemmin ole olleet kiinnostuneita 
alueesta asumisen kausiluonteisuuden 
vuoksi. Uudelleenkaavoituksen avulla 
tuetaan monipaikkaisuuden kehitystä ja 
valtioneuvoston 31.3.2022 hyväksymää 
periaatepäätöstä monipaikkaisen työn, 
opiskelun ja asumisen edistämiseksi.   
 Tontit uudelleenkaavoitetaan 
osayleiskaavalla, sillä se sopii hyvin 
ranta-alueisiin. Osayleiskaavalla ohjataan 
rakennettavaksi ensin Räisälän kylän 
läheisyydessä sijaitsevat tontit, sillä ne 
sijaitsevat lähempänä olemassa olevaa 
kunnallistekniikkaa ja niiden liittäminen 
tulevaisuudessa kunnallistekniikan piiriin on 
helpompaa kuin Hiipanniemen, Antinniemen 
ja Tossaniemen alueella sijaitsevien tonttien. 



Luontoreitit ja harrastusbussi

Harrastusbussi 
Liikkuva harrastusbussi kävisi aikataulun 
mukaan eri kylissä ja se toimisi kyläläisten 
tärkeänä kohtaamispaikkana. Asukkaat voisivat 
itse vaikuttaa sen tarjontaan. Harrastukset 
olisivat tarkoitettu mahdollisimman monen 
ikäisille, joten kaikki halukkaat voisivat 
osallistua. Liikkuva harrastustila olisi 
kustannustehokkaampi vaihtoehto kiinteissä 
toimitiloissa tapahtuville vapaa-ajan 
aktiviteeteille. 

Untamovaara 
Untamovaaran uusi luontopolku kulkisi 
itärinteeltä lakialueelle lähes luonnontilaisen 
vanhan metsän alueella. Polun varrelle 
rakennettaisiin näköalatasanne, josta voisi 
ihailla maisemia sekä mahdollisimman 
esteettömästi saavutettava nuotiopaikka 
laavuineen. Luontopolku sopisi hyvin 
myös lintubongaukseen, sillä alueella pesii 
harvinaisia lintulajeja kuten sinipyrstö. 

Ämmänvaaran sauna 
Ämmänvaaran luontopolun taukopaikalle 
sijoitetaan julkinen sauna ja uimalaituri, jonka 
ansioista retkeilijät pääsisivät rentoutumaan 
ja uimaan kauniissa järvimaisemissa 
kylmemmälläkin säällä. 

Vesistöt 
Uudet rantautumispaikat sijoitetaan 
Ämmänvaaran taukopaikan yhteyteen, 
Putaansaarelle Käsmäkönkään polun 
läheisyyteen sekä Kalkonniemen 
uimarannalle. Muutamaa olemassa olevaa 
rantautumispaikkaa kehitetään tarjoamaan 
veneilijöille hyvät varustelut. 
 Saunalauttapalvelu tarjoaisi 
elämyksellisen kokemuksen ja uuden tavan 
nauttia kauniista järvimaisemista. 
 Kemijärven hyviä 
kalastusmahdollisuuksia pyritään 
markkinoimaan paremmin. Opastetun 
kalastuksen palveluita kehitetään ja tuetaan. 
Kasvatuksellisten kalastusohjelmapalveluiden 
ja ammattiopiston kalatalousalan myötä 
ammattikalastajien määrä voisi kasvaa. 

Pyöräilyreitit 
Kemijärven kylien välistä 
retkipyöräilyverkostoa kehitetään ja 
mainostetaan erityisesti Suomun ja Pyhän 
välillä sekä varmistetaan, että tiet ovat 
pyöräilyyn soveltuvat. 
 Uusi maastopyöräilyreitti yhdistää 
Suomutunturin ja Joutsijärven kylän. 
Noin 15 kilometrin reitti kulkisi kauniin 
Käsmänkönkään alueen läpi.



Erillisselvitysten vaikutusten 
arviointi luonnoksesta

1.
Maaseutu-
kaupunkien 
ja maaseudun 
kehitys 
Suomessa ja 
Kemijärvellä

Kuten VE1, VE2:n kehittämissuunnitelmat painottuvat olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen pohjalta kehittämiseen. Vaihtoehdon kylien 
kehittämissuunnitelmat parantaisivat kylien pitovoimaa, mutta keskustan 
kehittämis- ja täydennysrakentamissuunnitelmat ohjaisivat asutusta 
VE1:stä voimakkaammin keskustaajamaan. Toisaalta osa keskustaajaman 
täydennysrakentamisehdotuksista vaatisi huomattavaa uuden infrastruktuurin 
rakentamista. Lisäksi ehdotettu satama-alueen raju muokkaaminen ja 
rakentaminen olisi Kemijärven kontekstissa liiallisen suurieleistä, vaikka 
vaikutukset ympäristön laatuun olisivat selvästi positiiviset. 

2.
Teollistumisen 
murros 
kaupunki-
suunnittelussa

Teollisuusalueet ja niiden laajentumisalueet kehittämisvyöhykkeen sisällä.
Kiertotalouden periaatteiden mukainen yrittäminen tukee teollisuusyritysten 
välistä verkostoa ja kasvattaa Kemijärven imagoa kestävän kehityksen kuntana. 
Elinkeinokalastuksen työnteko sujuvoituu rantautumispaikkojen kehittämisen 
myötä. Uusi julkisen liikenteen linja lisää teollisuusalueiden saavutettavuutta 
kylistä. Särkikankaan ja Patokankaan teollisuusalueiden vierestä kulkevat 
vaellus- ja pyöräilyreitit tukevat teollisuuden käyttämää kiertotalousverkostoa 
ja sen toimintoja. Toisaalta virkistysreittien ja teollisuuden käyttämien tie-
osuuksien päällekkäisyys lisää tieliikenneonnettomuuksien riskiä.

3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

Teollisuusalueiden kehittäminen kiertotalouden kannalta voi vähentää 
kustannuksia esimerkiksi vähenevän liikenteen kautta. Keskusta-alueen 
kehittäminen aiheuttaa jonkin verran rakennus- sekä ylläpitokustannuksia, 
jotka parantavat elinympäristöä mutta eivät suoranaisesti tuo tuloja. 
Täydennysrakentamisesta saadaan oletettavasti nettotuloja sen sijaitessa 
kaupungin omistamalla maalla sekä olemassa olevan infrastruktuurin piirissä. 
Satama-alueen kehittäminen aiheuttaa kustannuksia, mutta tuloja voidaan 
saada esimerkiksi vuokra- tai käyttötuloina. Olemassa olevien tyhjillään 
olevien rakennusten käyttöönotto voi tuoda esimerkiksi vuokratuloja. Uusi 
liikennelinja aiheuttaa investointi- ja operointikustannuksia, joita voi saada 
takaisin esimerkiksi lipputuloina. 

Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, 
Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund
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3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

  Etätyökeskusten sekä uusien asuinalueiden rakentaminen aiheuttaa 
kustannuksia, mutta ne sijaitsevat pääosin olemassa olevan kunnallistekniikan 
lähellä. Poikkeus tästä on loma-asuntoalueet, jotka sijaitsevat toisistaan 
sekä kunnallistekniikasta etäällä. Etätyöt tuovat välillisesti tuloja kuntaan, 
jos itse etätyötä tekevät eivät ole kunnan asukkaita. Toisaalta tämä tuo 
Kemijärvelle työturismia ja mahdollisilta operoijilta saa tuloja. Luontoreittien 
ja harrastebussin kehittäminen ja toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia. 
Bussista voi saada tuloja esimerkiksi palvelumaksuina, mutta luontoreittien 
osalta ei ole suoria tuloja.

4.
Smart city- 
periaatteet 
kylissä

Vaihtoehdon kehittämisen painotusalue sijoittuu keskustan Pohjoispuolella 
pääosin alueille, joilla nykyisin on parhaat edellytykset älykyläratkaisujen 
kehittymiselle ja osaltaan vahvistaa näitä mahdollisuuksia. Keskustan 
Eteläpuolella alue on huomattavasti laajempi, mikä voi johtaa hajanaisempaan 
kehitykseen.
  Kyliä kiertävä ja niiden tarpeisiin räätälöity harrastusbussi on 
älykyläperiaatteita hyödyntävä ratkaisu ja toteutuessaan parantaa kylien 
palveluja monipuolisesti. Esitetyt etätyökeskukset Pyhän ja Suomun 
alueella voivat luovat edellytyksiä tietoliikenneverkon kehittymiselle ja sen 
mahdollistamalle älykyläkehitykselle näillä alueilla.

5.
Kestävä 
kylämatkailu

Vaellus- ja pyöräilyreitit tuovat ympärivuotisuutta Kemijärven matkailuun. 
Ohjattu kalastus luo matkailutoimintaa myös kyliin.

6.
Moni-
paikkaisuus 
Kemijärvellä

Vaihtoehto 2 edistäisi etätyöntekoon liittyviä mahdollisuuksia luomalla 
etätyökeskuksia ja vahvistamalla ympärivuotisen asumisen mahdollisuuksia 
loma-asuntoalueilla. Kiertotalouden kehitys voi tukea välillisesti työn ja 
opiskelun monipaikkaisuutta kestävästä näkökulmasta. Julkisen liikenteen 
kehittäminen tukisi mahdollisuutta liikkua Kemijärven alueella myös ilman 
autoa, joka voisi lisätä junalla saapumisen houkuttelevuutta. Vaihtoehdolla ei 
ole suoria monipaikkaisuuden kehitystä hidastavia vaikutuksia.
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Elämyksellinen ja työllistävä 
Kemijärvi
Vaihtoehto 2

Oona Peuhkuri, Teemu Myyryläinen, Hannu 
Väisänen, Karri Westerlund

Ohjausryhmän palaute luonnoksesta ja 
perusselvitysten tiivistelmät

Saimme ohjausryhmältä positiivista ja 
rakentavaa palautetta. Kiertotalouteen ja 
teollisuuteen, sekä keskustan kehittämiseen ei 
uusia kehitysehdotuksia pieniä rakennuksiin 
liittyviä tarkennuksia lukuun ottamatta tullut.  
 Reitistöihin liittyen sen sijaan nousi 
esiin pyöräily- ja vaellusreittien ulottaminen 
kyliin, jotta vaeltajat voisivat poiketa 
niissä ja kylät saisivat näkyvyyttä. Myös 
polkujuoksutapahtumat ja polkujuoksuun 
soveltuvat reitit olivat yksi mahdollinen 
kehitysidea. 
 Eniten palautetta saivat 
etätyökeskukset ja uusi Pöyliövaaran asuinalue. 
Etätyökeskuksia pidettiin mielenkiintoisina 
ideoina, mutta Suomun alueen etätyökeskuksen 
sijaintia toivottiin muutettavaksi kaupungin 
omistamalle maalle, jolloin sen rakentaminen 
olisi helpompaa. Uusi asuinalue sen sijaan 
koettiin hyvänä ideana, mutta sen toteuttaminen 
nähtiin melko kalliina projektina, johon tällä 
hetkellä kaupungin resurssit eivät välttämättä 
riittäisi. Palautteessa kuitenkin nähtiin hyvänä 
asiana pitää ideaa esillä tulevaisuudessakin.  
 Palautetta annettiin myös 
ympärivuotiseen asumiseen kaavoitettavista 
loma-asunto alueista. Palautteessa todettiin, että 
karttaan merkatuilla alueilla internetyhteydet 
ovat vielä hieman heikot, mikä voi vaikeuttaa 
etätyöskentelyä alueella.

Alueidenkäyttöselvityksen tulokset 
Alueidenkäyttöselvityksen tärkeimmät 
havainnot liittyivät maanomistukseen, 
kaavoitukseen, sekä rakennettuihin alueisiin. 
Selvityksen perusteella Kemijärven kaupunki 
omistaa melko runsaasti maata keskustan, 
Pyhän, sekä Suomun alueella, mikä antaa hyvät 
lähtökohdat rakentamiselle. 
 Selvityksessä kävi myös ilmi, että 
asemakaavoitettua aluetta Kemijärvellä on vain 
keskustan, Pyhän ja Suomun lähellä. Sen sijaan 
yleiskaavoitettua aluetta on runsaasti, etenkin 
keskustan ja Suomun välisellä alueella. 
 Selvityksessä havaittiin myös, että vain 
hyvin pieni osa Kemijärven pinta-alasta on 
rakennettua aluetta, ja se sijoittuu pääasiassa 
keskustaan ja kyliin. Suuri osa rakennetusta 
alueesta on myös vesistöjen äärellä. 
Kemijärvellä on myös paljon kesämökkialuetta, 
jonka parempi hyödyntäminen voisi olla yksi 
tulevaisuuden teemoista.

Saavutettavuuselvityksen tulokset 
Saavutettavuusselvityksestä kävi ilmi, että 
Kemijärven saavutettavuus on melko hyvä. 
Kaupunki sijaitsee valtatie 5 ja kantatie 82 
varrella. Yksityistiet kattavat suurimman osan 
Kemijärven tie- ja katuverkostosta.  
 Matkaa Kemijärvelle kertyy 
Rovaniemeltä 87 kilometriä ja Kuusamosta 
139 kilometriä. Sekä Rovaniemellä että 
Kuusamossa sijaitsee lentokentät. Yöjuna 
Helsingistä Kemijärvelle kulkee päivittäin 
normaaliaikataulussa. 



 Selvityksen tuloksena havaittiin, että 
Kemijärven paikallisliikenne ei ole kovinkaan 
kattava. Se on toiminnassa pelkästään 
koulupäivinä aamu- ja iltapäivisin, eli iltaisin 
sekä viikonloppuisin vuoroja ei liikennöidä. 
 Kemijärven kaupungin alueella on noin 
200 kilometriä kaupungin ylläpitämiä virallisia 
moottorikelkkareittejä. Kemijärven keskustan 
läpi kulkeva reitti on osa kansainvälistä 
Valkoisen meren moottorikelkkareittiä, joka 
kulkee Pohjois-Ruotsista Suomen Lapin läpi 
Venäjälle Alakurttiin.

