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Tiivistelmä Abstract

Diplomityö Vetovoimainen Kemijärven 
Puustelli – asumista vai matkailua?   on yh-
dyskuntasuunnittelupainotteinen työ, jonka 
tilaajana on Kemijärven kaupunki. Työn ta-
voitteena on tarkastella Kemijärven keskus-
ta-alueen länsipuolella sijaitsevan kulttuuri-
historiallisesti merkittävän Puustellin alueen 
mahdollisuuksia pysyvän asumisen sekä 
matkailun kannalta. 

Työn ensimmäisessä osassa on analysoitu ja 
tutkittu kaupunkien vetovoimatekijöitä ylei-
sesti, Kemijärven vetovoimatekijöitä, sekä 
sitä, miten Puustellin alueen maankäytön 
suunnittelulla voidaan lisätä Kemijärven ja 
Puustellin vetovoimaa. Toisessa osassa on 
analysoitu Kemijärven asumisen ja matkailun 
ominaispiirteitä sekä kehityskohtia. Kolman-
nessa ja neljännessä osassa on tarkasteltu ja 
analysoitu Kemijärveä sekä tarkemmin Puus-
tellin aluetta. Työn lopussa on kaksi vaihto-
ehtoista maankäytön suunnitelmaa Puustel-
lin alueelle sekä johtopäätökset.

The master thesis The attractive Kemijär-
vi’s Puustelli - housing or tourism? is an ur-
ban planning - oriented work commissioned 
by the City of Kemijärvi. The aim of the study 
is to examine the possibilities of the cultural-
ly and historically notable Puustelli area, lo-
cated west of the Kemijärvi city center area, 
in terms of permanent housing and tourism.

The attraction factors of cities in general, the 
attraction factors of Kemijärvi, and how the 
urban planning of the Puustelli area increa-
ses attractiveness of Kemijärvi and Puustel-
li area have been analyzed and studied at 
the first part of the thesis. the second part 
consists of an examination of the characte-
ristics and development points of housing 
and tourism in Kemijärvi. In the third and the 
fourth part there have been examined and 
analyzed Kemijärvi and the Puustelli area in 
more detail. At the end of the work, there 
are two alternative urban plans for the Puus-
telli area and conclusions.

Tiivistelmä / Abstract
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Aluksi

Tämä diplomityö on tehty tilaustyönä Kemi-
järven Kaupungille. Työn tekeminen entiselle 
kotikunnalleni on ollut hyvin palkitsevaa. Ti-
laajan puolelta haluan kiittää erityisesti yhte-
yshenkilöni Kemijärven kaupungingeodeetti 
Tapio Pöyliötä, joka mahdollisti työn teke-
misen. Haluan kiittää myös Oulun yliopiston 
yhdyskuntasuunnittelun professori Tarja 
Outilaa ammattimaisesta ja kannustavasta 
ohjauksesta.

Erityiskiitos puolisolleni Almalle, perheelleni 
sekä ystävilleni, jotka ovat jaksaneet tukea ja 
tsempata minua niin diplomityön tekemisen, 
kuten myös koko opintojeni ajan. 

Aluksi
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1. Johdanto

Kemijärven kaupunki tarjosi diplomityö-
aiheeksi Kemijärvellä sijaitsevan Puustellin 
alueen maankäytön suunnittelua. Tehtävänä 
on tarkastella vanhaa Puustellin pihapiiriä 
lähiympäristöineen pysyvän asumisen sekä 
matkailun näkökulmista. Suunnittelualue on 
noin 4,5 hehtaaria ja se rajautuu Pöyliöjär-
veen, rautatiehen ja teollisuusalueeseen. 
Taidekeskus Puustellin pihapiiri itsessään on 
kulttuuri-, rakennus- ja maisemahistorialli-
sesti arvokas alue Kemijärvellä. Alue sijaitsee 
vajaan kahden kilometrin päässä Kemijärven 
keskustasta ja olisi sijaintinsa puolesta erin-
omainen vaihtoehto Kemijärvellä kaivattaval-
le uudelle ranta-asutusalueelle, tai vetovoi-
maiselle ja nykyaikaiselle matkailualueelle. 

Puustellin aluetta kiinteistöineen oltiin laitta-
massa myyntiin syksyllä 2020, mutta tämän 
diplomityön myötä sai Kemijärven kaupun-
ki vielä hieman lisäaikaa miettiä ja ideoita 
Puustellin tulevaisuutta. Alueen kiinteistöt 
ovat Kemijärven kaupungin omistuksessa.

Napapiirin pohjoispuolella sijaitsevalla Ke-
mijärvellä (kuva 1) 60-luvun lopulta jatkunut 
negatiivinen muuttoliike näkyy ja tuntuu vie-
läkin. Väkiluku on tippunut 60-luvun huipus-
ta noin 9000 tuhannella asukkaalla (SVT g), 
monet suuret työllistäjät ovat lopettaneet 
toimintansa syystä tai toisesta sekä monet 
matkailupalvelut alueella voivat huonosti. 
Kaupunkina ja alueena Kemijärvi on ehdot-

tomasti yksi Lapin sekä Pohjois-Suomen 
kauneimpia paikkoja. Kemijärven keskus-
ta-aluetta rajaa kauniit järvet sekä lukuisat 
vaarojen siluetit. Kemijärveä ympäröivät 
myös monet tunturikeskukset. Näistä teki-
jöistä huolimatta Kemijärven vetovoima on 
käytännössä kadonnut verrattuna mennei-
siin kultavuosiin Lapin yhtenä vetovoimai-
simpana kaupunkina. Tästä syystä pohdin 
diplomityössäni kysymystä, että mitkä ovat 
maankäytön suunnittelun keinot, joilla lisätä 
Kemijärven vetovoimaa erityisesti Puustellin 
alueella. 

Diplomityön lopputulemana on kaksi maan-
käytön suunnitelmaa Puustellin alueelle. 
Suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen 
vetovoiman lisääminen ja se, miten maan-
käytön suunnittelu tukee jo Kemijärven tun-
nistettuja vetovoimatekijöitä. Suunnitelmat 
sekä diplomityö kokonaisuudessaan ovat 
tueksi Kemijärven kaupungille Puustellin 
alueen jatkokehittämistä varten. 

Johdanto

Kemijärvi

Oulu

Helsinki

napapiiri

Kuva 1. Kemijärvi kartalla
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2. Taustaa

2.1. Vetovoima Kemijärvellä

Vetovoima

Vetovoima on alueelle, kaupungille tai kun-
nalle sen säilyvyyden kannalta elintärkeä 
asia. Houkuttelevien vetovoimatekijöiden an-
sioista alue vetää puoleensa uusia asukkaita, 
eikä nykyiset asukkaat koe tarvetta vaihtaa 
asuinpaikkakuntaa. Vetovoimatekijät vetävät 
puoleensa myös matkailijoita. Matkailu on 
merkittävä osa monen paikkakunnan elinkei-
noa etenkin Lapin kunnissa ja siihen panos-
tetaan entistä enemmän koko ajan. Vetovoi-
ma ja alueen kasvu kulkevatkin käsi kädessä. 
Jos ei ole vetovoimaa, niin ei tapahdu myös-
kään alueen kasvua ja toisin päin. Kasvu on 
alueen menestymisen edellytys. Alueen ve-
tovoima koostuu monista tekijöistä. Yksi te-
kijä voi jo itsessään tehdä alueen houkuttele-
vaksi ja jossain tapauksissa se vaatii useiden 
tekijöiden summan. Osiin niistä alueet pysty-
vät itse vaikuttamaan merkittävästi, kun taas 
on tekijöitä, kuten paikkakunnan sijainti, jota 
ei pysty muuttamaan, vaikka haluaisi. 

Valtiotieteen tohtori Timo Aro on tehnyt mit-
tavaa tutkimusta alueiden vetovoimaisuu-
desta. Vetovoimaiset alueet toistavat tiettyjä 
säännönmukaisuuksia ja alueiden vetovoi-
matekijät Aro on jakanut kuuteen eri katego-
riaan (kuva 2), jotka täydentävät toisiaan.  Ka-
tegoriat ovat riippumattomia paikkakunnan 
sijainnista, koosta tai kasvuvauhdista. Ensim-
mäinen kategoria on kovat vetovoimatekijät. 

Koviin vetovoimatekijöihin lukeutuu alueen 
kasvuun sekä yleiseen kehitykseen liittyvät 
tekijät.  Tärkeimpiä tekijöitä ovat alue- ja 
paikallistalouden kehitys, työpaikkojen tar-
vittava määrä nyt ja tulevaisuudessa, alueen 
ulkopuolelle ulottuvat alueen veturiyritykset, 
koulutustarjonta, etenkin korkeakoulut lisää-
vät alueiden vetovoimaa merkittävästi, sekä 
paikkakunnan koko itsessään on vetovoima-
tekijä. (Aro 2016)

Taustaa

1. Kovat 
vetovoimatekijät

2. Sijaintitekijät

3. Pehmeät 
vetovoimatekijät

4. Mainetekijät

5. Identiteettitekijät 6. Villitkortit

Kuva 2. Alueiden vetovoimatekijä jaettu 
 na kuuteen kategoriaan
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Toinen kategoria on alueen sijaintitekijät. 
Näihin tekijöihin lukeutuu kirjaimellisesti 
alueen sijainti. Alueella tulee olla saavutetta-
vissa hyvin ja toimivasti niin alueen sisä- kuin 
ulkopuoleltakin. Liikenneyhteydet on oltava 
kunnossa ja myös julkisen liikenteen ase-
maseutuihin on hyvä panostaa vetovoimai-
suuden vahventamiseksi. Alueen sijaintiin 
ei itse pysty vaikuttamaan, mutta sen saa-
vutettavuuteen pystyy. Kolmas kategoria on 
pehmeät vetovoimatekijät, jotka liittyvät sii-
hen, mitä tunteita alue herättää. Ne liittyvät 
alueen identiteettiin, historiaan ja tarinaan 
sekä paikkaan liitettyihin henkilöihin sekä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin. Matkai-
lu- ja luontokohteet sekä tapahtumat lukeu-
tuvat myös pehmeisiin vetovoimatekijöihin. 
(Aro 2016)

Neljäntenä on mainetekijät. Mainetekijöihin 
lukeutuvat alueen imago, identiteetti sekä 
mieli- ja mainekuva. Mainekuva on alueen 
ulkopuolisten ihmisten näkemys alueesta. 
Viides kategoria on identiteettitekijät. Näi-
hin tekijöihin kuuluu seutuun tai ihmisiin 
liittyvät henkilökohtaiset siteet, kytkökset tai 
syyt. Esimerkkinä, että alue on oma tai puo-
lison kotikunta, sukulaiset tai ystävät asuvat 
kyseisellä alueella tai alue on opiskelupaik-
ka tai se koetaan muulla tavoin henkisenä 
kotipaikkana. Viimeisenä kategoriana Aro 
on listannut villit kortit. Nämä tekijät liittyvät 
paikan omaleimaisuuteen ja erottuvuuteen. 

Villit kortit ovat yllättäviä sekä ennakoimatto-
mia tekijöitä. (Aro 2016)

”Ne alueet, johon nuoret aikuiset muuttavat ja 
asettuvat, saavat ylimääräisen vetovoimapii-
kin. Ja varsinkin sinne minne naiset asettuvat, 
tulevat miehet perässä – ennemmin tai myö-
hemmin.”

- Timo Aro, valtiotieteen tohtori

Alain de Botton listasi puolestaan videos-
sa ”How to Make an Attractive City” kuusi 
pääpointtia puhuttaessa kaupunkien veto-
voimatekijöistä. Videossa viitattiin pääosin 
maailman miljoonametropoleihin, mutta 
pätee samat säännöt myös pienemmän 
mittakaavan kaupunkeihin. Ensimmäisenä 
Bottonin listalla on kaupunkien monipuoli-
suus ja järjestys. Vetovoimainen kaupunki 
on rakenteeltaan sopiva sekoitus molempia. 
Toisena on näkyvä elämä. Bottonin mukaan 
kaupungeissa on eläviä tai kuolleita katuja ja 
yleensä ihmiset kaipaavat ensin mainittuja 
eläviä katuja. Kolmas päätekijä on kaupun-
kirakenteen kompaktius. Useimmissa maail-
man kompakteimmissa kaupungeissa on tori 
ja torin tulee tarjota ihmisille klaustrofobian 
sijaan suojan tuntua. (Botton 2015)

Neljäntenä on suunta (orientaatio) ja mys-
teeri. Tämä tarkoittaa, että vetovoimaisissa 
kaupungeissa – etenkin suurissa – on sekä 
selkeälinjaisia suuria bulevardimaisia katuja 
sekä kotoisia sivukujia. Kaupungista löytyä 
sopivassa suhteessa molempia. Suuremmat 
autotiet edustavat orientaatiota ja pienem-
mät sivukadut jännittävää mysteeriä, joihin 
tutustuminen luo seikkailunomaisen tun-
teen. Toiseksi viimeiseinä pointtina on kau-
punkien mittakaava. Bottonin mukaan kau-
pungit rakennetaan nykypäivä liian korkeiksi 
ja hänen mukaansa kaupunkien rakennus-
ten ideaalikorkeus olisi viisi kerrosta maksi-
missaan ja kaupunkien tulisi olla rakenteel-
taan tiukkoja. Hänen mukaansa vain tärkeät 
rakennukset, joita koko ihmiskunta voisi ra-
kastaa, saisivat olla päälle viisikerroksisia. Vii-
meisenä listalla on paikallisuus. Kaupunkien 
vetovoimaisuuden maksimoimiseksi tulisi 
niiden olla luonteeltaan vahvasti omaleimai-
sia eri puolilla maailmaa. (Botton 2015)

EU tukee paikallishallintoja ja kansalaisia 
heidän pyrkimyksissään tehdä kaupungeis-
tamme puhtaita ja terveellisiä, vihreitä ja 
miellyttäviä, tehokkaita ja kestäviä sekä de-
mokraattisia. 2010 Euroopan komissio julkai-
si Euroopan kaupunkien vetovoimaisuutta ja 
kestävää kehitystä käsittelevän teoksen ”Ma-
king our cities attractive and sustainable”. 
Julkaisussa EU painottaa, kuinka kaupunkien 
kestävyys ja ekologisuus vaikuttaa niiden ve-

tovoimaan ja sitä, kuinka kaupunkien tulee 
panostaa entistä laaja-alaisemmin elämän-
laadun parantamiseen kaupunkiympäristöis-
sä ympäristön ehdoilla. EU:lta on saatavissa 
myös useita rahoitusohjelmia paikallisviran-
omaisille kestävän kaupunkikehityksen edis-
tämiseksi.  (EC 2010)

Kaley Overstreet kirjoitti ArchDailyn artikke-
lissaan siitä, mikä tekee kaupungista hou-
kuttelevan. Overstreetin mukaan yritettäes-
sä ymmärtää sitä, mikä tekee kaupungeista 
menestyvän, on sen suorituskykyä mitattava 
tavalla, joka heijastaa sen omaleimaisia kult-
tuuri- ja muotoilunäkökohtia, taloudellisia 
mahdollisuuksia sekä sosiaalisia olosuhteita. 
Artikkelissa Overstreet ottaa Texasin osa-
valtion pääkaupungin Austinin esimerkiksi 
houkuttelevuudesta ja vetovoimasta. Aus-
tinin vetovoimaisuus perustuu sen omalei-
maiseen kulttuuriin, joka on osattu pitää 
rakennetun ympäristön ytimessä. Houkutte-
levuutta lisää myös edistyksellinen kaupun-
kisuunnittelu, jossa luonto on osattu sulaut-
taa kaupunkirakenteeseen sekä paremmat 
taloudelliset mahdollisuudet yrityksille ja 
yrittäjille. (Overstreet 2021)

Taustaa
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Kesäaktiviteetit

• kalastus
• patikointi
• melonta
• veneily
• maastopyöräily
• hevosretket
• pallopelit
• fresbeegolf
• uiminen

Talviaktiviteetit

• hiihto
• laskettelu
• moottorikelkkailu
• lumikenkäily
• koira- ja porosafarit
• pilkkiminen
• revontuliretket
• fatbike-pyöräily

Tapahtumat

• Kemijärven Yöttömät Yöt
• Kemijärven Onnen-päivät
• Papatuspäivät
• Giant
• Snowcross
• Luonnosta Hyvinvointia

Kemijärven tahtotila 2025

“Lapland Lake Destination”

Henkisesti rikastuttavin ja tervehdyttävin järvi-
lomakohde ympäri vuoden. Tervehdyttävimmät 
järvielämykset rauhoittumiseen ja luonnonmu-
kaiseen elämään. Tyyssija itseään toteuttavalle 
luovalle luokalle, joka janoaa aitoja kokemuk-
sia ja rauhallista outdoor-elämäntapaa.