Elinkeinoselvityksen tulokset
Vuonna 2019 Kemijärvellä oli yhteensä 2258 
työllistä. Kemijärven työpaikat jakautuivat 
75 % palveluihin, 6 % alkutuotantoon ja 19 
% jalostuksen työpaikkoihin. Kemijärven 20 
suurinta työnantajaa työllistää noin puolet 
Kemijärven työllisistä.
 Toimialoittain tarkasteltuna 
Kemijärven palveluissa korostuu terveys- ja 
sosiaalipalvelujen, teollisuuden ja kunnan 
palvelujen osuudet. Kolme suurinta voittoa 
tavoittelevaa yritystä työllistää kukin 45–
65 henkilöä, ja ne ovat teollisuuden alan 
yrityksiä. Matkailulla on myös tärkeä vaikutus 
Kemijärven elinvoimaan, ja matkailusesonkien 
aikana palveluiden käyttö lisääntyy.

Rakennuskantaselvityksen tulokset 
Kemijärvellä on pitkä historia asutuksen 
parissa, kuitenkin noin 70 % rakennuskannasta 
on tuhoutunut vuosien 1939–1945 sodissa, ja 
nykyinen rakennuskanta on muodostunut 
pääosin 1960- ja 1970-luvuilla. Suojeltuja 
rakennuskohteita Kemijärvellä kirkkolain 
nojalla on Kemijärven kirkon tapuli. 
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja 
kulttuuriympäristökohteita Kemijärvellä on 
kuitenkin useampi.  
 Kaavoituksen osalta Kemijärvellä 
on valmiita rakennuspaikkoja runsaasti 
niin vakituisen kuin vapaa-ajan osalta. 
Rakennustahti Kemijärvellä on pieni, ja uusia 
asuinrakennuksia on rakennettu viime vuosina 
noin 1–3 kpl vuodessa. Vapaa-ajan rakennuksia 
sen sijaan on rakennettu hieman enemmän, 
noin 2–10 rakennusta vuodessa.
 Nykyinen asuinrakennuskanta 
on keskittynyt Kemijärvellä keskustan 

alueelle, sekä sen läheisyydessä sijaitsevalle 
Särkikankaan alueelle. Näillä alueilla on 
asuinrakennusten lisäksi myös eniten muuta 
rakennuskantaa, kuten teollisuusrakennuksia. 
Kerrostaloja Kemijärvellä on käytännössä 
ainoastaan keskustan ja sen lähiympäristöjen 
alueella. Vapaa-ajan asutus on levittäytynyt 
laajemmin koko Kemijärven alueelle, eniten 
sitä sijaitsee Pyhän sekä Suomun ympäristöissä 
sekä muualla vesistöjen lähellä. Vuokra-
asuntojen osuus rakennuskannasta on 
suurimmillaan Pyhän ja Suomun ympäristössä, 
sekä Kemijärven keskusta-alueella.

Haravan purku

Harava-kysely oli ohjausryhmän tapaamisen 
ohella mainio tapa tuoda kemijärveläistä 
näkökulmaa alueen kehitykseen ja sen 
mahdollisuuksiin. Kyselyn tuloksista saimme 
hyvää aineistoa vaihtoehdon työstöön ja 
se vaikutti myös esimerkiksi siihen, mihin 
suuntaan lähdimme vaihtoehtoa työstämään.
 Asumisen osalta Harava-kyselyssä 
kysyttiin myös esimerkiksi sitä, mitkä ovat 
Kemijärven halutuimpia asuinalueita sekä 
minne uutta asuinrakentamista ja vapaa-ajan 
asutusta tulisi sijoittaa. Näiden vastausten 
perusteella toimme vaihtoehtoon erilaisia 
uusia asuinalueita, jotka sisältävät sijainnista 
riippuen erilaisia asumistapoja. Antin-, ja 
hiipanniemen sekä Askanselän, Käsmänperän 
ja Ahmalammen alueelle suunnittelimme 
uusia loma-asuntoalueita, jonne myös kyselyn 
perusteella oli osoitettu vapaa-ajan asumista. 
Suomun ympäristöön oli kyselyssä vastattu 
sijoitettavaksi monenlaista toimintaa, joista 
yksi oli vapaa-ajan asuminen. Vaihtoehdossa 
ehdotimme sinne sijoitettavaksi uutta 
etätyökeskusta, joka tukisi myös laajemmin 
alueen kehitystä pelkän vapaa-ajan asumisen 
sijasta. Etätyökeskuksilla koettiin olevan 
suhteellisen suuri merkitys Kemijärven 
elinvoimaisuuden kehittämisellä ja sijoitimme 
toisen etätyökeskuksen Pyhän alueelle. 
Pöyliönjärven eteläosaan oli kyselyssä 
osoitettu rantatontteja, ja vaihtoehdossa sinne 
osoitettiinkin uusi asuinalue.
 Keskustan osalta kyselyssä nousi esille 
erikoisliikkeiden, ravintoloiden ja kahviloiden 
tarvitsevan kehitystä. Erityisesti laadukkaiden 
majoituspalveluiden tuomista keskusta-
alueelle oli painotettu monesti. Vaihtoehdossa 
on pyritty kehittämään keskusta-aluetta siten, 



että siitä tulee vetovoimainen alue myös 
kaupallisille toimijoille ja näin myös tuo niitä 
alueelle. Majoituspalveluiden osalta keskustan 
viereen on osoitettu rakennettavaksi uusia 
asuntoja, joista osa voisi toimia lyhytaikaisessa 
majoituspalvelussa näin myös tuomalla turisteja 
ja elävöittämällä keskustaa. Puuveistoksia on 
keskusta-alueella runsaasti ja niiden avulla on 
vaihtoehdossa pyritty aktivoimaan keskusta-
aluetta rakentamalla veistospolkuja, jotka 
kulkevat keskustan alueella.
 Kemijärvellä olevien tyhjien 
rakennusten kohtalosta kysyttiin myös, 
vastauksissa toistui huonokuntoisten 
rakennusten purku, mutta myös uusiokäyttö. 
Keskusta-alueella tämä on otettu huomioon 
pyrkimällä tuomaan esimerkiksi tyhjiin 
liiketiloihin uusia toimijoita. Keskusta-
alueelle ja sen viereen on lisäksi esitetty 
uusia, vetovoimaisia, asuntoja, joiden osuus 
vetovoimatekijänä tuli myös kyselyssä 
esille. Samoin julkisen liikenteen koettiin 
tarvitseva paljon kehitystä mm. iltavuorojen 
sekä vuorovälien riittävyyden osalta. Tämä 
on vaihtoehdossa huomioitu tuomalla 
Kemijärvelle uuden linjan, joka toimii erityisesti 
nykyisten aikataulujen ulkopuolella ja tukee 
näin esimerkiksi keskusta-alueella olevia 
harrastusmahdollisuuksien käyttöä.
 Parhaiksi yritysten houkuttelu 
keinoiksi koettiin kyselyssä esimerkiksi 
toimivat liikenneyhteydet sekä uusien 
yrittäjien tukeminen. Liikenneyhteyksien 
parantaminen on huomioitu vaihtoehdossa 
ja esimerkiksi kaupungin sisääntuloreitti 
Rovaniemeltä on otettu tarkasteluun, samoin 
myös liikenneyhteydet olemassa oleviin 
teollisuusalueisiin. Vaihtoehdossa on myös 
esitetty, että esimerkiksi keskusta-alueella 
sijaitsevia tyhjiä liikekiinteistöjä voitaisiin ottaa 
asukkaiden käyttöön pienellä kynnyksellä, 
jolloin kannustettaisiin yritystoiminnan 
aloittamiseen. Samoin yrittäjien mukaan otto 
jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi erilaisten 
remonttien yhteydessä tukisi yrittäjiä saamaan 
täysin haluamansa kiinteistön. Samoin 
jo olemassa olevien yrittäjien ja yritysten 
tukeminen erilasten yhteistyömuotojen osalta 
kuten kiertotalouteen kannustamalla on 
vaihtoehdossa otettu huomioon.
 Harava-kyselyssä tuli 
esille, että metsäteollisuudella, sen 
jatkojalostamoteollisuudella ja energiantuoton 

toimialoilla on hyvät edellytykset menestyä 
Kemijärvellä. Vaihtoehdossa on pyritty
vahvistamaan niitä asioita, mitkä parantavat 
näiden teollisuusalojen edellytyksiä toimia 
Kemijärvellä. Rautatie- ja maantieyhteyksiä on 
kehitetty sekä metsän potentiaalia teollisena 
osana on tuotu enemmän esille. Digitaalisia 
palveluita käytetään harava-kyselyn mukaan 
Kemijärvellä vain tyydyttävästi. Vaihtoehdossa 
on pyritty kehittämään digitalisaation 
palveluita Kemijärvellä esimerkiksi tuomalla 
Kemijärvelle digitaalisia vuokrausjärjestelmiä.
 Pysyvän- ja loma-asumisen 
tonteille kerrottiin kyselyssä olevan eniten 
kysyntää, mutta esille nousi myös kyliin 
ja tunturikeskusten reitteihin yhdistyvien 
ympärivuotisten retkeily- ja ulkoilureittien 
rakentamisen tarve. Samoin olemassa olevien 
rantautumis- veneenlaskupaikkojen sekä 
laitureiden ja satamien kunnostus nousi 
esille. Vaihtoehdossa on otettu nämä kaikki 
asiat huomioon lisäämällä Kemijärven 
alueelle monipuolisesti tontteja, sekä 
kehittämällä retkeilyreitistöä erityisesti Pyhä-
Suomu -akselilla. Lisäksi vesistöretkeilyn 
potentiaalisuutta on pyritty valjastamaan 
innovoimalla uudenlaisia rantautumispaikkoja, 
satamia sekä laitureita, ja kunnostamalla 
vanhoja.
 Kemijärven merkittävimmiksi 
vetovoimatekijöiksi kirjattiin kyselyssä 
asioita kuten luonto, maisemat ja arjen 
sujuvuus, ja näitä osa-alueita on myös pyritty 
vahvistamaan vaihtoehdossa. Ulkoilureittejä 
ja kehitettäviä virkistysalueita sijoitettiin 
harava-kyselyn perusteella esimerkiksi 
Joutsjärvi-Suomu -akselille, jonne sijotettiin 
pyöräily- ja patikointireitti jo olemassa 
olevan moottorikelkkareitin lisäksi. 
Samoin Untamonselkä ja Ämmänvaara 
nostettiin kyselyn perusteella kehitettäviksi 
virkistyskohteiksi.
 Yhteisöllisyys koettiin yhdeksi 
kehittämisen alueeksi Kemijärvellä. Tätä 
on pyritty vaihtoehdossa parantamaan 
tuomalla uusia tapahtumia Kemijärvelle sekä 
esimerkiksi kiertävän harrastebussin avulla. 
Majoituspalveluita ei myöskään kyselyssä 
koettu riittäviksi. Tämä on vaihtoehdossa 
huomioitu tuomalla erilaisia asumismuotoja 
saataville, mitkä rohkaisevat kokeilemaan 
hieman normaalia hotellia pitkäaikaisempaa 
majoittautumista.



Teollisuus ja kiertotalous

Särkikangas
Ohjausryhmältä ei mielipiteitä teollisuus- 
ja kiertotalous teemaan. Rovaniementien 
kehitys alkaa uutena asiana omatoimisesti. 
Särkikankaan osalta ei muita muutoksia 
luonnoksesta kehityskuvaan.

Patokangas-Kallaanvaara
Ohjausryhmältä ei mielipiteitä teollisuus- 
ja kiertotalous teemaan. Ekopuiston 
kehitys Patokankaalle alkaa uutena asiana 
omatoimisesti. Patokangas-Kallaanvaaran 
osalta ei muita muutoksia luonnoksesta 
kehityskuvaan.
 Patokankaalle on yleiskaavassa 
kaavoitettu uusia alueita teollisuuden 
käyttöön. VE2:sen kehityskuvassa ehdotetaan 
entisen Stora Enson tehtaan itäpuolelle 
rakentamattomalle teollisuusalueelle 
kiertotalouden periaatteita toteuttavaa 
biopuistoa, jossa toimisi bioenergian 
tuotantolaitos, maa-aineksen kierrätyspaikka, 
sekä kierrätettävien rakennusosien käsittely- ja 
varastomyymälä.
 Kallanvaaran asumisen aluetta 
kehitetään kiertotalouden periaatteiden 
mukaisesti toimivaksi kuten Särkikankaan 
asuinalueita, ja niiden on tarkoitus palvella 
asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.

Rovaniementien kehitys 
Rovaniementie Särkikankaan kohdalla toimii 
saapumisväylänä Kemijärvelle saavuttaessa 
Rovaniemeltä lännen suunnasta. Pohjoisen 
suuntaan Rovaniementieltä risteää valtatie 
5, joka johtaa Pelkosenniemen kautta 
Sodankylään.

 VE2:sen kehityskuvassa kehitetään 
Rovaniemen tietä edustusväyläksi, jossa näkyy 
nykyaikainen teknologia ja tulevaisuuden 
ratkaisut sekä kulttuuriperintö ja taide. Kevyen 
liikenteen väylää pinnoitetaan punertavalla 
pinnoitteella ja valaisinlaitteet uudistetaan. Tien 
varrelle asennetaan sähköisten kulkuneuvojen 
lataus- ja lainauspisteitä. Rakennusten katoille 
asennetaan aurinkopaneeleita, jotka viestivät 
ohikulkijoille kestävän kehityksen kunnasta. 
Linja-auto pysäkeille sijoitetaan Kemijärven 
kulttuuriperintöön liittyvää taidetta ja 
polkupyörätelineitä.

Silta 
Sillan kaide uusitaan ja siihen sijoitetaan 
taidetta, joka voi olla valotaidetta, kaiteeseen 
kiinnitettävää tai kaide voi itsessään olla 
taideteos. Silta toimii edustavana porttina, 
jonka kautta saavutaan Kemijärvelle ja siitä 
näkyy myös Patokankaan tehtaiden savupiiput.

Alikulkutunneli 
Alikulkutunnelit valaistaan edustavasti ja 
niihin sijoitetaan taidetta. Tavoitteena on 
tehdä kevyen liikenteen väylällä liikkumisesta 
turvallista, houkuttelevaa ja elämyksellistä.

Teollisuusalueen sisäänkäynti
Teollisuusalueen sisäänkäynti kehitetään 
houkuttelevaksi ja edustavaksi. 
Aluerajauksia korostetaan aitojen ja 
pintamateriaalien avulla. Sisäänkäynnin 
viereen sijoitetaan sähköpolkupyöräparkki 
ja infotaulu. Rakennusten katoille sijoitetaan 
aurinkopaneeleita. Kehittämisen tavoitteena 
on luoda alueesta tulevaisuuteen katsovan ja 
inspiroivan näköinen teollisuusalue, joka vetää 
puoleensa yrittäjiä ja asiakkaita.
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Rakennukset ja ympäristö 
Nykyisellään Kemijärven keskusta-alueella 
sijaitsee suhteellisen vähän asukkaita 
verrattuna ympäröivien alueiden asukkaisiin. 
Luonnoksessa oli osoitettu keskustan 
itäpuolelle, Kuumalammen läheisyyteen 
uutta asutusta. Asumisesta on tehty 
varsinaisessa kehityskuvassa esimerkkikuva, 
mikä havainnollistaa mahdollisuuden 
esimerkiksi paikallisen puun käyttöön 
esimerkiksi CLT-elementein rakentamisessa. 
Samalla modulaarisuuden avulla voidaan 
asuinrakennuksia rakentaa tarpeen mukaan 
vaiheittain. Rakennuksissa voi olla sekaisin 
esimerkiksi lyhytaikaisesti vuokrattavia 
asuntoja, esimerkiksi 1–3 kk, jolloin 
Kemijärvelle olisi helppo tulla esimerkiksi 
työskentelemään kausiluonteisesti. Samalla 
tämä vastaa myös harava-kyselyssä esille 
tulleeseen laadukkaiden majoituspalveluiden 
tarpeeseen houkutellen myös kausituristeja 
alueelle. Lyhytmuotoisen asumisen helppous 
voisi lisäksi houkutella Kemijärvelle uusia 
asukkaita, heidän viihtyessään lyhytaikaisen 
asumisen aikana. Rakennukseen tai tontille 
voisi tulla myös asuntoja pitkäaikaisempaan 
asumiseen, asukkaille jotka kaipaavat 
keskustan läheisyyttä, samalla elävöittäen 
keskusta-aluetta.  
 Kemijärven HUB –rakennus 
on tarkoitettu kaupungin asukkaiden 
käytettäväksi siten että siellä on monenlaisia 
erilaisia työskentelytiloja sekä tukipalveluita 
kaupunkilaisille. Sen paikaksi on vaihtoehdossa 
valittu olemassa oleva rakennus, jossa toimii 
nykyisin kauppakeskus Paavalinkulma. 
HUBissa voisi esimerkiksi toimia 
BusinessOulun kaltainen yrittäjien tukipalvelu, 
tai siellä voisi järjestää erilaisia käsityöpajoja. 
Rakennukseen voi sijoittaa myös esimerkiksi 
etätyö- tai kokoushuoneita, jotka lisäisivät 
rakennuksen käyttöastetta.  
 Keskustan rakennukset ja erityisesti 
niiden kunto on ollut esillä aivan ensimmäisestä 
ohjausryhmän tapaamisesta asti, ja 
kehitysehdotuksia tähän haettiin myös harava-
kyselyn avulla. Selvisi, että myös palveluiden 
osalta keskusta-aluetta tulisi kehittää, ja 
erityisesti puutetta oli erikoiskauppojen 
sekä laadukkaiden ravintola, kahvila ja 
majoituspalveluiden osalta. Luonnosvaiheessa 
oli ehdotettu ratkaisuksi uusien toimijoiden 
houkuttelua Kemijärvelle erityisesti 

Keskustan kehitys

Kuva 2. Yleisnäkymä keskustasta. Kuva: Karri 
Westerlund

Kemijärven keskusta-aluetta leimaa 
nykyisellään monet sekä laajat pysäköintialueet. 
Erityisesti Rovaniementieltä kaupunkiin 
saapuessa näkymä koostuu pitkälti kauppojen 
asfalttikentistä. Samoin niin ohjausryhmän 
tapaamisissa sekä harava-kyselyssä on tullut 
esille keskusta-alueen rakennuskannan 
osittainen huonokuntoisuus. Kehityskuvan 
tavoitteena onkin luoda Kemijärven keskusta-
alueesta elinvoimainen alue, jossa on 
mukava viettää aikaa myös asiointien ohella. 
Keskustan kehittäminen myös tukee alueen 
elinkeinoharjoittajia, sekä elinvoimaisuuden 
lisääntyessä myös houkuttelee matkailijoita.  
 Selvitysten perusteella asuminen 
sekä teollisuus on keskittynyt keskusta-alueen 
ympäristöön, ja liikkuminen tapahtuu pääosin 
autoilla. Keskustan saavutettavuus autolla 
on hyvä, mutta keskusta-alueen kannalta 
erityisesti julkisen liikenteen toimivuus sekä 
hyvät kävely- sekä pyöräliikenteen yhteydet 
muualle Kemijärvelle voisivat kannustaa 
keskusta-alueen monipuoliseen käyttöön. 
Luonnosvaiheen selostuksessa on esitelty 
pääperiaatteet Kemijärven keskusta-alueen 
kehittämiselle. Kehityskuvassa erityisesti 
valitut kehittämiskohteet ja niiden toimenpiteet 
ovat tarkentuneet. Harava-kyselyn vaikutuksia 
vaihtoehtoon on myös kirjattu tarkemmin auki 
kehityskuvan selostuksessa. 

Kuva 3. Asuntohotelli. Kuva: Karri Westerlund



laa. Tämä luo keskusta-alueelle miellyttävää 
ympäristöä, jossa on mukava myös viettää 
aikaa erilaisten asioimisten ohessa. Taivaan 
tulien aukiosta ja sen ympäristöstä tehdystä 
havainnekuvasta välittyy tavoiteltu ilme kes-
kustalle. Juuri purkuluvan saaneen asusteen 
talon paikalle tulisi pieni puistoalue, joka liit-
tyisi Taivaan tulien aukioon. Nykyisten torin 
reunalla sijaitsevien myyntikoppien tilalla tu-
lisi pysyvä paviljonkirakennus, jossa voisi olla 
esimerkiksi kahvilatoimintaa. Tämä voisi omal-
ta osaltaan myös aktivoida tori- sekä katutilaa 
ja luoda mukavan keskuspuiston Kemijärven 
kaupunkiin.  
 Liikenteen osalta Jaakonkatu 
pidettäisiin auki, mutta katualue muutettaisiin 
nykyisen asusteen talon kohdalta aina nykyisen 
S-marketin rakennuksen kulmalle kävelijöiden 
ja autoilijoiden jaetuksi katutilaksi. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi sitä, että katualueella autoilijat 
olisivat väistämisvelvollisia jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille. Jaettu katualueen osa voidaan 
toteuttaa esimerkiksi nostamalla autotien osuus 
kävelyteiden tasolle. Tämä tarkoittaa autotien 
rajoituksen muuttumista pienemmäksi, 
mutta samalla myös kannustaa muuta 
kuin välttämätöntä liikennettä kulkemaan 
toista kautta näin ollen luomalla katutilaa 
viihtyisämmäksi jalankulkijoille. 
 Samaa perustaa voidaan myös 
soveltaa Kuumaniemen torin viereen, mistä 
on Kemijärven kiinteistöohjelman mukaan 
osoitettu purettavaksi kaksi kiinteistöä. Näin 
ollen puistoalue voidaan toteuttaa laajempana 
“keskuspuistomaisena” kokonaisuutena, 
sekä samalla yhdistää Kuumaniemen tori itse 
Kuumalammen ympäristöön ja viheralueisiin. 
Näin ollen torialueet sekä niiden vierellä 
olevat puistot luovat puistovyöhykkeen, 
joka alkaa Kuumalammen ympäristöstä, 
jatkuu Kuumaniemen torin sekä ehdotetun 
Kemijärven HUB –rakennuksen läpi Taivaan 
tulien aukiolle.  

Satama-alue  
Satama-alue ja sen kehittäminen sekä vesistöjen 
potentiaalin hyödyntäminen tuli esille heti 
ensimmäisessä ohjausryhmän tapaamisessa. 
Nykyisellään Kemijärven keskustan 
venesatamassa on hyvin maltillinen varustelu, 
joka toki luo perusedellytykset veneilylle, muttei 
oikeastaan tue esimerkiksi turismiveneilyä. 

rakennusten kunnostuksen kautta, siten että 
tulevat toimijat ja heidän tarpeensa ja toiveensa 
otettaisiin huomioon jo kunnostusvaiheessa, 
siten sitoen heitä enemmän toimipaikkaan. 
Samoin vaihtoehdossa on pyritty kehittämään 
keskusta-aluetta siten, että siitä tulee 
vetovoimainen alue myös kaupallisille 
toimijoille ja näin myös tuo niitä alueelle. 
 Keskusta-alueen ympärivuotinen 
käyttö on olennainen osa sen toimivuutta. 
Luonnosvaiheessa oli ehdotettu esimerkiksi 
pilkkitapahtuman järjestämistä Pöyliöjärven 
ympäristössä asukkaiden sekä turistien 
aktivoimiseksi talviaikana. Samoin torialueilla 
voidaan järjestää esimerkiksi lumen- tai 
jäänveistokisoja, tai luotujen veistospolkujen 
varrelle voidaan lisätä talvisin lumi- tai 
jääveistoksia. Kaupunkialueelle saavuttaessa 
Rovaniementielle osoitettuja kehitysehdotuksia 
voidaan myös soveltaa keskusta-alueelle, 
erityisesti valaistuksen sekä taiteen osalta.  
 Muuten olemassa olevan 
rakennuskannan toimenpiteet oli kirjattu 
luonnosvaiheen selostuksessa, ja kehityskuvassa 
jatkotyöstö keskittyy erityisesti keskustan 
ulkoalueille. Kemijärvellä olevien tyhjien ja 
huonokuntoisten rakennusten mahdollisista 
vaihtoehdoista kysyttiin harava-kyselyssä 
ja vastauksissa toistui huonokuntoisten 
rakennusten purku, mutta myös uusiokäyttö. 
Keskusta-alueella tämä on otettu huomioon 
pyrkimällä tuomaan esimerkiksi tyhjiin 
liiketiloihin uusia toimijoita. Puuveistoksia on 
keskusta-alueella runsaasti ja niiden avulla on 
vaihtoehdossa pyritty aktivoimaan keskusta-
aluetta rakentamalla veistospolkuja, jotka 
kulkevat keskustan alueella. 

Torialueet

Kuva 4. Havainnekuva torialueelta. 
Kuva: Karri Westerlund

Luonnosvaiheen ehdotuksesta vaihtoehto ke-
hittyi erityisesti torialueiden ja niiden kehit-
tämisen osalta. Torialueiden ympärillä olevien 
purettavaksi asetettujen rakennusten tilalle 
vaihtoehdossa ehdotetaan puistomaista ti-



Vaihtoehdossa on otettu jo luonnosvaiheessa 
yhdeksi painopisteeksi keskusta-alueen 
kehittämisessä satama-alueen kehittäminen 
ja vesistöjen laajempi hyödyntäminen osana 
virkistäytymistä sekä elinkeinoa.  
 Jo luonnosvaiheessa oli satamaan 
osoitettu uuden lisälaiturin rakentaminen, 
joka voisi toimia pelkästään vapaa-ajan 
ja turismiperäisen veneilyn käytössä 
esimerkiksi Kemijärveä kiertävän saunalautan 
tukikohtana. Vaihtoehdossa osoitetaan 
lisäksi satama-alueelle uusia rakennuksia 
vesistöjen virkistyskäyttöön tarkoitettavaksi, 
esimerkiksi veneiden tai vesiskoottereiden 
vuokrausyrityksille. Luonnosvaiheen 
vaihtoehtojen esittelyn yhteydessä esille 
tuli lisäksi, että satama-alueen vieressä 
ollut koirapuisto on siirtymässä muualle. 
Kehityskuvassa tämä on otettu huomioon ja 
sen tilalle on osoitettu vuokraustoiminnan 
tukitilaa.  

Uusi julkinen linja 
Harava-kyselyssä julkisen liikenteen koettiin 
tarvitseva paljon kehitystä mm. iltavuorojen 
sekä vuorovälien riittävyyden osalta. Tämä 
otettiin jo luonnosvaihtoehdossa huomioon 
tuomalla Kemijärvelle uuden linjan, joka toimii 
erityisesti nykyisten aikataulujen ulkopuolella 
ja tukee näin esimerkiksi keskusta-alueella 
olevia harrastusmahdollisuuksien käyttöä.  
 Luonnosvaiheesta julkisen linjan 
suunnitelma ei muuttunut. Sama periaate 
säilyi, että linja palvelisi nykyisten aikataulujen 
ulkopuolella ja tukisi erityisesti harrastus- 
sekä virkistystoimintojen saavutettavuutta. 
Lisäykseksi luonnosvaiheeseen tuli huomio, 
että ehdotettu julkisen liikenteen linja voi toimia 
ensimmäisenä pilottihankkeena, jonka jälkeen 
linjastoa voi sen toimiessa myös laajentaa 
muualle Kemijärvelle kuten Joutsijärvi-Suomu 
–akselille tai Luusua-Juujärvi-akselille.