- Kemijärven brändikirja

Kemijärven vetovoimatekijät

Kemijärveä pyritään markkinoimaan henki-
sesti tervehdyttävänä ja rikastuttavana ym-
pärivuotisena järvimatkailukohteena. Tätä 
kuvastaa Kemijärven itselleen määrittämä 
”Kemijärvi tekee luonnostaan onnelliseksi” 
-slogan ja se, että tahtotilana kaupungilla 
on erikoistua järviluontoon sopeutuviin re-
lax-palveluihin. (Kemijärven kaupunki 2016) 
Kemijärven ehdottomasti tärkein vetovoima-
tekijä onkin järviluonto ja sen tuomat mah-
dollisuudet. Kemijärven vesistömaisemat 
ovat ainutlaatuiset Lapin mittakaavassa. Ve-
sistöt ja metsä-/suoerämaat sekä kaupungin 
palvelut tarjoavat luonnosta pitäville lähes 
rajattomasti erinäisiä aktiviteettejä (ks. s. 15).
Monipuolisten sisä- ja ulkoaktiviteettien li-
säksi vetovoimaa lisää Kemijärven omape-

räinen ja vanha paikalliskulttuuri. Kemijär-
ven omaleimaiset tapahtumat, joita pyritään 
järjestämään ympäri vuoden, kuten kelon-
veistoviikot, papatuspäivät, Yukigassen sekä 
erinäiset musiikkitapahtumat vetävät väkeä 
niin kaupunkialueelle kuin jopa tuhat vuotta 
vanhoihin Kemijärven kyliin. Vetovoimateki-
jöihin lukeutuu myös lappilaiset järviluon-
non luonnontuotteet. Näitä ovat esimerkiksi 
Kemijärvestä runsain mitoin saatava hauki, 
paikalliset luonnon superfoodit sekä poron-
lihatuotteet. Kemijärven vetovoimaisuutta ja 
potentiaalia tavoittaa uusia matkailijoita sekä 
asukkaita vahvistaa sen keskeinen sijainti La-
pissa. Kemijärvelle pääsee hyviä maanteitä 
pitkin autolla, suoraan yöjunalla Helsingistä 
tai lentokoneella matkustaen ensin Rova-
niemelle tai Kuusamoon ja sieltä esimerkiksi 
bussikuljetuksella Kemijärvelle. Kemijärveä 
ympäröi useat tunturikeskukset sekä luon-
nonpuistot, joissa riittää matkailijoita ympäri 
vuoden. 

Vuonna 2019 tehty seutukaupunkien veto-
voimatutkimus, jossa tutkittiin Suomen 55:n 
seutukaupungin vetovoimaa, tunnettuutta 
ja imagoa. Tutkimuksessa tehtyjen vetovoi-
makyselyiden perusteella Kemijärvi sijoittuu 
vetovoimatilastojen peräpäähän. Vetovoi-
man yhdistelmäindeksi, jossa on yhdistetty 
pehmeät ulkoiset ja sisäiset vetovoimateki-
jät sekä vuonna 2018 tehdyn Seutukaupun-
kianalyysin elinvoima- ja vetovoimaindeksi, 

osoittaa karulla tavalla Kemijärven vetovoi-
man. Kemijärven vetovoiman yhdistelmäin-
deksi on kaikista Suomen seutukaupungeis-
ta alhaisin. (Laamanen & Kultanen 2019)

Kirkkain vetovoimatekijä, eli järviluonto, ei 
itsessään vedä uusia asukkaita tai matkaili-
joita Kemijärvelle. Koko kunnan kehittämi-
sessä rantojen hyödyntäminen edellyttää 
strategista työtä ja tarkkaa pohdintaa, miten 
rantoja hyödynnetään vetovoimaisuutta lisä-
ten (Jarva 2005). Luonto ja järvet pitäisi osata 
siis tuotteistaa ja markkinoida, Kemijärvelle 
tulisi löytää uusia majoitus- ja luontomatkai-
lutoimintaa harjoittavia yrityksiä. Ylipäätään 
Kemijärvellä pitäisi tukea yrittäjiä enemmän 
sekä Kemijärven pitää tulevaisuudessa mää-
rittää asiakas- ja kohderyhmäprofiilit tarkem-
min. Kemijärven veto- ja pitovoiman paranta-
miseksi tarvitsee kaupunki myös lisää kovia 
vetovoimatekijöitä saavuttaakseen mennei-
den vuosikymmenien roolin yhtenä houkut-
televimmista Pohjois-Suomen kaupungeista. 
Kemijärvelle tarvitaan uusia veturiyrityksiä, 
jotka tarjoavat työtä niin uusille kuin nykyi-
sille asukkaille. Fasiliteetit ovat Kemijärvellä 
kunnossa, mutta kaupungin tulevaisuutta 
ajatellen tulee alkaa tekemään konkreettisia 
toimenpiteitä.

Taustaa
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2.2. Asumisen ominaispiirteet

Ihanteellisimmin Kemijärvi sopii asuinpaik-
kakunnaksi luonnosta ja kiireettömyydestä 
nauttiville ihmisille, esimerkiksi perheille, 
joilla on kouluikäisiä lapsia. Kaupungissa on 
toimivat hyvinvointipalvelut niin aikuisille 
kuin lapsille ja runsaat harrastusmahdolli-
suudet takaavat mutkatonta tekemistä myös 
vapaa-ajalla. Kasvukeskusten vetäessä maa-
kunnista väestöä on Kemijärvellä silti tarjota 
asukkailleen töitä, palveluita sekä monipuo-
lista ja -muotoista kulttuuria. Kemijärvi tar-
joaa vastapainoa suurempien kaupunkien 
hektiselle elämäntyylille. 

Isojen kasvukeskusten vetäessä puoleen-
sa pääosin nuoria aikuisia jää Kemijärvi 
iäkkäämpien asukkaiden varaan. Kemijärvi 
tarjoaa nuorille peruskoulun jälkeen sekä 
lukio- että toisen asteen ammatillista kou-
lutusta. Osa nuorista muuttaa isompiin 
kasvukeskuksiin – esimerkiksi Rovaniemelle 
ja Ouluun – jo peruskoulun jälkeen, mutta 
suurin osa lähtee toisen asteen koulutuksen 
jälkeen opiskelemaan tai työskentelemään 
isommille paikkakunnille. Tämä näkyy vää-
ristyneenä väestörakenteena ja Kemijärven 
pitäisikin pystyä vahvistamaan vetovoiman 
lisäksi myös pitovoimaansa erityisesti nuor-
ten osalta.  

Kemijärven alueista keskustassa, yhdes-
sä Pöyliövaaran ja Seinälän kanssa, asuu 
eniten ihmisiä. Seuraavaksi eniten väestöä 

asuu Särkikankaalla (kaavio 1). Asuinmuodot 
kunnassa ovat joko omistus- tai vuokra-asu-
mista omakoti-, rivi- tai kerrostaloissa. Maa-
ilman muuttuessa ja kehittyessä olisi syytä 
tarkastella muunlaisia asumisen muotoja 
myös Kemijärvellä. Yksi uusi vaihtoehto olisi 
jo muualla Suomessa yleistynyt yhtiömuotoi-
nen omakotitaloasuminen. 