Etätyökeskukset ja uusi asuinalue

Etätyökeskukset 
Korona-aika on omalta osaltaan nostanut 
esiin etätyöskentelyn ja siihen liittyvät 
mahdollisuudet. Oletettavasti etätyöskentelyn 
suosio tulee kasvamaan jatkossakin, 
mikä voidaan Kemijärvelläkin nähdä 
mahdollisuutena houkutella uusia asukkaita 
kaupunkiin. Myös haravakyselyssä nousi 
esiin etätyökeskusten merkitys Kemijärven 
elinvoiman kannalta. Kemijärvelle on 
tarkoitus rakentaa kaksi etätyökeskusta, joista 
toinen sijoittuu Pyhätunturin läheisyyteen 
ja toinen Suomun matkailukeskuksen 
lähelle. Luonnokseen (ks. ryhmä 2 luonnos) 
verrattuna Suomun etätyökeskuksen paikkaa 
muutettiin niin, että uusi paikka sijaitsee 
kaupungin omistamalla maalla, mikä helpottaa 
rakentamista. Pyhän etätyökeskus vaatii 
alueelle tehtävän uuden yleiskaavan. Suomun 
etätyökeskus sen sijaan vaatii kaavamuutoksen 
nykyisin voimassa olevaan yleiskaavaan. 
 Etätyökeskusten sijainti on tärkeässä 
roolissa niiden houkuttelevuuden kannalta. 
Matkailukeskusten ja luonnon läheisyys 
takaa etätyöntekijälle miellyttävät puitteet, 
jossa he voivat yhdistää työnteon, luonnossa 
liikkumisen, sekä matkailukeskusten 
tarjoamat aktiviteetit. Esimerkiksi laskettelu 
ja patikointimahdollisuudet tarjoavat 
virkistävää vaihtelua työntekoon. Sijainnissa 
on hyvää myös matkailukeskusten tarjoamat 
peruspalvelut, jotka ovat kätevästi saatavilla 
muutaman kilometrin säteellä. 
 Itse etätyökeskukset sisältävät 
varsinaiset asuinrakennukset, joissa 
etätyöntekijät majoittuvat, sekä 
isomman yhteiskäyttöön tarkoitetun 
päärakennuksen työskentely-, virkistymis- 
ja kokoontumistilaksi. Päärakennus sisältää 
muun muassa ryhmätyötiloja, kokoustilan, 
yksittäisiä työskentelykoppeja, sauna- ja 
pesutilat, sekä oleskelutilan, jossa on erilaisia 
aktiviteetteja kuten televisio, biljardipöytä, 
sekä keittiönurkkaus. Lisäksi rakennuksen 
pihalla sijaitsee grillikatos. Päärakennuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa innovatiivinen 
työskentely-ympäristö, sekä piristää 
etätyöntekijöitä ja tarjota mahdollisuus 
yhteisöllisyyden kasvattamiseen työntekijöiden 
joukossa. Tämä on tärkeää, sillä osa 
etätyöntekijöistä saattaa olla kotoisin täysin 

eri puolilta Suomea, eikä heillä välttämättä 
ole valmiita sosiaalisia suhteita Kemijärvellä.  
Päärakennusten katolle on myös tarkoitus 
asentaa aurinkopaneelit, joiden avulla voidaan 
tuottaa ainakin osa käytettävästä energiasta. 
 Asuinrakennukset on tarkoitus 
toteuttaa paritaloina, jolloin ei tarvitse rakentaa 
niin paljon erillisiä rakennuksia, mutta 
omaa rauhaa on kuitenkin tarjolla enemmän 
kuin esimerkiksi rivitalossa. Asuintilat ovat 
saunallisia, noin 50 neliön kaksioita, joissa 
on tarjolla myös runsaasti varastotilaa, 
esimerkiksi erilaisille ulkoliikuntavälineille. 
Lisäksi ne pitävät sisällään autokatoksen. 
Kaiken kaikkiaan Pyhän alueen etätyökeskus 
tulisi sisältämään asuinrakennukset 30:lle 
etätyöntekijälle ja Suomun alueen etätyökeskus 
20:lle.  
 Etätyökeskuksiin liitettäisiin myös 
vahvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta 
kemijärveläisten yritysten kanssa. Esimerkiksi 
yritysten edustajien vierailut etätyökeskuksissa 
ja toisaalta myös etätyöntekijöiden vierailut 
paikallisten yritysten tiloissa edesauttaisivat 
verkostoitumista ja kontaktien luontia 
etätyöntekijöiden ja yritysten välille. Samalla 
pystyttäisiin myös jakamaan tietoa ja osaamista 
eri toimialojen työntekijöiden välillä. Myös 
yhteistyötä opiskelijoiden kanssa voitaisiin 
toteuttaa ja esimerkiksi koululuokat voisivat 
vierailla tutustumassa etätyökeskuksiin ja 
niiden toimintaan. 

Pöyliövaaran uusi asuinalue 
Pöyliöjärven rannalle, Pöyliövaaran alueelle 
on siis tarkoitus kaavoittaa uusi asuinalue. 
Asuinalueen kaavoituksessa hyödynnetään 
maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä 44 
ja 72 ja asuinalue kaavoitetaan ranta-
alueelle rakentamisen mahdollistavalla 
oikeusvaikutteisella yleiskaavalla. Asuinalue 
toimisi sijainniltaan uusia asukkaita 
houkuttelevana tekijänä, sillä rantatontit ovat 
yleensä hyvin suosittuja. Myös haravakyselyn 
vastauksissa pöyliöjärven ranta-aluetta oli 
pidetty hyvänä paikkana uusille asuintonteille.  
 Luonnosvaiheeseen (ks. ryhmä 
2 luonnos) verrattuna on varsinaiseen 
kehityskuvaan tehty pieniä muutoksia. Toinen 
tieliittymä on jätetty kokonaan pois, sillä 
sen rakentaminen vaaran yli olisi haastavaa. 
Asuinalueen läpi kulkeva tie tulisi olemaan 
tulevaisuudessa yksityistie, jonka ylläpitoon 



kaupunki antaisi avustusta. Myös ns. toisen rivin 
rakennuspaikat on poistettu kehityskuvasta, 
sillä niiden kysyntä on Kemijärvellä heikkoa. 
Näin voidaan keskittyä vain rantatonttien 
kehittämiseen ja lisäksi alueelle jää enemmän 
luonnontilaista maa-alaa. 
 Kaavoitettava asuinalue sijaitsee 
vain osittain kaupungin omistamalla maalla. 
Kaavoittaminen mahdollistaa sen, että 
kaupunki voi hyödyntää omalla maallaan 
sijaitsevia rakennuspaikkoja, mutta myös 
yksityiset maanomistajat voivat tehdä maalleen 
rakennuksia kaavan mukaisesti. Tämä vähentää 
taloudellista painolastia, joka kaupungille 
koituisi koko alueen kehittämisestä, eikä paine 
alueen rakennuttamisesta kasva niin suureksi. 
 Rakennuspaikkojen vähimmäispinta-
alan kaavoituksessa tulee olemaan 2000 
neliömetriä. Osa rakennuspaikoista on kuitenkin 
tätä suurempia, sillä suuret tontit houkuttelevat 
paremmin ostajia. Kaavoitettava alue sisältää 
reilun kilometrin verran rantaviivaa. Jokaiselle 
rakennuspaikalle varataan 50 metriä omaa 
rantaviivaa, ja lisäksi osa rantaviivasta 
jätetään rakentamattomaksi viheralueeksi. 
Näin ollen rantaan kaavoitettaisiin 14 uutta 
rakennuspaikkaa.

Monipaikkaisuuden tukeminen 
Kemijärven alueella on runsaasti loma-
asutukseen kaavoitettua aluetta (ks.
ryhmä 2 luonnos). Kaavoittamalla nämä 
alueet uudelleen ympärivuotiseksi 
soveltuvaan asumiseen, pystytään tukemaan 

monipaikkaisuutta ja houkuttelemaan uusia 
asukkaita Kemijärvelle. Monipaikkaisuuden 
vahvistaminen tukee valtioneuvoston 31.3.2022 
hyväksymää periaatepäätöstä monipaikkaisen 
työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi.  
 Tärkeimmät uudelleenkaavoitettavat 
alueet sijoittuvat yleiskaava-alueelle Räisälän 
kylän läheisyyteen, sekä Hiipanniemeen, 
Antinniemeen ja Tossaniemeen (ks.kuva). 
Näille alueille oli myös haravakyselyn 
vastauksissa osoitettu vapaa-ajan asumisen 
kehittämistarpeita. Uudessa yleiskaavassa 
on tarkoitus ohjata rakentamista niin, 
että Räisälän kylän läheisyydessä olevat 
rakennuspaikat rakennutetaan ensin. Tämä 
mahdollistaa Räisälän kylän elävöittämisen, 
sillä lähellä kylää asuvat todennäköisemmin 
hyödyntävät kylän toimintoja useammin. Myös 
vesilaitoksen toiminta-alue sijaitsee lähellä näitä 
rakennuspaikkoja, jos uudet asukkaat haluavat 
liittyä vesijohtoverkkoon. Tarkoituksena on 
myös parantaa alueen internet yhteyksiä, mikä 
lisää alueen houkuttelevuutta ja mahdollistaa 
esimerkiksi etätyöskentelyn uusille asukkaille 
kotoaan käsin. 
 Ympärivuotinen asuminen tarjoaa 
paljon enemmän mahdollisuuksia kuin 
pelkkä loma-asuminen. Se esimerkiksi lisää 
joustavuutta ja mahdollisuuden päättää missä 
asuu ja milloin. Tämä voi helposti houkutella 
alueelle sellaisia uusia asukkaita, jotka 
aiemmin eivät ole halunneet muuttaa sinne sen 
takia, että asuminen ympärivuoden ei ole ollut 
mahdollista.

Kuva 5. Ympärivuotiseen käyttöön kaavoitettavat loma-asuntoalueet. 
Kartta: Teemu Myyryläinen

National Land Survey of Finland, Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS; Esri, NLS, NMA, USGS
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Luontoreitit ja harrastusbussi

Harrastusbussi
Harava-kyselyssä yhteisöllisyys koettiin 
yhdeksi kehittämisen alueeksi Kemijärvellä. 
Tätä on pyritty vaihtoehdossa parantamaan 
tuomalla uusia tapahtumia Kemijärvelle sekä 
esimerkiksi liikkuvan harrastusbussin avulla. 
Harrastusbussin perusidea ja tarkoitus edistää 
kylien asukkaiden harrastusmahdollisuuksia 
on pysynyt samanlaisena luonnosvaiheesta 
kehityskuvaan. Se kävisi aikataulun mukaan 
eri kylissä ja toimisi kyläläisten tärkeänä 
kohtaamispaikkana. Palvelun tarjonta 
räätälöidään joka kylälle asukkaiden 
toiveiden mukaisesti. Harrastukset olisivat 
tarkoitettu mahdollisimman monen ikäisille, 
joten kaikki halukkaat voisivat osallistua. 
Harrastustarjontaan voisi sisältyä muun 
muassa käsitöiden, kuvataiteen ja musiikin 
ohjattua opetusta sekä digilaitteiden ja 
palveluiden käytön ohjaamista. Liikkuva 
harrastustila olisi kustannustehokkaampi 
vaihtoehto kiinteissä toimitiloissa tapahtuville 
vapaa-ajan aktiviteeteille.

Virkistysreitistöt 
Kemijärvellä luonto on aina lähellä, sillä 
kaupungin maisemaa hallitsevat vesistöt, 
metsät ja vaarat. Harava-kyselyssä esille nousi 
kyliin ja tunturikeskusten reitteihin yhdistyvien 
ympärivuotisten retkeily- ja ulkoilureittien 
rakentamisen tarve. Samoin olemassa olevien 
rantautumis- ja veneenlaskupaikkojen sekä 
laitureiden ja satamien kunnostus nousi 
esille. Vaihtoehdossa on otettu nämä kaikki 
asiat huomioon lisäämällä Kemijärven 
alueelle monipuolisesti tontteja, sekä 
kehittämällä virkistysreitistöä erityisesti Pyhä-
Suomu-akselilla. Lisäksi vesistöretkeilyn 
potentiaalisuutta on pyritty valjastamaan 
innovoimalla uudenlaisia rantautumispaikkoja, 
satamia sekä laitureita. Virkistysreittien 

kehittäminen toisi asukkaille ja matkailijoille 
lisää mahdollisuuksia nauttia Kemijärven 
kauniista luonnosta. Esteettömyys olisi 
tärkeää huomioida luontokohteissa, jotta myös 
ikäihmiset, toimintaesteiset ja lastenrattaiden 
kanssa kulkevatkin pääsisivät kokemaan 
luonnon rauhan. Luonnosvaiheen jälkeen 
kehityskuvaan on tullut virkistysreitistöjen 
osalta pieniä lisäyksiä mutta muuten ne ovat 
pysyneet samanlaisina. 

Untamovaara 
Untamovaara nousi esille Harava-kyselyssä 
potentiaalisena luontokohteena, joten 
suunnittelimme sinne uuden luontopolun. 
Polku kulkisi itärinteeltä lakialueelle 
lähes luonnontilaisen vanhan metsän 
alueella. Polun varrelle rakennettaisiin 
mahdollisimman esteettömästi saavutettava 
nuotiopaikka laavuineen ja lakialueelle tulisi 
näköalatasanne. Luontopolku sopisi hyvin 
myös lintubongaukseen, sillä alueella pesii 
harvinaisia lintulajeja kuten sinipyrstö. 

PALVELUNTARJOAJA KYLÄ HARRASTUSBUSSI
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Kuva 6. Untamovaaran uusi luontopolku. Kartta: 
Oona Peuhkuri. Pohjakartta: Maanmittauslaitos



Ämmänvaaran sauna 
Ämmänvaara mainittiin useasti Harava-
kyselyssä suosittuna kohteena. Luontopolun 
taukopaikalle sijoitetaan julkinen sauna 
ja uimalaituri, jonka ansioista retkeilijät 
pääsisivät rentoutumaan ja uimaan kauniissa 
järvimaisemissa kylmemmälläkin säällä.