Uusia asuinalueita ei Kemijärvelle ole suun-
niteltu vähäisen rakentamisen vuoksi. Kau-
pungilla on paljon vapaita omakotitalotont-
teja, joille olisi toivottavaa löytää rakentajat. 
Uskoisin, että uudelle hyvin suunnitellulle ja 
kaavoitetulle asuinalueelle olisi kaupungissa 
kysyntää. Varsinkin, jos alue sijoittuu vesis-
tön välittömään läheisyyteen kohtuullisen 
matkan päähän kaupungin palveluista – ku-
ten Puustellin alue.  
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2.3. Matkailun kehittäminen

Kemijärven matkailu painottuu Kemijär-
ven keskusta-alueelle, puolen tunnin ajo-
matkan päässä keskustasta sijaitsevalle 
Suomutunturille sekä Pyhätunturille, joka 
sijaitsee puoliksi Kemijärven kunnan ja Pel-
kosenniemen kunnan alueella. Kemijärven 
keskusta-alueella toimii kolme hotellia, cam-
ping-alue sekä mökkikylä, josta löytyy myös 
hostelli (kuva 6). Kemijärven mökkimajoituk-
set keskittyvät Suomutunturille sekä Pyhä-
tunturin kupeeseen. Suomulla toimii myös 
nykyaikainen hotelli. Keskusta-alue tarvitsee 
kipeästi uuden vetonaulan majoittumisen 
saralla, jotta kaupunki voisi muuttua matkai-
lijoiden läpikulku- ja pysähdyspaikasta mat-
kailijoiden päämääräpääksi. Useiden tunturi-
keskusten ympäröimä (kuva 4) Kemijärvi jää 
vetovoimaisempien lomakohteiden varjoon. 
Kemijärven keskeinen sijainti Lapissa mah-
dollistaa hyvät liikenneyhteydet kaupunkiin. 
Kemijärvelle pääsee vaivatta autolla, yöjnalla 
aina Helsingistä asti sekä lentokoneella len-
täen ensin Rovaniemelle tai Kuusamoon ja 
sieltä bussikuljetuksella Kemijärvelle (kuva 
5). Kemijärvellä on tekeillä matkailun Master 
Plan, joka on matkailun kokonaisvaltainen 
kehittämissuunnitelma. Toivon todella, että 
Kemijärvi vie Master Planissa määritellyt toi-
menpiteet tulevaisuudessa käytäntöön.

Itä-Lappiin saapui vuonna 2019 yhteensä 
67400 matkailijaa. 74,3 % matkailijoista oli 
suomalaisia ja loput ulkomaalaisia. Alanko-

maalaisia matkailijoita oli ulkomaalaisista 
eniten (5,6 % kaikista matkailijoista). Kiina, 
Venäjä, Englanti, Saksa ja Espanja sijoittuvat 
seuraaviksi lähes samoilla matkailijamäärillä 
Alankomaiden jälkeen. (Visitory 2021) Itä-La-
pin kunnista Salla on vetänyt eniten mat-
kailijoita vuonna 2020. Sallan ja Pelkosen-
niemen matkailu kohdistuu pääosin heidän 
tunturikeskuksiinsa eli Sallatunturiin ja Pyhä-
tunturiin. Kemijärvellä on Itä-Lapin kunnista 
kolmanneksi eniten majoituskapasiteettia 
(kaavio 2).

Kohderyhmä, jolle Kemijärvi kohdistaa mat-
kailutarjontansa, on luontoa, rauhaa, hyvin-
vointia arvostava yksin, ystävän tai puolison 
kanssa matkustava keski-ikäinen moderni 
humanisti. Matkailutarjontaa tulee kohdistaa 
niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin matkai-
lijoille. Tulevaisuuden matkailun trendit, jot-
ka Kemijärvi on tunnistanut, ovat luonto- ja 
hyvinvointimatkailu, yksilömatkailun lisäänty-
minen, liikunta- ja terveysmatkailu sekä elä-
myshakuisuus.  (Kemijärven kaupunki 2016) 
Puustellin alueella on sijaintinsa ja luonno-
nympäristönsä puolesta hyvät edellytykset 
nousta uudeksi Kemijärven matkailun veto-
naulaksi.

Taustaa

Kuva 3. Poroja Pöyliöjärven uimarannalla
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1. Kemijärvi 16 % / 590 vuodetta / 5 liikettä
2. Pelkosenniemi 33 % / 1178 vuodetta / 11 liikettä
3. Posio 6 % / 209 vuodetta / 3 liikettä
4. Salla 41 % / 1477 vuodetta / 6 liikettä
5. Savukoski 4 % / 143 vuodetta / 3 liikettä
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3. Kemijärvi

Kemijärvi

Kuva 7. Viistokuva Kemijärvestä
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3.1. Yleistä 

Kemijärvi sijaitsee napapiirin pohjoispuolel-
la Lapin maakunnan itäosassa ja on samal-
la Suomen pohjoisin kaupunki. Kemijärven 
naapurikuntia ovat pohjoispuolella sijaitseva 
Pelkosenniemi, itäpuolella Salla, eteläpuolel-
la Posio sekä länsipuolella Rovaniemi (kuva 
8). Kemijärvi, Suomen pisin joki Kemijoki ja 
Pöyliöjärvi ympäröivät kaupungin keskus-
taa luoden siitä Lapin kuntiin verrattuna 
poikkeuksellisen kauniin keskusta-alueen. 
Keskustan jokaiseen ilmansuuntaan vesis-
töiden taakse avautuvat avarat kymmenien 
vaarojen rajaamat vaaramaisemat. Kemijärvi 
tarjoaa luonnonrauhaa, hiljaisuutta sekä elä-
mänlaatua.

Kemijärven kauniit kätkevät sisälleen omalei-
maista paikallista kulttuuria sekä lukuisia 
ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia, jotka 
tarjoavat elämyksiä niin paikkakuntalaisille 
kuin matkailijoillekin. Kaupunkia ympäröivät 
tunturikeskukset mahdollistavat myös tun-
turielämästä kiinnostuneille ihmisille ajan-
vietettä. Kaupunki tarjoaa myös monipuoli-
set harrastusmahdollisuudet muun muassa 
erilaisten urheilulajien ja kansalaisopiston 
parissa. Kulttuuri- ja taide-elämyksiin on pa-
nostettu kaupungissa ja tämä näkyy useiden 
erilaisten kesä- ja talvitapahtumien muo-
dossa. Kemijärveltä löytyy myös työpaikkoja 
monelta eri sektorilta, vaikka monet alueen 
merkittävimmistä työllistäjistä ovat lopetta-
neet viime vuosikymmenien aikana.

Kemijärvi

1.
napapiiri

2.

3.

4.

5.

Kuva 8. Kemijärven sijainti Lapin maakunnassa

1. Kemijärvi 
2. Pelkosenniemi 
3. Salla 
4. Posio 
5. Rovaniemi
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3.2. Historia 

Kemijärven rannoilta on löytynyt runsaasti 
viitteitä jo kivikauden aikaisesta asumisesta. 
Yksi harvoista Suomen tutkituista rautakau-
tisista sulattamoista on löytynyt Kemijärven 
Luusuasta, Neitilän alueelta. Kemijärven 
seudun ensimmäiset asukkaat ennen suo-
malaisten uudisraivaajien tuloa olivat kemin-
saamelaiset. Heidän pääelinkeinonaan olivat 
kalastus ja metsästys, jotka siirtyivät luonte-
vasti myös suomalaisten uudisasukkaiden 
pääelinkeinoiksi. Ensimmäinen kanta-asukas 
Kemijärvellä oli uudisraivaaja ja sotapäällikkö 
Paavali Halonen. Halonen saapui asumatto-
maan Kemijärven korpeen noin vuonna 1590 
ja aloitti pysyvän talonpoikaisen asutuksen 
alueella. Halonen eli Kemijärvellä aina kuo-
lemaansa eli vuoteen 1642 asti. (Rytkönen 
1990)

Kemijärven seutu alkoi asuttua 1600-luvulla. 
Kemijärvi kuului Kemin pitäjään ja se mai-
nittiin omana kylänään ensimmäisen kerran 
Kemin pitäjän maakirjassa vuonna 1631. 
Kyseiseen maakirjaan kirjattiin Kemijärvellä 
olevan yhteensä 13 taloa. Kemijärven kylän 
kasvamisen myötä vuonna 1948 tuli kylään 
ensimmäinen pappi, jonka seurauksena Ke-
mijärven Kuumaniemelle rakennettiin kylän 
ensimmäinen kirkko samana vuonna. Asu-
kasmäärä jatkoi kasvua ja Kemijärven väki-
luku ylitti 100 asukkaan rajan vuonna 1670. 
1700-luvulla väkiluku kasvoi ja vuonna 1779 
Kemijärvi erotettiin omaksi seurakunnak-

seen Kemin seurakunnasta. Kemijärven väki-
luku ylitti 1000 asukkaan rajan noin vuonna 
1800. Kemijärven kolmas kirkko rakennettiin 
1830-luvulla ja kirkon suunnitteli Suomen ra-
kennustaiteen uranuurtaja Carl Ludvig Engel.  
Kemijärven elinkeinoelämää herätteli val-
tion metsien hakkauttamisen aloittaminen 
1800-luvun puolen välin jälkeen ja se toi li-
sää väestöä alueelle. Huomattava väestökas-
vun piikki tapahtui 1800-luvun lopulla, koska 
liikenneyhteydet olivat kehittyneet huomat-
tavasti. Maantie Rovaniemeltä Kemijärven 
kirkonkylälle rakennettiin vuonna 1853. Rau-
tatie rakentui Rovaniemen ja Kemijärven vä-
lille 1930-luvulla. (Rytkönen 1990)

1800-luvun loppupuolella Kemijärvelle pe-
rustettiin ensimmäinen kansakoulu, kunnal-
lishallinto sekä ensimmäinen pysyvä kaup-
paliike. 1900-luvun kahden ensimmäisen 
vuosikymmenen aikana Kemijärvelle saatiin 
avattua merkittäviä palveluita kuntalaisille, 
kuten apteekki, pankki sekä ensimmäinen 
kunnansairaala. 1910-luvun lopulla, Suomen 
itsenäistyttyä, pidettiin Kemijärvelläkin en-
simmäiset kunnallisvaalit. (Kuosmanen 1978)

1920-luvun alussa perustettujen Karvakko-
joen ja Kyröjoen voimalaitosten myötä saatiin 
Kemijärvelle tuotettua sähköä ja näin ollen 
kunta modernisoitui ja kehittyi entisestään. 
Sotien aikana Kemijärven rakennuskannasta 
tuhoutui 70 prosenttia. Vuonna 1957 Kemi- 

järvi jakautui kahdeksi kunnaksi, kun kirkon-
kylä lähialueineen erotettiin kauppalaksi ja 
muut kunnan osat Kemijärven maalaiskun-
naksi. Yhdessä jälleenrakentamisen kanssa 
alueelle toi lisää vaurautta, töitä ja väestöä 
1950-luvun lopulla aloitetut Kemijoen voi-
malaitosrakennustyöt. Seitakorvan voima-
laitoksen valmistuttua aloitti Kemijärvellä 
toimimaan myös sellutehdas vuonna 1965 
ja kaksi vuotta tämän jälkeen on Kemijärven 
väkiluku ollut tähänastisen historian korkein, 
eli 16053 asukasta. Tämän huipun jälkeen on 
väkiluku ollut tasaisessa laskussa tähän vuo-
teen saakka (kaavio 3). (Kuosmanen 1978)

1.1.1973 Kemijärven kauppala ja maalais-
kunta yhtyvät ja näin ollen Kemijärvestä tu-
lee kaupunki. 80-luvulla rakennettiin tänäkin 
päivänä vielä alueen asukkaita palvelevat 
kulttuurikeskus ja liikuntahalli, sekä kaupun-
gin perinteikäs tapahtuma kuvanveistoviikot 

järjestettiin ensimmäisen kerran. Kemijoen 
uitot, jotka saivat alkunsa 1860-luvulla, päät-
tyivät vuonna 1991. Vuosituhannen vaih-
teessa Kemijärvi sai uudet tilat musiikkiopis-
tolle, sekä nykyaikaisen jäähallin. Uusien 
harrastustilojen myötä lopetti Kemijärvellä 
hiihtovaatteita valmistava Torstai Oy toi-
minnan mentyä konkurssiin vuonna 1990. 
2000-luvulla lopetti moni alueen merkittä-
vistä toimijoista toiminnan Kemijärvellä. En-
simmäisenä lopetti Orion Oy:n lääketehdas 
Pöyliöjärven rannalla vuonna 2000, tämän 
jälkeen vuonna 2004 Salcomp Oy, joka val-
misti matkapuhelimien latureita, lopetti Ke-
mijärven tehtaan toiminnan ja siirsi tuotan-
tonsa Kiinaan. Salcomp työllisti parhaillaan 
lähes 600 työntekijää. (Kaisanlahti 2009) Iso 
takaisku Kemijärvellä koettiin jälleen vuonna 
2008, jolloin Stora Enso lopetti sellutehtaan-
sa Kemijärvellä (Kaleva 2007).
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3.3. Kaupunkirakenne ja tilastot

Kemijärvellä rakentamista ja maankäyttöä 
ohjaa eri alueiden asemakaavat (kuva 10), 
ranta-asemakaavat, osayleiskaavat sekä 
Itä-Lapin maakuntakaava. Koko kuntaa kä-
sittävä yleiskaava on tekeillä (Pöyliö 2021). 
Kemijärvellä on 8 kaupunginosaa, 16 maa-
rekisterikylää ja 14 muuta aluetta tai kylää, 
jotka eivät ole virallisesti maarekisterikyliä 
(MML b). Verrattuna muihin Lapin kuntiin 
on Kemijärvellä poikkeuksellisen tunnistet-
tava keskusta-alue. Keskusta on rakennettu 
kompaktiksi kokonaisuudeksi sitä rajaavien 
vesistöjen väliin (kuva 9). Keskusta-alueen 
rakennuskanta koostuu pääosin 1–3 kerrok-
sisista liike-/asuinrakennuksista. Asuinker-
rostalot Kemijärvellä painottuvat keskustan 
alueelle, mutta löytyy niitä myös Pöyliövaa-
ran, Särkikankaan ja Kallaanvaaran alueilta. 
Muut alueet kuin keskusta ovat pien- ja rivi-
talopainotteisia. Teollinen rakentaminen pai-
nottuu Särkikankaan teollisuusalueille. Vah-
vasti Kemijärven siluettiin piirtyneet tehtaan 
piiput sijaitsevat Patovaarassa Kallaanvaaran 
pohjoispuolella. Vanhan sellutehtaan alueel-
la toimintaa jatkaa Keitele Forestin saha ja 
alueelle odotellaan kuumeisesti uuden bio-
jalostamon rakentamista.

Asuinrakennusten rakentamisen piikki tapah-
tui sotien jälkeen jälleenrakennuskaudella 
(kaavio 5). Tuona aikana Kemijärvelle raken-
nettiin 752 asuinrakennusta. Kaaviossa 5 on 
nähtävissä myöhempi piikki 80-luvulla ja van-

hoista kartoista sivulla 33 näkee kuinka asui-
nalueet ovat kasvaneet tuona aikana Pöyliö-
vaaran, Seinälän ja Särkikankaan alueilla. 
80-luvulla rakennettiin 640 asuinrakennusta 
ja sen jälkeen rakentaminen on ollut jyrkässä 
laskussa. Kemijärvelle on noussut vain 102 
uudisasuinrakennusta vuosien 2000 ja 2019 
välillä. (SVT d) Kaikilla Kemijärven postinu-
meroalueilla vuonna 2019 oli yhteensä 4763 
asuntoa. Näistä 3141 on pientaloasuntoja ja 
1622 kerrostaloasuntoja. Kemijärven alueis-
ta eniten pientalo- sekä kerrostaloasuntoja 
on keskustassa, seuraavaksi Särkikankaal-
la ja tämän jälkeen Kallaanvaarassa. (SVT c) 
Asuntojen lukumäärä on suoraan verrannol-
linen alueiden väkilukuun. 