Vesistöt 
Ämmänvaaran taukopaikan yhteyteen 
rakennetaan laituri kiinnityspoijuineen, 
joka mahdollistaa Ämmänvaaran uuden 
saunan käytön myös veneretkeilijöille. 
Uudet rantautumispaikat sijoitetaan myös 
Putaansaarelle Käsmänkönkään luontopolun 
läheisyyteen sekä Kalkonniemen uimarannalle. 
Tapionniemen, keskustan, Lehtolan ja 
Räisälän olemassa olevia rantautumispaikkoja 
kehitetään tarjoamaan veneilijöille hyvät 
varustelut, kuten tankkausmahdollisuus. 
 Kemijärven vesistöalueen 
virkistyskäyttöpalveluita rikastaisi 
saunalauttapalvelu. Risteily tarjoaisi 
elämyksellisen kokemuksen ja uuden tavan 
nauttia kauniista järvimaisemista. 

Kemijärven hyviä vapaa-ajan 
kalastusmahdollisuuksia pyritään 
markkinoimaan paremmin. Kalastusmatkailua 
kehitetään ja tuetaan erityisesti opastetun 
kalastuksen osalta. Kasvatuksellisia 
kalastusohjelmapalveluita voidaan hyödyntää 
tärkeänä voimavarana lasten ja nuorten 
luontosuhteen luomisessa ja syrjäytymisen 
ehkäisyssä. Toiminnan myötä lapset voisivat 
löytää itselleen elinikäisen harrastuksen ja 
mahdollisesti jopa tulevaisuuden ammatin, 

jonka harjoittamiseen Kemijärvellä olisi 
erinomaiset puitteet. Kalatalousala olisi 
hyvä lisä ammattiopiston opintotarjontaan, 
jolloin ammattikalastajien määrä Kemijärvellä 
kasvaisi.

Pyöräilyreitit 
Kemijärven kylien välistä 
retkipyöräilyverkostoa kehitetään ja 
mainostetaan erityisesti Suomun ja Pyhän välillä 
sekä varmistetaan, että tiet ovat pyöräilyyn 
soveltuvat. Ohjausryhmän palautteessa nousi 
esille, että reitit olisi hyvä ulottaa kyliin, 
jotta ne saisivat sitä kautta lisää näkyvyyttä. 
Retkipyöräilyn suosio on jatkuvassa kasvussa ja 
Kemijärvi olisi pyöräilykohteena erinomainen 
kylien tarjoamien palveluiden ja kauniiden 
maisemien ansiosta. Kemijärven yritysten, 
erityisesti ravintola- ja majoituspalveluiden 
tulisi hankkia toiminnalleen Tervetuloa 
pyöräilijä -tunnus. Se on kehitetty helpottamaan 
pyöräilijöitä löytämään palveluita, jotka 
tarjoavat muun muassa turvallisen pyörän 
säilytyksen, latauspisteen, tietoa alueen reiteistä 
sekä perustyökalut pyörän huoltoa varten. 
 Uusi maastopyöräilyreitti yhdistää 
Suomutunturin ja Joutsijärven kylän. Noin 15 
kilometrin reitti kulkisi kauniin Käsmänkönkään 
alueen läpi osittain hyödyntäen olemassa 
olevaa moottorikelkkareittiä. Uusi pyöräilyreitti 
monipuolistaisi eritysesti lumisesongin 
ulkopuolisia Suomun virkistysmahdollisuuksia 
ja mahdollistaisi päiväretken pyörällä 
Joutsijärven sotahistoriallisiin kohteisiin.



Ryhmä 2

Perusselvitysten vaikutusten 
arviointi kehityskuvasta

TEEMA MERKKI VAIKUTUKSEN KUVAUS LYHYESTI
Alueiden käyttö

Tasa‐arvoinen alueiden 
kehittäminen

+
Kehitettäviä kohteita on paljon eri puolilta Kemijärveä, mikä varmistaa, että tiettyä aluetta ei kehitetä 
pelkästään muiden kustannuksella. Kehittäminen keskittyy pääasiassa keskustan, Suomun ja Pyhän 
alueelle, mutta esimerkiksi uusi bussireitti ja harrastebussi hyödyttävät myös kylien kehitystä.

Vetovoimaisuus ++

Kehityskuvan avulla Kemijärven vetovoima kasvaa runsaasti.  Uudet asuinmuodot ja alueet 
houkuttelevat asukkaita ja etätyöntekijöitä eri puolelta Suomea. Uudet retkeilyreitit ja muut 
matkailuun liittyvät innovaatiot taas houkuttelevat yhä enemmän matkailijoita tasaisesti eri 
vuodenaikoina

Yhteisöllisyys +
Kehityskuva parantaa yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi uudet etätyökeskukset tuovat ihmisiä eri alueilta 
yhteen ja integroivat heitä paikallisen väestön kanssa. Keskustan uudistukset puolestaan 
houkuttelevat enemmän väestöä julkisille kokoontumisalueille.

Luonnon monimuotoisuus +/‐

Kehityskuva toteutetaan ekologisesti ja luonnon monimuotoisuutta vaalien ja luonnon 
monimuotoisuutta korostetaan uusien luontoreittien avulla. Toisaalta esimerkiksi vesistön lisääntyvä 
käyttö ja harrastebussi tuovat mukanaan negatiivisia ympäristövaikutuksia päästöjen muodossa. 
Uusien rakennettavien kohteiden tieltä joudutaan myös raivaamaan luonnontilaista metsää.

Rakennettu ympäristö

Maisema‐ ja kaupunkikuva +
Kaupunkikuva eheytyy etenkin keskusta‐alueen kehittämiseen myötä, johon sisältyy esimerkiksi 
huonokuntoisten rakennusten ehostamista sekä tarvittaessa purkamista. Maisemallisesti muutokset 
ovat maltillisia, ja esimerkiksi uudet asuinalueet sijoittuvat pitkälti olemassa olevan rakenteen lähelle. 

Kultturiperintö +

Vaihtoehdossa ei oteta kantaa erityisemmin kulttuuriperinnön vaalimiseen, mutta ei myöskään sitä 
vastaan. Vapaudenkadun akseli on yksi merkittävä asia, ja sitä pyritään vaalimaan ja ehostamaan 
vaihtoehdossa. Samoin Kemijärven monia veistoksia on pyritty ottamaan enemmän esille 
kaupunkikuvassa.  

Rakennuskanta ++
Vaihtoehdossa erityisesti keskusta‐alueen rakennuskantaa pyritään eheyttämään vastaamaan 
paremmin keskustan toimintojen tarpeita. Tyhjillään olevia rakennuksia on pyritty ottamaan 
käyttöön tai purkamaan. 

Kaavoitus ja tonttivaranto +/‐
Vaihtoehdossa ei juurikaan oteta kantaa nykyiseen tonttivarantoon. Uusia tontteja on osoitettu 
pääosin olemassa olevien kaavoitettujen alueiden viereen tai sisälle, ja vaihtoehdossa on pyritty 
erityisesti ottamaan huomioon tonttien houkuttelevuus.

Saavutettavuus

Asukkaat +

Uusi julkisen liikenteen linja parantaa erityisesti kylien asukkaiden mahdollisuuksia asioida 
keskustassa ilta‐aikaan. Harrastebussin myötä myös harrastuksista tulee kylien asukkaille 
saavutettavammat. Uusien rantautumispaikkojen sijoittaminen ja olemassa olevien kehittäminen 
parantaa vesistöjen äärellä olevien kohteiden saavutettavuutta vesiteitse. Rovaniementiellä 
polkupyörätelineiden ja bussipysäkkien yhdistäminen sujuvoittaa siirtymistä liikennevälineestä 
toiseen.

Matkailijat +
Kylien välistä retkipyöräilyverkostoa kehitetään varmistamalla, että tiet ovat pyöräilyyn sopivat ja 
palvelut ovat tarpeeksi kattavat.

Teollisuus +
Kehityskuva parantaa hieman Särkikankaan teollisuusalueen saavutettavuutta Rovaniementien 
kohdalla.

Elinkeinot

Elinkeinojen monipuolisuus +
Eri toimialojen toimintaedellytyksiä ja niiden saavutettavuutta on huomioitu monipuolisesti mm. 
teollisuusalueet, vesiliikenne, kiertotalous ja matkailu.

Kausiluonteisuus ‐
Asumisen ja teollisuusalueiden kiertotalous toimii ympärivuotisesti. Etätyökeskukset ja 
elinkeinokalastus toimii ympärivuotisesti. Matkailun huiput tasoittuvat.

Työllistyminen +/‐
Kiertotalous luo uusia työpaikkoja, mutta samalla vähentää niitä luonnonvaroja kuluttavilta aloilta. 
Uudet teollisuuden yritykset voivat työllistää pitkäaikaisesti paljon työvoimaa. Veto‐ ja pitovoiman 
lisääntyminen sekä etätyöläisten käyttämät palvelut lisäävät työllisyyttä palvelualoilla.

++ =   parantaa paljon
+ =    parantaa
+/‐ =  ei paljoa muutosta, tai muutos parantaa ja heikentää samanaikaisesti
‐ =     heikentää
‐‐ =   heikentää paljon

Oona Peuhkuri, Teemu Myyryläinen, Hannu 
Väisänen, Karri Westerlund



TEEMA MERKKI VAIKUTUKSEN KUVAUS LYHYESTI
Alueiden käyttö

Tasa‐arvoinen alueiden 
kehittäminen

+
Kehitettäviä kohteita on paljon eri puolilta Kemijärveä, mikä varmistaa, että tiettyä aluetta ei kehitetä 
pelkästään muiden kustannuksella. Kehittäminen keskittyy pääasiassa keskustan, Suomun ja Pyhän 
alueelle, mutta esimerkiksi uusi bussireitti ja harrastebussi hyödyttävät myös kylien kehitystä.

Vetovoimaisuus ++

Kehityskuvan avulla Kemijärven vetovoima kasvaa runsaasti.  Uudet asuinmuodot ja alueet 
houkuttelevat asukkaita ja etätyöntekijöitä eri puolelta Suomea. Uudet retkeilyreitit ja muut 
matkailuun liittyvät innovaatiot taas houkuttelevat yhä enemmän matkailijoita tasaisesti eri 
vuodenaikoina

Yhteisöllisyys +
Kehityskuva parantaa yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi uudet etätyökeskukset tuovat ihmisiä eri alueilta 
yhteen ja integroivat heitä paikallisen väestön kanssa. Keskustan uudistukset puolestaan 
houkuttelevat enemmän väestöä julkisille kokoontumisalueille.

Luonnon monimuotoisuus +/‐

Kehityskuva toteutetaan ekologisesti ja luonnon monimuotoisuutta vaalien ja luonnon 
monimuotoisuutta korostetaan uusien luontoreittien avulla. Toisaalta esimerkiksi vesistön lisääntyvä 
käyttö ja harrastebussi tuovat mukanaan negatiivisia ympäristövaikutuksia päästöjen muodossa. 
Uusien rakennettavien kohteiden tieltä joudutaan myös raivaamaan luonnontilaista metsää.

Rakennettu ympäristö

Maisema‐ ja kaupunkikuva +
Kaupunkikuva eheytyy etenkin keskusta‐alueen kehittämiseen myötä, johon sisältyy esimerkiksi 
huonokuntoisten rakennusten ehostamista sekä tarvittaessa purkamista. Maisemallisesti muutokset 
ovat maltillisia, ja esimerkiksi uudet asuinalueet sijoittuvat pitkälti olemassa olevan rakenteen lähelle. 

Kultturiperintö +

Vaihtoehdossa ei oteta kantaa erityisemmin kulttuuriperinnön vaalimiseen, mutta ei myöskään sitä 
vastaan. Vapaudenkadun akseli on yksi merkittävä asia, ja sitä pyritään vaalimaan ja ehostamaan 
vaihtoehdossa. Samoin Kemijärven monia veistoksia on pyritty ottamaan enemmän esille 
kaupunkikuvassa.  

Rakennuskanta ++
Vaihtoehdossa erityisesti keskusta‐alueen rakennuskantaa pyritään eheyttämään vastaamaan 
paremmin keskustan toimintojen tarpeita. Tyhjillään olevia rakennuksia on pyritty ottamaan 
käyttöön tai purkamaan. 

Kaavoitus ja tonttivaranto +/‐
Vaihtoehdossa ei juurikaan oteta kantaa nykyiseen tonttivarantoon. Uusia tontteja on osoitettu 
pääosin olemassa olevien kaavoitettujen alueiden viereen tai sisälle, ja vaihtoehdossa on pyritty 
erityisesti ottamaan huomioon tonttien houkuttelevuus.

Saavutettavuus

Asukkaat +

Uusi julkisen liikenteen linja parantaa erityisesti kylien asukkaiden mahdollisuuksia asioida 
keskustassa ilta‐aikaan. Harrastebussin myötä myös harrastuksista tulee kylien asukkaille 
saavutettavammat. Uusien rantautumispaikkojen sijoittaminen ja olemassa olevien kehittäminen 
parantaa vesistöjen äärellä olevien kohteiden saavutettavuutta vesiteitse. Rovaniementiellä 
polkupyörätelineiden ja bussipysäkkien yhdistäminen sujuvoittaa siirtymistä liikennevälineestä 
toiseen.

Matkailijat +
Kylien välistä retkipyöräilyverkostoa kehitetään varmistamalla, että tiet ovat pyöräilyyn sopivat ja 
palvelut ovat tarpeeksi kattavat.

Teollisuus +
Kehityskuva parantaa hieman Särkikankaan teollisuusalueen saavutettavuutta Rovaniementien 
kohdalla.

Elinkeinot

Elinkeinojen monipuolisuus +
Eri toimialojen toimintaedellytyksiä ja niiden saavutettavuutta on huomioitu monipuolisesti mm. 
teollisuusalueet, vesiliikenne, kiertotalous ja matkailu.