Kemijärvi on tunnettu runsaista vesistöis-
tään, mutta merkillepantavaa on, että Kemi-
järvellä ei ole tällä hetkellä vapaana ainut-
takaan vesistön välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevaa omakotitalotonttia. Kemijärven 
vesistöjen rannat ovat muutenkin suhteelli-
sen väljästi rakennettu ja rantatonteista on 
ollut kova pula Kemijärvellä. Vapaita oma-
kotitontteja Kemijärvellä on kuitenkin mer-
kittävän paljon - yhteensä 146 asemakaa-
va-alueella. Suurin osa tonteista sijaitsee 
Sipovaaran ja Kallaanvaaran alueilla. Näiden 
tonttien lisäksi Kemijärven haja-asutusalueil-
la on vapaana 18 tonttia, eli kaiken kaikkiaan 
Kemijärvellä on vapaita omakotitalotontteja 
yhteensä 194. (Kemijärven kaupunki 2021 b) 
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Kemijärvi on pinta-alaltaan Suomen 16. suu-
rin kunta. Kunnan pinta-ala on 3931,14 ne-
liökilometriä, josta maaosuus on 3504,36 
km2 ja vesistöjen osuus 426,78 km2. (MML 
a) Asukkaita Kemijärvellä on 7162 (kaavio 8)
(2/2021), joista miehiä on 3614 ja naisia 3550 
(SVT g). Asuntokuntien lukumäärä vuonna 
2019 oli 3954 ja taajama-aste kunnassa oli 
69,9 % (SVT b). Kemijärven väestörakenne on 
vääristynyt, sillä kunnan asukkaista suuri osa 
on jo eläkeiässä olevia ikäihmisiä ja työikäisiä 
– kuten myös lapsia ja nuoria – on suhteessa 
liian vähän. Väestörakenteen vääristymä on 
esitetty prosentuaalisesti kaaviossa 7. Kaa-
viossa on esitetty rinnakkain sekä koko Suo-
men että Kemijärven väestörakenteet. Kemi-
järven keski-ikä oli 54,5 vuotta vuonna 2020 
ja väkiluvun muutos samana vuonna oli -83 
henkeä (SVT e).

Vuoden 2019 tilastokeskuksen väestöen-
nusteen mukaan Kemijärven väkiluku jat-
kaa negatiivista kasvua, joka on jatkunut jo 
1960-luvun loppupuolelta tähän päivään 
asti. Ennusteen mukaan kunnan väkiluku 
vuonna 2040 tulee olemaan 5408 asukas-
ta, eli 1754 asukasta vähemmän kuin tällä 
hetkellä. (SVT f) Kemijärven asukkaiden me-
diaanitulo vuonna 2019 oli 19 348 euroa, 
joka 3219 euroa vähemmän verrattuna koko 
maan mediaanituloon (SVT a). Tämä on ver-
rannollinen kunnan asukkaiden koulutusas-
teen (kaavio 9) kanssa, sillä merkittävä osa 
Kemijärven päälle 15-vuotiaista asukkaista 
on suorittanut toisen asteen tutkinnon ilman 
jatkotutkintoja. Myös eläkeläisten suuri mää-
rä vaikuttaa negatiivisesti mediaanituloon 
(kaavio 10).
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1. toinen aste 47 %
2. erikoisammattikoulutusaste 1 %
3. alin korkea-aste 12 %
4. alempi korkeakouluaste 6 %
5. ylempi korkeakouluaste 4 %
6. ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 30 %

Kaavio 9. Asukkaiden koulutusaste 
2019

1.
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3.4.
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1. työlliset 33 %
2. työttömät 6 %
3. 0-14 -vuotiaat 9,5 %
4. opiskelijat, koululaiset 3,5 %
5. eläkeläiset 46 %
6. muut 2 %

Kaavio 10.   Asukkaiden pääasiallinen 
    toiminta 2019
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1. maa- ja metsätalous 6 %
2. teollisuus 11 %
3. rakentaminen 4 %
4. kauppa 12 %
5. majoitus- ja ravitsemustoiminta 3,5 %
6. kuljetus ja tietoliikenne 6 %
7. rahoitus- ja vakuutustoiminta 1,5 %
8. yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 56 %

Kaavio 6. Kemijärven elinkeinorakenne 
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3.4. Palvelut 
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palvelut

päivittäistavara-
kauppa
liikunta /
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tyhjillään 
oleva tilakulttuuri

majoituspalvelut LVIS

muut palvelut

Palvelut

Suurin osa Kemijärven kaupungin tuotta-
mista palveluista keskittyy keskusta-alueelle. 
Keskustassa sijaitsevat kaupungin hallinto-
palvelu, teknisten palveluiden toimipisteet 
kuten myös monista vapaa-ajan harrastuk-
sista vastaavien kulttuuri- ja vapaa-ajanpal-
veluidenkin. Keskusta-alueella sijaitsee myös 
Kemijärven kaupungin omistaman tytäryhti-
ön Kemijärven Kehitys Oy:n tilat, joka vastaa 
kaupungin yritys- ja elinkeinopalveluista. (Ke-
mijärven kaupunki 2021 a)

Kemijärven hyvinvointipalveluihin lukeutuvat 
muun muassa alueen oppilaitokset ja ter-
veydenhuoltopalvelut. Keskustassa sijaitseva 
Hillatien koulu on Kemijärven oppilasmääräl-
tään suurin peruskoulu (210 peruskoululais-
ta). Hillatiellä samassa kiinteistössä perus-
koulun kanssa on Kemijärven lukio, jossa on 
oppilaita noin 80.  Muita peruskouluja Kemi-
järvellä ovat Särkelän koulu Särkikankaalla 
sekä Isokylän koulu Isokylällä. Terveyden-
huoltopalveluita sijaitsee ympäri Kemijärveä, 
keskittyen kuitenkin keskusta-alueelle. Kes-
kustasta löytyy muun muassa Kemijärven 
terveyskeskus sekä useimmat varhaiskasva-
tus- ja ikäihmisten palvelut.    

Yksityisen sektorin yritykset ja palvelut ovat 
myös painottuneet pääosin keskustan alueel-
le. Särkikankaan teollisuusalueilla sijaitsee 
suurin osa Kemijärven teollisista yrityksistä, 
ja maataloustoiminta on painottunut vastaa-

vasti Isokylän laakeille peltoalueille. Kuten 
aikaisemmin on jo mainittu, on vuosituhan-
nen vaihteen molemmin puolin lopettanut 
toimintansa moni alueen merkittävistä työl-
listäjistä, kuten esimerkiksi Stora Enson sel-
lutehdas, Salcomp Oy, Orionin lääketehdas 
sekä ulkoiluvaatteita valmistanut Torstai Oy 
(Rytkönen 1990). Joulukuussa 2019 kaupun-
ki oli suurin työllistäjä Kemijärvellä. Toiseksi 
suurin oli metsäteollisuuskonserni Keitele 
Forest, joka toimii entisen Stora Enson teh-
taan alueella ja kolmantena Särkikankaalla 
kylmälaitteita valmistava Porkka Oy. (Mela-
mies 2019)

Yksi paljon odotettu ja puhuttu hanke Kemi-
järvellä, on suunnitteilla oleva biojalostamo. 
Biojalostamo tuottaisi vanhan sellutehtaan 
alueella perustuotteena sellua, oheistuot-
teena uusia innovatiivisia ja ekologisia bio-
tuotteita sekä energiaa. Biojalostamo toisi 
kaupungille ja Itä-Lapille merkittävän määrän 
uusia työpaikkoja (rakentamisvaihe 2700, 
tuotantovaihe 200, pysyvästi Itä-Lappiin 
1000 pysyvää työpaikkaa). (Vataset 2021) 
Menneiden vuosikymmenien kaupunkia hor-
juttaneiden merkittävien työllistäjien – mm. 
Stora Enson sellutehdas – toiminnan lopet-
tamisen myötä, loisi maailman puhtain bio-
jalostamo -nimellä markkinoitu uusi tehdas 
uskoa kuntalaisille kirkkaammasta kunnan 
tulevaisuudesta ja lisäisi Kemijärven vetovoi-
maa. 
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3.5. Vesistöt 