Kausiluonteisuus ‐
Asumisen ja teollisuusalueiden kiertotalous toimii ympärivuotisesti. Etätyökeskukset ja 
elinkeinokalastus toimii ympärivuotisesti. Matkailun huiput tasoittuvat.

Työllistyminen +/‐
Kiertotalous luo uusia työpaikkoja, mutta samalla vähentää niitä luonnonvaroja kuluttavilta aloilta. 
Uudet teollisuuden yritykset voivat työllistää pitkäaikaisesti paljon työvoimaa. Veto‐ ja pitovoiman 
lisääntyminen sekä etätyöläisten käyttämät palvelut lisäävät työllisyyttä palvelualoilla.

++ =   parantaa paljon
+ =    parantaa
+/‐ =  ei paljoa muutosta, tai muutos parantaa ja heikentää samanaikaisesti
‐ =     heikentää
‐‐ =   heikentää paljon



Erillisselvitysten vaikutusten 
arviointi kehityskuvasta

1.
Maaseutu-
kaupunkien 
ja maaseudun 
kehitys 
Suomessa ja 
Kemijärvellä

Luonnosvaiheessa Pöyliövaaran uudelle asuinalueelle johti kaksi noin 
kilometrin pituista uutta tietä. Toinen näistä on poistettu, mutta jäljelle jäänyt on 
yhdyskuntarakenteen kannalta ongelmallinen: tie johtaa ensin noin kilometrin 
matkan poispäin keskustasta ja liikenteellisesti vilkkaasta Kantatie 82:sta, 
mutta koukkaa Luusuantielle yhdistyessä takaisin kohti pohjoista muodostaen 
näin pitkän U-mallisen kiertotien. Yhdyskuntarakenteen kannalta poistettu 
tie olisi tarkoituksenmukaisempi. Kehityskuvassa sataman muokkaamista/
rakentamista muutettu luonnoksesta hillitymmäksi, ja taantuvan kaupungin 
kontekstiin paremmin sopivaksi. Muilta osin vaikutukset samat, kuin 
luonnosvaiheessa

2.
Teollistumisen 
murros 
kaupunki-
suunnittelussa

Rovaniementien kehityksessä teollisuuden työpaikkojen saavutettavuus 
paranee polkupyöräilyn tukemisen myötä. Rovaniementien kehitys nostaa 
Kemijärven imagoa teollisuuspaikkakuntana. Patokankaan ekopuistolla on 
työllistäviä vaikutuksia. Muilta osin ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi.

3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

Ekopuiston lisääminen vahvistaa kiertotalousajattelua ja voi vähentää 
kustannuksia. Rovaniementielle tullut kehitettävä osuus, jonka kehittämisestä 
kustannuksia niin ylläpidon kuin rakentamisen kannalta. Suoria tuloja ei ole, 
mutta investoinnit voivat tuoda epäsuoria tuloja. Aurinkopaneelien avulla 
voidaan saada säästöjä aikaiseksi. Satama-alueen laiturin laajentamista 
on pienennetty, jolloin myös kustannukset vähenevät. Keskusta-alueelle 
puiston tekemisestä, kadun muuttamisesta jaetuksi tilaksi, sekä rakennuksen 
purkamisesta aiheutuu kustannuksia. Samoin paviljongin rakentamisesta 
sekä viheralueiden lisäämisestä aiheutuu sekä rakennusaikaisia että 
ylläpitokustannuksia. Suoria tuloja ei ole saatavilla muusta kuin paviljongin 
osalta esimerkiksi mahdollisista vuokratuloista. Kuitenkin epäsuoria tuloja 
voi olla saatavilla ympäristön parantamisesta aiheutuvien terveydellisten 
tekijöiden johdosta.

Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, 
Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund
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3.
Yhdyskunta-
taloudelliset 
vaikutukset

   Uusi asuinrakentaminen aiheuttaa kustannuksia mutta voi tuoda tuloja 
esimerkiksi myynti- tai vuokratuloina tai verotuloina. Etätyökeskusten osalta 
vaihtoehto on muuttunut siten, että Pöyliövaaran uudesta asuinalueesta 
on poistettu toinen tonttirivistö. Tämä sinänsä vähentää kustannuksia 
hieman, mutta ei ole kovin tehokasta ja muiden tonttien kustannukset 
nousevat suhteessa. Suomun etätyökeskuksen sijaintia on muutettu. Muuten 
niiden rakentamisesta aiheutuu kustannuksia, ja tuloja saa myynti- tai 
vuokraustuloina sekä verotuloina. Muuten suunnitelma ei ole muuttunut, ja 
vaikutukset ovat samat kuin luonnosvaiheessa.

4.
Smart city- 
periaatteet 
kylissä

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi. Sähköpyörien latausasemat 
teollisuusalueilla mahdollistavat matkaketjut myös kylistä.

5.
Kestävä 
kylämatkailu

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi. Tervetuloa pyöräilijä -merkki lisää 
pyöräilyn houkuttavutta edistäen kestävää liikkumista niin Kemijärvellä kuin 
myös kylien välillä

6.
Moni-
paikkaisuus 
Kemijärvellä

Ks. luonnosvaiheen vaikutusten arviointi
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Pyhätunturi

Tekijät: Oona Peuhkuri, Teemu Myyryläinen, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Kalkiainen

KEMIJÄRVEN KEHITYSKUVA

Kemijärvi sijaitsee Lapin maakunnan kaakkoisosassa. Sen 
naapurikuntia ovat Rovaniemi, Posio, Pelkosenniemi ja Sal-
la.
 Kemijärvi on pinta-alaltaan suuri kaupunki, jossa on 
runsaasti metsää ja vesistöjä. Erityisesti tärkeitä vesistö-
jä ovat Kemijärven halki virtaava kemijoki, sekä Suomen 
19:ksi suurin järvi, kemijärvi. Lisäksi Kemijärven alueella 
sijaitsevat Pyhän ja Suomun matkailukeskukset, jotka toimi-
vat Kemijärven matkailun valttikortteina. 
 Olemme luoneet strategisen kehityskuvan, jolla ohjata-
an Kemijärven maankäytön suunnittelua. Olemme painot-
taneet Kemijärven kehittämistä niin teollisuuden, monimu-
otoisen asumisen, keskustan ja kylien elävöittämisen kuin 
myös virkistäytymisen näkökulmasta. 
 Suunnittelutyön apuna olemme käyttäneet ohjaus-
ryhmän antamaa palautetta luonnosvaiheesta, sekä ohjaus-
ryhmälle toteutettua haravakyselyä. Lisäksi olemme tehneet 
perusselvityksiä kehityskuvaan liittyvistä aiheista.

Tavoite ja keinot

Vaihtoehto2:sen kehityskuvan tavoitteena on kehittää Kemi-
järven elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa työllisyyden 
ja elämyksellisen ympäristön keinoin. Kehittämisen paino-
tusalue sijoittuu Suomun, Kemijärven keskustan ja Pyhän 
väliselle alueelle.
 Kemijärven vetovoimaa parannetaan Suomulle ja 
Pyhälle sijoittuvien etätyökeskusten avulla. Asumismah-
dollisuuksia kehitetään mahdollistamalla erilaisia asumi-
sympäristöjä mm. Pöyliöjärvelle sijoittuvien tonttien sekä 
keskustan kehittämisen keinoilla. Kestävä kehitys on huo-
mioitu kiertotalouden mahdollisuuksissa.
 Keskustalle mahdollistetaan uudistuminen sen yleisil-
meen kohottamisella, viheralueiden lisäämisellä, olemassa 
olevan rakennuskannan uudistamisella, sekä satama-alueen 
kehittämisellä myös virkistyskäyttöön.
 Satama-alueelle tuodaan vuokraus- sekä kahvila- ja 
ravintolapalveluita tuomaan alueelle virkistyskäyttöä. Sata-
masta lähtevä saunalautan sekä muun liikenteen kanssa pää-
see tutustumaan vesistöihin ja jokivarren maisemiin.
 Rovaniementien kehitys Särkikankaan kohdalla sisältää 
taidetta bussipysäkeille, polkupyöräparkkeja, valaistuksen 
tunnelmallista uusimista ja kevyen liikenteen pintamateriaa-
lien päivittämistä, ja konseptia voi laajentaa myös muualle 
Kemijärvelle.
 Untamovaaraan sijoitetaan uusi luontopolku ja Äm-
mänvaaran luontopolun taukopaikalle sijoitetaan uusi ju-
lkinen sauna. Vuostimon, keskustan ja Räisälän välisten 
veneiden rantautumispaikkoja kehitetään mahdollistamaan 
veneily, elinkeino- ja virkistyskalastus sekä saunalautan 
käyttäminen. Kylien välistä retkipyöräilyverkostoa ke-
hitetään ja markkinoidaan. Suomutunturin ja Joutsijärven 
välille sijoitetaan uusi maastopyöräilyreitti.
 Uusi linja-autoreitti kulkee keskustasta kyliin ilta-
aikaan mahdollistaen esimerkiksi keskustan harrastustarjon-
nan käytön autottomille asukkaille.
 Vapaa-ajan asutusta ohjataan yleiskaavoitetuille alueille 
etelän ja kaakon suunnassa Kemijärvellä. Loma-asutukseen 
tarkoitettuja alueita kaavoitetaan uudelleen ympärivuotiseen 
asuinkäyttöön sopivaksi, mikä palvelee monipaikkaisuuden 
kehittämistä Kemijärvellä.

VE2 | ELÄMYKSELLINEN JA TYÖLLISTÄVÄ KEMIJÄRVI



SÄRKIKANKAAN TEOLLISUUS- JA ASUINALUE

Rovaniemelle

Kartta: Hannu Väisänen 
Taustakartta: Kemijärven kuntapalvelin

Keskustaan

Pyhälle, Sodankylään

PATOKANKAAN TEOLLISUUS- JA ASUINALUE

Keskustaan

Joutsijärvelle, 
Suomulle,
Sallaan

Pelkosenniemeen, 
Sodankylään

VE2 | TEOLLISUUS JA KIERTOTALOUS

Läheltä saatava raaka-aine, yhteistyö paikallis-
ten metsänomistajien kanssa

Paikallisten työllistäminen ja kouluttaminen, 
sivuvirtojen hyödyntäminen, paikalliset ener-
gianlähteet tuuli-, vesi- ja aurinkovoima

Koulutus, yritysyhteistyö, tutkimus

Raideyhteys muualle Suomeen ja maailmalle

Ekopuisto kierrätettäville rakennusosille, 
maa-ainekselle, biotuotteille, bioenergialaitos

Kiertotalouden periaatteiden mukaan yrittäminen, 
tuotteiden takaisinkytkentä, korjaaminen, teollisuuden 
sivuvirtojen hyödyntäminen, tuotteesta palvelu

Elinkeinokalastuksen jalostus Riekkoniemen 
kalahallissa, virkistyskalastus

Jokamiehen oikeudella poimittavat marjat 
kotitalouskäyttöön ja elinkeinona

Asukkaiden välinen kierto- ja jakamistalous, 
palvelusopimukset paikallisiin yrittäjiin

Vesiyhteys Kemijärven kyliin

Rovaniementien kehitettävä osuus
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Rovaniementie

Rovaniemelle

0. Katutaso (1) 1:5000

ROVANIEMENTIEN KEHITYS

Rovaniementie kehitetään Särki-
kankaan kohdalla nykyaikaiseksi 
ja edustavaksi sisääntuloväyläksi.

Siltaan taidetta

Uudet sähköpolkupyörätelineet

Alikutunnelin valaistus+taide

Puiden valaistus

Aurinkopaneelit katoille

ROVANIEMENTIEN KEHITYSSUUNNITELMA

ROVANIEMENTIE

TEOLLISUUSALUEEN SISÄÄNKÄYNTI

ALIKULKUTUNNELI

SILTA

ROVANIEMENTIEN KEHITYS

Rovaniementie Särkikankaan kohdalla toimii saapumis-
väylänä Kemijärvelle saavuttaessa Rovaniemeltä lännen 
suunnasta. Pohjoisen suuntaan Rovaniementieltä risteää 
valtatie 5, joka johtaa Pelkosenniemen kautta Sodankylään. 
VE2:ssa kehitetään Rovaniemen tietä edustusväyläksi, jossa 
näkyy nykyaikainen teknologia ja tulevaisuuden ratkaisut 
sekä kulttuuriperintö ja taide. Kevyen liikenteen väylää 
pinnoitetaan punertavalla pinnoitteella ja valaisinlaitteet 
uudistetaan. Tien varrelle asennetaan sähköisten kulku-
neuvojen lataus- ja lainauspisteitä. Rakennusten katoille 
asennetaan aurinkopaneeleita, jotka viestivät ohikulkijoille 
kestävän kehityksen kunnasta. Linja-auto pysäkeille sijoi-
tetaan Kemijärven kulttuuriperintöön liittyvää taidetta ja 
polkupyörätelineitä.

TEOLLISUUSALUEEN SISÄÄNKÄYNTI
Teollisuusalueen sisäänkäynti kehitetään houkuttelevaksi 
ja edustavaksi. Aluerajauksia korostetaan aitojen ja pin-
tamateriaalien avulla. Sisäänkäynnin viereen sijoitetaan 
sähköpolkupyöräparkki ja infotaulu. Rakennusten katoille 
sijoitetaan aurinkopaneeleita. Kehittämisen tavoitteena on 
luoda alueesta tulevaisuuteen katsovan ja inspiroivan nä-
köinen teollisuusalue, joka vetää puoleensa yrittäjiä ja asi-
akkaita. 

ALIKULKUTUNNELIT
Alikulkutunnelit valaistaan edustavasti ja niihin sijoitetaan 
taidetta. Tarkoitus on tehdä alikulkutunnelin läpikulusta 
elämyksellinen ja turvallinen.