Kemijärven kunnan 3931,14 neliökilometrin 
pinta-alasta vesistöjen osuus on 428,78 ne-
liökilometriä (MML a). Suurin järvi kunnas-
sa ja Kemijoen vesistöalueella on Kemijärvi, 
jonka pinta-ala on 230,91 km2. Kemijärvi on 
samalla Suomen 19. suurin järvi. Kemijärven 
ohella kaupunkialueen merkittävin järvi on 
Pöyliöjärvi, joka sijaitsee keskustan länsipuo-
lella. Järven pinta-ala on 286 ha. Yhdessä Ke-
mijärven ja Pöyliöjärven kanssa kaupunkikes-
kustaa rajaa Kuumalampi, joka kuuluu osaksi 
Pöyliöjärveä. (Martinmäki ym. 2006) Suomen 
pisin joki, Kemijoki, virtaa Kemijärven ja Ro-
vaniemen kautta Perämereen. Kemijoen ve-
sistöalueelle on rakennettu vuodesta 1947 
lähtien 21 kappaletta vesivoimalaitoksia, 
joista suurimman osan, 16 kappaletta, omis-
taa energiayhtiö Kemijoki Oy (Kemijoki Oy). 

Kemijärvi on Suomen voimakkaimmin sään-
nöstelty luonnonjärvi. Järven säännöstelyn 
syynä on ollut valjastaa se voimatalouden 
ja osaltansa myös tulvasuojelun tarpeisiin. 
Vuonna 1963 Kemijärven eteläpuolelle Luu-
suaan valmistui Seitakorvan voimalaitos ja 
järven säännöstely alkoi kaksi vuotta tämän 
jälkeen, eli vuonna 1965. Säännöstelyn mak-
simikorkeus Kemijärvessä on N43 + 149,00 
metriä. Ennen Kemijärven säännöstelyä kes-
kustan läheisyydessä sijaitsevat Pöyliöjärvi ja 
Kuumalampi olivat yhteydessä Kemijärveen 
keskimäärin 95 päivää vuodessa. Pöyliöjärvi 
ja Kuumalampi on erotettu pääuomasta, eli 

Kemijärvestä, maapenkereellä. Pöyliöjärven 
ja Kuumalammen vedenpinta on pidettä-
vä yleensä korkeudessa N43 + 146,60 met-
riä.  Monia muita järviä ja lampia on myös 
eristetty pääaltaasta ja tällä tavoin saatiin 
maatalouskäyttöön peltoja, jotka olivat va-
paita kevättulvista. Pääaltaasta eristettyjen 
vesialueiden vedenlaadut ovat heikentyneet, 
sillä eristäminen on estänyt vesien hyvälaa-
tuisuuden kannalta tärkeät tulvat ja veden 
vaihtumiset. (Martinmäki ym. 2006) Tämän 
takia esimerkiksi Pöyliöjärvi on päässyt rehe-
vöitymään ajan saatossa ja järvi on kärsinyt 
happikadosta, jonka takia järveen on asen-
nettu vedenlaadun parantamiseksi ilmasti-
mia (Talvitie 2013).

Kemijärvi on tulvakartoitettua aluetta ja Kemi-
järven tulvakartta ulottuu kaupunkikeskustan 
pohjoispuolelta Räisälään ja Luusuaan saak-
ka (kuva 16). 2011 Kemijärvi nimettiin merkit-
täväksi tulvariskialueeksi. Tärkein pato, joka 
suojaa Kemijärven kaupunkikeskustaa on 
noin 3 kilometriä pitkä Pöyliöjärven pato. Jos 
pato ylittyy, sen seurauksena syntyy Keskus-
ta-alueen merkittävin tulvariski. Pöyliöjärven 
pato toimii tulvasuojana keskustan alueelle 
sekä Pöyliöjärvelle. Ennusteen mukaan ve-
denpinta ylittää padon tulvan aikana, jonka 
toistuvuus on kerran 250 vuodessa. Tässä 
tapauksessa patoa korotetaan hätätoimena 
tarvittavan verran. (Kurkela 2020)
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Kuva 16.  
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4. Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli

Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli

Kuva 17. Suunnittelualueen sijainti
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4.1. Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven Särki-
kankaalla. Suunnittelualue rajautuu Pöyliö-
järveen, rautatiehen sekä teollisuusaluee-
seen. 4,5 hehtaarin kokoinen alue jättää 
sisäänsä kulttuurihistoriallisesti merkittävän 
vanhan Puustellin pihapiirin. Suunnitte-
lualueen rantaviivan pituus on noin 340 met-
riä pois laskettuna niemeke, jossa on laituri. 
Tämänhetkisessä kaavassa (kuva 19) alueelle 

on kaavoitettu loma- ja matkailualueen kort-
telialue (R), kulttuuritoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue (YY), virkistysalueen 
(V) sekä autopaikkojen korttelialue (LPA). 
Alueen halkaisee kevyen liikenteen väylä. 
Alueelle on tarkoituksena tehdä kaavamuu-
tos sen perusteellä, päädytäänkö aluetta ke-
hittämään matkailun vai pysyvän asumisen 
käyttöön. 

Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli

Kuva 18. Ilmakuva suunnittelualueesta

Kuva 19. Suunnittelualueen asemakaava
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4.2. Puustellin historia

Vuonna 1859 Keisarillisen Majesteetin ju-
listuksessa ”metsänhoitoammatin järjestä-
misestä Suomessa olevien kruunumetsien 
hallintoa ja hoitoa varten” säädettiin, että 
ylimetsänhoitajat ja metsänhoitajat ”varuste-
taan kukin heidän piirissään olevilla puustel-
leilla”. Tämän seurauksena Kemijärven alue-
metsänhoitaja Johan Ferdinand Gebhard  
(kuva 20) (1834–1920) kirjoitti esimiehelleen 
anomuksen, jossa hän pyysi Korkean Kruu-
nun suostumusta virkatalon rakennuttami-
selle Pöyliöjärven pohjoisrannalle vedoten 
perheensä muuttuneisiin asuinoloihin. Ano-
mus eteni aina Keisarilliseen Senaattiin asti 
ja Senaatti päätti vuonna 1862 rakennuttaa 
Kemijärven hoitoalueeseen metsänhoitajan 
virkatalon ja rakentamiselle myönnettiin 10 
000 markan – eli 2 500 ruplan – määräraha. 
Virkatalon rakennustyöt aloitettiin vuonna 
1863 ja talo valmistui kaksi vuotta myöhem-
min 1865. (Hiltunen 1994)

Pihapiirin toinen alkuperäinen vieläkin pys-
tyssä oleva rakennus on vuonna 1866 val-
mistunut punamullalla maalattu hirsiraken-
teinen pirttirakennus, jota on sittemmin 
myös makasiiniksi kutsuttu. Pirttirakennus 
on entinen työmiesten asuinrakennus, jossa 
ovat majoittuneet niin työmiehet kuin kokit-
kin. Myös virkatalo oli alun perin punamul-
lalla maalattu, mutta sittemmin 1900-luvulla 
julkisivut on maalattu keltaiseksi. Alueella on 
ollut virkatalon ja pirttirakennuksen lisäk-

si useita muita rakennelmia, kuten sauna-
rakennus, navetta, riihi, makki, eli käymälä, 
karistamo sekä pihakaivo. Lisäksi virkatalon 
pihapiirin yhteydessä on ollut peltoja ja ym-
pärysaitaa. Metsänhoitajalle on kuulunut 
myös kolme niittyä latoineen pihapiirin ulko-
puolelta. Puustellin rakennuksia korjattiin ja 
kunnostettiin laajasti vuosien saatossa. Kun 
virkatalon asukas vaihtui, pidettiin lähtö- ja 
tulotarkastus, jonka yhteydessä laadittiin lis-
ta tarvittavista kunnostustöistä. Kunnostus-
töille anottiin määrärahoja valtiolta. (Hiltu-
nen 1994)