SILTA
Sillan kaide uusitaan ja siihen sijoitetaan taidetta. Silta toi-
mii edustavana porttina, jonka kautta saavutaan Kemijär-
velle ja siitä näkyy myös Patokankaan tehtaiden savupiiput.Kartta: Hannu Väisänen 

Taustakartta: Kemijärven kuntapalvelin

Uusi tie kierrätyspuistolle

1:5000
Kartta: Hannu Väisänen

P

Tekijät: Oona Peuhkuri, Teemu Myyryläinen, Hannu Väisänen, Karri Westerlund



Esimerkkikuva uudesta asuntorakentamisesta.Yleiskartta keskustan kehittämisen periaatteista.

Satama-alueen kehittämisen periaatteet.

Tekijät: Oona Peuhkuri, Teemu Myyryläinen, Hannu Väisänen Karri Westerlund
VE2 | KESKUSTAN KEHITYS 

KESKUSTAN KEHITYS

Kehityskuvan tavoitteena onkin luoda Kemijärven keskus-
ta-alueesta elinvoimainen alue, jossa on mukava viettää 
aikaa myös asiointien ohella. Keskustan kehittäminen 
myös tukee alueen elinkeinoharjoittajia, sekä elinvoimai-
suuden lisääntyessä myös houkuttelee matkailijoita. Selvi-
tysten perusteella asuminen sekä teollisuus on keskittynyt 
keskusta-alueen ympäristöön, ja liikkuminen tapahtuu 
pääosin autoilla. Keskustan saavutettavuus autolla on 
hyvä, mutta keskusta-alueen kannalta erityisesti julkisen 
liikenteen toimivuus sekä hyvät kävely- sekä pyöräliiken-
teen yhteydet muualle Kemijärvelle voisivat kannustaa 
keskusta-alueen monipuoliseen käyttöön. Luonnosvai-
heen selostuksessa on esitelty pääperiaatteet Kemijärven 
keskusta-alueen kehittämiselle. Kehityskuvassa erityis-
esti valitut kehittämiskohteet ja niiden toimenpiteet ovat 
tarkentuneet.

RAKENNUKSET JA YMPÄRISTÖ

Keskusta-alueella on nykyisellään paljon tyhjiä liikehu-
oneistoja, eikä paljoa kahviloita tai erikoisliikkeitä. Nämä 
kaikki vaikuttavat negatiivisesti Kemijärven keskustan el-
invoimaan. Kemijärven liikekiinteistöjen kehittäminen on 
tarkoitus toteuttaa yhdessä mahdollisten tulevien tilojen 
toimijoiden kanssa, jolloin toimijat pääsevät vaikuttamaan 
kiinteistöjen ulkonäköön ja toteutusratkaisuihin ja heillä 
olisi näin myös suurempi sitoumus tiloihin.   
 Olemassa olevia tyhjiä rakennuksia voitaisiin ottaa 
hyötykäyttöön esimerkiksi harrastus- tai yhteisöllisyysrak-
ennuksina, jolloin niiden käyttöastetta saataisiin paran-
nettua. Olemassa oleviin tyhjiin rakennuksiin voisi luoda 
esimerkiksi käsityöpajoja ja muita työskentelytiloja sekä 
kauppahallimaisia myyntipaikkoja, joissa asukkaat voi-
sivat esimerkiksi myydä omia tuotteitaan. Tämä myös 
toisi ihmisiä keskustaan käyttämään rakennuksissa olevia 
toimintoja sekä myös aktivoisi asukkaita toimimaan esi-
merkiksi pienyrittäjinä, josta voisi kummuta täten myös 

laajempaa toimintaa. Vanhoja rakennuksia voidaan myös 
tarpeen mukaan purkaa, mikäli niiden kunto siihen vel-
voittaa. Pääsääntöisesti pyritään tekemään rakennusten 
korjaamista sekä kehittämistä.  
 Asuminen on myös pääsääntöisesti keskittynyt kes-
kusta-alueen ulkopuolelle. Kuumalammen pohjoispuolelle 
Vapaudenkadun sekä Kuumaniemenkadun väliin voitai-
siin sijoittaa asumisrakentamista, jolloin myös asumista 
saataisiin tuotua lähemmäs keskustaa. Asuminen voisi 
olla monimuotoista siten että se on sekoitus pitkäaikaista 
asumista sekä mahdollistaa myös lyhytaikaisemman ma-
joituksen keskustan vierellä, esimerkiksi etätyötä tai kalas-
tusreissua varten.  
 Rakennusten kehittämisen yhteydessä myös kes-
kustan kaupunkikuva paranee ja keskusta-alueelle syntyy 
miellyttävämpää ympäristöä. Tämän lisäksi keskusta-al-
uetta kehitetään lisäämällä viheralueita sekä istutuksia er-
ityisesti Kirkkokadun sekä Luusuantien risteyksen alueel-

le, joka tällä hetkellä on kovin päällystevaltainen. Samoin 
Luusuantien alkupäähän sekä Kirkkokadun sekä Kuu-
maniemenkadun väliselle alueelle tulee kiinnittää huomi-
ota sen ollessa pääsaapumisväylä kaupungin keskustaan.   
 Kemijärven kaupunkialueella on olemassa monia 
veistoksia, joita voidaan hyödyntää tekemällä valmiita 
reittejä kaupungille, mitä pitkin kulkemalla voisi tutu-
stua sekä kaupungin ympäristöön sekä myös veistoksiin.  
Muuten kaupungin keskustaan tuotaisiin lisää toimintoja 
ympärivuotisesti esimerkiksi talvisin esimerkiksi pilk-
kitapahtumalla Pöyliönjärvellä sekä laajentamalla kau-
pungin veistosaiheita myös talvelle esimerkiksi torialueilla 
järjestettävillä lumiveistoskilpailuilla. Lisäksi luotujen 
veistospolkujen varrelle voidaan talvisin lisätä lumi- tai 
jääveistoksia. Kaupunkialueelle saavuttaessa Rovaniemen-
tielle osoitettuja kehitysehdotuksia voidaan myös soveltaa 
keskusta-alueelle, erityisesti valaistuksen sekä taiteen osal-
ta.

SATAMA-ALUE 

Satama-alue ja sen kehittäminen sekä vesistöjen poten-
tiaalin hyödyntäminen tuli esille heti ensimmäisessä 
ohjausryhmän tapaamisessa. Nykyisellään Kemijärven 
keskustan venesatamassa on hyvin maltillinen varustelu, 
joka toki luo perusedellytykset veneilylle, muttei oikeasta-
an tue esimerkiksi turismiveneilyä. Vaihtoehdossa on sata-
maan osoitettu uuden lisälaiturin rakentaminen, joka voisi 
toimia pelkästään vapaa-ajan ja turismiperäisen veneilyn 
käytössä esimerkiksi Kemijärveä kiertävän saunalautan 
tukikohtana. Vaihtoehdossa osoitetaan lisäksi satama-al-
ueelle uusia rakennuksia vesistöjen virkistyskäyttöön tar-
koitettavaksi, esimerkiksi veneiden tai vesiskoottereiden 
vuokrausyrityksille. Luonnosvaiheen vaihtoehtojen esitte-
lyn yhteydessä esille tuli lisäksi, että satama-alueen vier-
essä ollut koirapuisto on siirtymässä muualle. Kehitysku-
vassa tämä on otettu huomioon ja sen tilalle on osoitettu 
vuokraustoiminnan tukitilaa. 

VE2 | KESKUSTAN KEHITYS
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Havainnekuva taivaan tulien aukion ympäristöstä ja puistokahvilasta.

Havainnekuva torialueiden ja niiden ympäristöjen kehittämisestä.Uuden julkisen liikenteen linjakartta.

Torialueen uusi paviljonkirakennus

Viheralueiden ja kasvillisuuden lisääminen tori-
alueen ympärille

Jaakonkadun osittainen muuttaminen 
jaetuksi tilaksi

Vapaudenkadun sekä Jaakonkadun 
bulevarisointi viheristutuksin

Purettava rakennus minkä tilalle puistoalueKemijärven HUB

Yhteys HUB:n kautta torialueille

TORIALUEET

Kemijärven keskustassa sijaitsee kaksi torialuetta, Kuu-
maniemen tori sekä Taivaan tulien aukio. Näistä Taivaan 
tulien aukiolle keskittyy pääasiassa erilaiset tapahtumat, 
mutta varsinainen kauppatori on Kuumaniemen tori. 
Taivaan tulien aukion vierestä oleva Asusteen talo on saa-
nut purkuluvan sekä Kuumaniemen torin vieressä sijait-
sevat elinkaaritalo sekä Kuumaniemen koulu on myös 
tarkoitus Kemijärven kiinteistöohjelman mukaan purkaa. 

Tämä luo mahdollisuuden torialueiden laajentam-
iselle mutta samalla myös mahdollistaa keskustaan tilaa 
pienille puistoille, jotka parantavat viihtyisyyttä. Taivaan 
tulien aukio laajentuisi Asusteen talon kohdalle, joka 
mahdollistaisi pienen kaupunkipuiston rakentamisen. 
Tämä toisi viihtyisyyttä sekä avaisi katutilaa laajemmin 
myös ehdotetun HUB:in suuntaan. Nykyisten torin re-
unalla sijaitsevien myyntikoppien tilalla tulisi pysyvä 
paviljonkirakennus, jossa voisi olla esimerkiksi kahvilato-
imintaa. Tämä voisi omalta osaltaan myös aktivoida tori- 
sekä katutilaa ja luoda mukavan keskuspuiston Kemijär-
ven kaupunkiin.  

Liikenteen osalta Jaakonkatu pidettäisiin auki, mutta 
katualue muutettaisiin nykyisen asusteen talon kohdalta 
aina nykyisen S-marketin rakennuksen kulmalle käveli-
jöiden ja autoilijoiden jaetuksi katutilaksi. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi sitä, että katualueella autoilijat olisivat 
väistämisvelvollisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Jaettu 
katualueen osa voidaan toteuttaa esimerkiksi nostamalla 
autotien osuus kävelyteiden tasolle. Tämä tarkoittaa auto-
tien rajoituksen muuttumista pienemmäksi, mutta samal-
la myös kannustaa muuta kuin välttämätöntä liikennettä 
kulkemaan toista kautta näin ollen luomalla katutilaa 
viihtyisämmäksi jalankulkijoille. 

����������������������������������
�������	��������������������������
���
������������������������

Julkisen liikenteen linja

Keskustan palvelulinja

Päätepysäkki

Pysäkit

Kuumaniemen tori laajentuisi Kuumalammen suun-
taan mikä mahdollistaisi vihervyöhykkeen laajentumisen 
hieman pidemmälle Pöyliöjärven suuntaan. Puistoalue 
voidaan toteuttaa laajempana “keskuspuistomaisena” 
kokonaisuutena, sekä samalla yhdistää Kuumaniemen 
tori itse Kuumalammen ympäristöön ja viheralueisiin. 
Näin ollen torialueet sekä niiden vierellä olevat puis-
tot luovat puistovyöhykkeen, joka alkaa Kuumalammen 
ympäristöstä, jatkuu Kuumaniemen torin sekä ehdotetun 
Kemijärven HUB –rakennuksen läpi Taivaan tulien auki-
olle. 

UUSI JULKINEN LINJA

Uuden julkisen liikenteen linjan avulla voidaan paran-
taa keskustan palveluiden saavutettavuutta Kemijärven 
kyliin, sekä samalla myös elävöittää keskusta-aluetta 
mahdollistamalla helppo liikkuminen keskustan ja kylien 
välillä. Linja tukisi jo olemassa olevaa liikennettä toimi-
malla nykyisten aikatauluaikojen ulkopuolella. Aikatau-
lut sovitettaisiin siten että ne mahdollistaisivat joustavan 
liikkumisen kaupungin ja kylien välillä.  

Linjaa voidaan jatkaa myös keskustan eteläpuolelle, jol-
loin pienellä lenkillä saadaan tavoitettua enemmän ihmis-
iä. Erityisesti terveyskeskuksen sekä hyvinvointikeskuk-
sen sijaitessa kaupungin eteläpuolella voisi linja toimia 
erityisesti vanhempien ihmisten liikkumiskeinona, jolloin 
keskusta-alueen saavuttaminen helpottuisi.

Havainnekuva taivaan tulien aukion ympäristöstä ja puistokahvilasta.

Havainnekuva torialueiden ja niiden ympäristöjen kehittämisestä.Uuden julkisen liikenteen linjakartta.

Torialueen uusi paviljonkirakennus

Viheralueiden ja kasvillisuuden lisääminen tori-
alueen ympärille

Jaakonkadun osittainen muuttaminen 
jaetuksi tilaksi

Vapaudenkadun sekä Jaakonkadun 
bulevarisointi viheristutuksin

Purettava rakennus minkä tilalle puistoalueKemijärven HUB

Yhteys HUB:n kautta torialueille

TORIALUEET

Kemijärven keskustassa sijaitsee kaksi torialuetta, Kuu-
maniemen tori sekä Taivaan tulien aukio. Näistä Taivaan 
tulien aukiolle keskittyy pääasiassa erilaiset tapahtumat, 
mutta varsinainen kauppatori on Kuumaniemen tori. 
Taivaan tulien aukion vierestä oleva Asusteen talo on saa-
nut purkuluvan sekä Kuumaniemen torin vieressä sijait-
sevat elinkaaritalo sekä Kuumaniemen koulu on myös 
tarkoitus Kemijärven kiinteistöohjelman mukaan purkaa. 

Tämä luo mahdollisuuden torialueiden laajentam-
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mahdollistaisi pienen kaupunkipuiston rakentamisen. 
Tämä toisi viihtyisyyttä sekä avaisi katutilaa laajemmin 
myös ehdotetun HUB:in suuntaan. Nykyisten torin re-
unalla sijaitsevien myyntikoppien tilalla tulisi pysyvä 
paviljonkirakennus, jossa voisi olla esimerkiksi kahvilato-
imintaa. Tämä voisi omalta osaltaan myös aktivoida tori- 
sekä katutilaa ja luoda mukavan keskuspuiston Kemijär-
ven kaupunkiin.  

Liikenteen osalta Jaakonkatu pidettäisiin auki, mutta 
katualue muutettaisiin nykyisen asusteen talon kohdalta 
aina nykyisen S-marketin rakennuksen kulmalle käveli-
jöiden ja autoilijoiden jaetuksi katutilaksi. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi sitä, että katualueella autoilijat olisivat 
väistämisvelvollisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Jaettu 
katualueen osa voidaan toteuttaa esimerkiksi nostamalla 
autotien osuus kävelyteiden tasolle. Tämä tarkoittaa auto-
tien rajoituksen muuttumista pienemmäksi, mutta samal-
la myös kannustaa muuta kuin välttämätöntä liikennettä 
kulkemaan toista kautta näin ollen luomalla katutilaa 
viihtyisämmäksi jalankulkijoille. 
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voidaan toteuttaa laajempana “keskuspuistomaisena” 
kokonaisuutena, sekä samalla yhdistää Kuumaniemen 
tori itse Kuumalammen ympäristöön ja viheralueisiin. 
Näin ollen torialueet sekä niiden vierellä olevat puis-
tot luovat puistovyöhykkeen, joka alkaa Kuumalammen 
ympäristöstä, jatkuu Kuumaniemen torin sekä ehdotetun 
Kemijärven HUB –rakennuksen läpi Taivaan tulien auki-
olle. 

UUSI JULKINEN LINJA

Uuden julkisen liikenteen linjan avulla voidaan paran-
taa keskustan palveluiden saavutettavuutta Kemijärven 
kyliin, sekä samalla myös elävöittää keskusta-aluetta 
mahdollistamalla helppo liikkuminen keskustan ja kylien 
välillä. Linja tukisi jo olemassa olevaa liikennettä toimi-
malla nykyisten aikatauluaikojen ulkopuolella. Aikatau-
lut sovitettaisiin siten että ne mahdollistaisivat joustavan 
liikkumisen kaupungin ja kylien välillä.  

Linjaa voidaan jatkaa myös keskustan eteläpuolelle, jol-
loin pienellä lenkillä saadaan tavoitettua enemmän ihmis-
iä. Erityisesti terveyskeskuksen sekä hyvinvointikeskuk-
sen sijaitessa kaupungin eteläpuolella voisi linja toimia 
erityisesti vanhempien ihmisten liikkumiskeinona, jolloin 
keskusta-alueen saavuttaminen helpottuisi.
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PALVELUNTARJOAJA KYLÄ HARRASTUSBUSSI

KYSELY
KYLÄLAISILLE

PALVELUN
RÄÄTÄLÖINTI

GSEducationalVersion

SUOMUN ALUEEN ULKOILUREITTIEN 
JATKUVA KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

KESKUSTAN ALUEEN 
ULKOILUREITTIEN 
JATKUVA KEHITTÄMI-
NEN JA YLLÄPITO

KYLIEN VÄLISEN 
RETKIPÖYRÄILYVER-
KOSTON KEHITYS JA 
MARKKINOINTI

UNTAMOVAARAN UUSI 
LUONTOPOLKU TAUKO-
PAIKKOINEEN

ÄMMÄNNIEMEN UUSI 
JULKINEN SAUNA JA 
RANTAUTUMISPAIKKA

SILTA PELKOSENNIEMELLÄ
15 KM

UUDET RANTAUTUMIS-
PAIKAT PUTAANSAA-
RELLE JA KALKONNIE-
MEEN

PYHÄN ALUEEN ULKOILUREITTIEN 
JATKUVA KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

SUOMUN JA JOUTSI-
JÄRVEN VÄLINEN UUSI 
MAASTOPYÖRÄREITTI

KEHITETTÄVÄT RANTAU-
TUMISPAIKAT HYVÄLLÄ 
VARUSTELULLA ESIM. 
TANKKAUSMAHDOLLI-
SUUS. TAPIONNIEMI, 
KESKUSTA, LEHTOLA JA 
RÄISÄLÄ

PATIKOINTI / KÄVELY

LASKETTELU

MAASTOPYÖRÄILY

HIIHTO

UIMINEN

KEHITETTÄVÄT RANTAUTUMISPAIKAT

KALASTUS

MELONTA

LEIRINTÄALUE

MOOTTORIKELKKAURA

MOOTTORIKELKKAREITTI

RETKIPYÖRÄILYREITTI

HARRASTUSBUSSI 

Harava-kyselyssä yhteisöllisyys koettiin yhdeksi kehittämisen 
alueeksi Kemijärvellä. Tätä on pyritty vaihtoehdossa paran-
tamaan tuomalla uusia tapahtumia Kemijärvelle sekä esi-
merkiksi liikkuvan harrastusbussin avulla. Harrastusbussin 
perusidea ja tarkoitus edistää kylien asukkaiden harrastusmah-
dollisuuksia on pysynyt samanlaisena luonnosvaiheesta keh-
ityskuvaan. Se kävisi aikataulun mukaan eri kylissä ja toimisi 
kyläläisten tärkeänä kohtaamispaikkana. Palvelun tarjonta 
räätälöidään joka kylälle asukkaiden toiveiden mukaises-
ti. Harrastukset olisivat tarkoitettu mahdollisimman monen 
ikäisille, joten kaikki halukkaat voisivat osallistua. Harrastus-
tarjontaan voisi sisältyä muun muassa käsitöiden, kuvataiteen 
ja musiikin ohjattua opetusta sekä digilaitteiden ja palveluiden 
käytön ohjaamista. Liikkuva harrastustila olisi kustannuste-
hokkaampi vaihtoehto kiinteissä toimitiloissa tapahtuville va-
paa-ajan aktiviteeteille.

TAUKOPAIKKA

TAUKOPAIKKA

VANHA METSÄ

ALOITUSPISTE

PÄÄTEPISTE

ÄMMÄNVAARAN SAUNA 

Ämmänvaara mainittiin useasti Harava-kyselyssä suosittuna 
kohteena. Luontopolun taukopaikalle sijoitetaan julkinen sau-
na ja uimalaituri, jonka ansioista retkeilijät pääsisivät rentou-
tumaan ja uimaan kauniissa järvimaisemissa kylmemmälläkin 
säällä.  

VESISTÖT 

Ämmänvaaran taukopaikan yhteyteen rakennetaan laituri 
kiinnityspoijuineen, joka mahdollistaa Ämmänvaaran uuden 
saunan käytön myös veneretkeilijöille. Uudet rantautumis-
paikat sijoitetaan myös Putaansaarelle Käsmänkönkään luon-
topolun läheisyyteen sekä Kalkonniemen uimarannalle. Ta-
pionniemen, keskustan, Lehtolan ja Räisälän olemassa olevia 
rantautumispaikkoja kehitetään tarjoamaan veneilijöille hyvät 
varustelut, kuten tankkausmahdollisuus. 
 Kemijärven vesistöalueen virkistyskäyttöpalveluita ri-
kastaisi saunalauttapalvelu. Risteily tarjoaisi elämyksellisen 
kokemuksen ja uuden tavan nauttia kauniista järvimaisemista. 
 Kemijärven hyviä vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksia 
pyritään markkinoimaan paremmin. Kalastusmatkailua ke-
hitetään ja tuetaan erityisesti opastetun kalastuksen osalta. 
Kasvatuksellisia kalastusohjelmapalveluita voidaan hyödyntää 
tärkeänä voimavarana lasten ja nuorten luontosuhteen luomi-
sessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminnan myötä lapset 
voisivat löytää itselleen elinikäisen harrastuksen ja mahdollis-
esti jopa tulevaisuuden ammatin, jonka harjoittamiseen Kemi-
järvellä olisi erinomaiset puitteet. Kalatalousala olisi hyvä lisä 
ammattiopiston opintotarjontaan, jolloin ammattikalastajien 
määrä Kemijärvellä kasvaisi. 

PYÖRÄILYREITIT 

Kemijärven kylien välistä retkipyöräilyverkostoa kehitetään 
ja mainostetaan erityisesti Suomun ja Pyhän välillä sekä 
varmistetaan, että tiet ovat pyöräilyyn soveltuvat. Ohjaus-
ryhmän palautteessa nousi esille, että reitit olisi hyvä ulottaa 
kyliin, jotta ne saisivat sitä kautta lisää näkyvyyttä. Retkipyörä-
ilyn suosio on jatkuvassa kasvussa ja Kemijärvi olisi pyöräily-
kohteena erinomainen kylien tarjoamien palveluiden ja kau-
niiden maisemien ansiosta. Kemijärven yritysten, erityisesti 
ravintola- ja majoituspalveluiden tulisi hankkia toiminnalleen 
Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. Se on kehitetty helpottamaan 
pyöräilijöitä löytämään palveluita, jotka tarjoavat muun muas-
sa turvallisen pyörän säilytyksen, latauspisteen, tietoa alueen 
reiteistä sekä perustyökalut pyörän huoltoa varten. 
 Uusi maastopyöräilyreitti yhdistää Suomutunturin ja 
Joutsijärven kylän. Noin 15 kilometrin reitti kulkisi kauniin 
Käsmänkönkään alueen läpi osittain hyödyntäen olemassa 
olevaa moottorikelkkareittiä. Uusi pyöräilyreitti monipuolistai-
si eritysesti lumisesongin ulkopuolisia Suomun virkistysmah-
dollisuuksia ja mahdollistaisi päiväretken pyörällä Joutsijärven 
sotahistoriallisiin kohteisiin.

VIRKISTYSREITISTÖT 

Kemijärvellä luonto on aina lähellä, sillä kaupungin maise-
maa hallitsevat vesistöt, metsät ja vaarat. Harava-kyselyssä 
esille nousi kyliin ja tunturikeskusten reitteihin yhdistyvien 
ympärivuotisten retkeily- ja ulkoilureittien rakentamisen tarve. 
Samoin olemassa olevien rantautumis- ja veneenlaskupaikko-
jen sekä laitureiden ja satamien kunnostus nousi esille. Vaih-
toehdossa on otettu nämä kaikki asiat huomioon lisäämällä 
Kemijärven alueelle monipuolisesti tontteja, sekä kehittämällä 
virkistysreitistöä erityisesti Pyhä-Suomu-akselilla. Lisäksi 
vesistöretkeilyn potentiaalisuutta on pyritty valjastamaan in-
novoimalla uudenlaisia rantautumispaikkoja, satamia sekä 
laitureita. Virkistysreittien kehittäminen toisi asukkaille ja 
matkailijoille lisää mahdollisuuksia nauttia Kemijärven kau-
niista luonnosta. Esteettömyys olisi tärkeää huomioida luon-
tokohteissa, jotta myös ikäihmiset, toimintaesteiset ja lasten-
rattaiden kanssa kulkevatkin pääsisivät kokemaan luonnon 
rauhan. Luonnosvaiheen jälkeen kehityskuvaan on tullut virk-
istysreitistöjen osalta pieniä lisäyksiä mutta muuten ne ovat 
pysyneet samanlaisina.

UNTAMOVAARA 

Untamovaara nousi esille Harava-kyselyssä potentiaalisena 
luontokohteena, joten suunnittelimme sinne uuden luonto-
polun. Polku kulkisi itärinteeltä lakialueelle lähes luonnonti-
laisen vanhan metsän alueella. Polun varrelle rakennettaisiin 
mahdollisimman esteettömästi saavutettava nuotiopaikka 
laavuineen ja lakialueelle tulisi näköalatasanne. Luonto-
polku sopisi hyvin myös lintubongaukseen, sillä alueella pesii 
harvinaisia lintulajeja kuten sinipyrstö.

Taustakartta: Maanmittauslaitos



Etätyökeskukset

Etätyön tekeminen on ollut viime vuosina vahvasti nouseva trendi, ja siihen on tärkeää reagoida myös aluesuunnittelun näkökulmasta. Kemijärven alueelle kaavoitetaan kaksi etätyökeskusta, jotka koostuvat useista erillisistä asuinrakennuksista, 

sekä yhdestä suuremmasta päärakennuksesta. Etätyökeskusten avulla pyritään tarjoamaan ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia tutustua Kemijärveen, samalla kun he yhdistävät työnteon ja vapaa-ajan vieton. Etätyökeskukset sijoitetaan lähelle 

Pyhän ja Suomun matkailukeskuksia. Tämä mahdollistaa etätyöntekijöille tärkeimpien palveluiden läheisyyden, sekä mahdollisuuden nauttia luonnossa liikkumisesta ja erilaisista matkailukeskuksien tarjoamista aktiviteeteista. Etätyökeskukset 

toimivat myös mahdollisuutena näyttää etätyöntekijöille Kemijärven hyvät puolet, jolloin heitä voidaan houkutella jäämään alueelle pysyvästi. 

Uusi asuinalue

Pöyliöjärven itärannalle Pöyliövaaran alueelle tullaan kaavoittamaan uusi asuinalue. Asuinalueen kaavoituksella varaudutaan kasvavaan työväestön määrään työpaikkojen lisääntyessä teollisten hankkeiden myötä. Uusi asuinalue sijoitetaan 

pöyliöjärven rannalle, sillä rantatontit ovat haluttuja kohteita ja houkuttelevat helpommin uusia asukkaita. Lisäksi keskustan palvelut sijaitsevat melko lähellä uutta asuinaluetta. Rakennuspaikat kaavoitetaan tilaviksi ja jokaiselle rakennuspaikoille 

varataan runsaasti omaa rantaviivaa. Asuinalueen läpi rakennetaan kulkevaksi uusi tie, joka yhdistyy kohti keskustaa menevään luusuantiehen. Asuinalueen pohjoispuolelle jätetään latu- ja ulkoilureitti parantamaan alueen viihtyisyyttä ja 

tarjoamaan mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen lähellä omaa kotia. 

Pöyliövaaran uusi asuinalue (alla)
Pyhän etätyökeskus (yllä) ja Suomun etätyökeskus (alla).
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ETÄTYÖKESKUKSET
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