Kemijärven Puustellin ensimmäinen isäntä 
oli siis Johan Ferdinand Gebhard, jonka esi-
koisesta Hannes Gebhardista (1864–1933) 
tuli myöhemmin kansanedustaja, professori 
ja Suomen osuustoiminnan isä. Kuusi vuot-
ta Hanneksen syntymästä muutti Gebhardit 
pois ja uusi metsänhoitaja tuli asuttamaan 
Puustellia. (Alanen 1964) Gebhardien ohella 
yksi talon kuuluisimmista isännistä oli alue-
metsänhoitaja Hugo Richard Sandberg, jota 
myös Iso-Samperiksi kutsuttiin. Puustelli toi-
mi metsähallintoa edustavan henkilön asun-

tona aina vuoteen 1966 asti, jonka jälkeen 
vuoteen 1977 saakka Puustelli oli metsähal-
linnon vuokraamana yksityiskäytössä. Tämän 
jälkeen Puustelli siirtyi Kemijärven kaupungin 
omistukseen kaupungin ja metsähallituksen 
välisen maanvaihtokaupan myötä. Virkata-
lon peruskorjaus aloitettiin vuonna 1988 ja 
se saatiin päätökseen kaksi vuotta myöhem-
min vuonna 1990. Siitä lähtien tähän päivään 
saakka rakennus on ollut vuokrattavissa kau-
pungilta kokous- ja juhlakäyttöön. (Hiltunen 
1994)

Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli

Kuva 21. Puustellin aluetta kuvattuna järveltäpäin 1900-luvun alkupuoleltaKuva 20. Johan Ferdinand Gebhard
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4.3. Puustellin rakennuskanta

Suunnittelualue sisältää neljä olemassa ole-
vaa rakennusta. Näistä vanhin – ja merkittä-
vin – on Puustellin päärakennus, eli vuonna 
1865 valmistunut aluemetsänhoitajan vir-
katalo (kuva 22, 23), joka on tänä päivänä 
kokous- ja juhlatilakäytössä. Rakennuksen 
kerrosala on 227 m2, kantava runko on ra-
kennettu hirrestä ja sen sokkeli on rakennet-
tu isoista kivistä. Rakentaminen oli hidasta, 
koska tukit jouduttiin uittamaan Pöyliöjärven 
rantaan peninkulmien takaa. Rakennustöitä 
hidasti myös se, että rakentamisessa ei käy-
tetty pelkästään paikallista osaamista. Sisus-
tuspuuseppä ja tiilentekijä tilattiin työmaalle 
Torniosta, Oulusta palkattiin kirvesmiehet, 
muurarit ja kivijalantekijät sekä taontatyöt 
ja lukot tilatiin kaukaa Tukholmasta asti. Vir-
katalon kanssa samaan pihapiiriin kuuluu 
sitä vuotta myöhemmin valmistunut pirttira-
kennus (n. 100 k-m2) (kuva 25), joka on tällä 
hetkellä tyhjillään ja vailla käyttötarkoitusta. 
Virkatalo ja pirttirakennus ovat kulttuuri-, 
rakennus- ja maisemahistoriallisesti erittäin 
merkittäviä rakennuksia Kemijärvellä. (Elo & 
Seppälä 2011)

Kolmas rakennus pihapiirissä on puuveistos-
ten näyttelyhalli (n. 290 k-m2) (kuva 24). Halli 
on alun perin vanha uiton venevaja, joka on 
siirretty pihapiiriin puretun navettaraken-
nuksen paikalle. Näyttelyhalli on kooltaan 
lähes identtinen entisen navetan kanssa ja 
samalle paikalle sijoittaminen kunnioittaa 

entisaikojen puustellin pihapiiriä. (Hiltunen 
1994) Neljäs rakennus suunnittelualueella 
on vuonna 1992 valmistunut vanhan piha-
piirin välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
asuin- ja toimistorakennus (160 k-m2) (kuva 
26). Rakennus sisältää saunallisen yhden 
makuuhuoneen asunnon sekä toimistotilat, 
josta löytyy erillinen työhuone ja kalustova-
rasto. Rakennuksen toimistotilat ovat tyhjil-
lään, mutta asuinpuoli on vielä käytössä. 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyy-
dessä sen lounaispuolella sijaitsee vuonna 
1982 valmistunut entinen Torstai Oy:n teh-
dasrakennus, joka on tällä hetkellä yksityisen 
yrittäjän käytössä. Tehdas on noin 3000 ne-
liömetrin kokoinen. Vuodesta 2007 kiinteis-
tössä on valmistettu ja maahantuotu maata-
louskoneita. (T.J. Pyykkönen Oy).

Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli

Kuva 22. Päärakennuksen pohjapiirustus

Kuva 23. Päärakennus, eli vanha metsänhoitajan virkatalo 

Kuva 24. Puuveistosten näyttelyhalli

Kuva 25. Makasiini

Kuva 26. Asuin- ja toimistorakennus
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4.4. Puustellin sijainti ja saavutettavuus

Puustelli sijaitsee Kemijärven keskustas-
ta 1,4 kilometriä linnuntietä pitkin länteen. 
Alueelle pääsee autotietä sekä kevyen lii-
kenteen väylää pitkin. Autotie Puustelliin 
Kemijärven keskustasta on huomattavasti 
pitempi kuin kevyen liikenteen väylän (kuva 
27) ja huono saavutettavuus laskee Puustel-
lin vetovoimaa. Alueelle saapuminen keskus-
tasta moottorisoidulla ajoneuvolla tapahtuu 
teollisuusalueen Rovaniementien, Honkatien 
ja Pöyliöjärventien kautta ja reitin pituus on 
4,2 kilometriä. Pöyliöjärventie kulkee läpi 
teollisuusalueen, jonka päätepisteenä on 
Puustelli. Kevyen liikenteen väylä puolestaan 
kulkee keskusta Pöyliöjärven rantaa pitkin ja 
pituutta tälle reitille tulee 1,8 kilometriä, eli 
yli puolet vähemmän kuin autotielle. Puus-
telliin on päässyt aikaisemmin lyhyempää 
reittiä autolla Särkeläntien ja Lepistöntien 
kautta. Kyseistä reittiä ei voi enää autolla 
ajaen hyödyntää, sillä rautatien ylittävä ta-
soristeys on poistettu ajoneuvojen käytöstä. 
Nykyisin tasoristeys palvelee jalankulkijoita ja 
pyöräilijöitä. Kemijärvellä on toimiva paikal-
lisliikenne (kuva 28), joka liikennöi jokaisessa 
kaupunginosassa. Linja-autojen lähtöpysäkit 
sijaitsevat ABC-asemalla keskustassa.

Alueen vetovoimaisuuden parantamisen 
kannalta olisi syytä miettiä nykyisen ajoneu-
voyhteyden parantamista Puustellin ja Kemi-
järven keskustan välillä. Lyhyempi autotie oli-
si myös ekologisesti ajatellen järkevää. Reitin 

ollessa esimerkiksi puolet lyhyempi, vähen-
tyisivät autojen päästöt huomattavasti. Ke-
mijärven suurimmat päivittäistavarakaupat 
ja suurin osa työpaikoista sekä muista palve-
luista sijaitsee keskustan alueella. Vaihtoeh-
toja lyhyemmälle autotielle on kaksi. 

Vaihtoehdoista ensimmäinen on Pöyliöjär-
ven rantaa kulkevan kevyen liikenteen väy-
län muuttaminen myös ajoneuvokäyttöön. 
Kevyen liikenteen väylän pituus, joka pitäisi 
muuttaa myös moottorisoitujen ajoneuvo-
jen käyttöön, on 950 metriä. Tämän vaih-
toehdon haasteena on tiealueen kapeus, 
sillä tietä reunustaa paikoin hyvinkin lähellä 
oleva Pöyliöjärvi ja toisella puolella kulkeva 
rautatie. Toinen vaihtoehto saavuttavuuden 
parantamiseksi on rakentaa poistetun taso-
risteyksen paikalle alikulku, josta pääsisi au-
tolla ajamaan. Käytännössä alikulun raken-
taminen on mahdollista, sillä rautatie kulkee 
useamman metrin korkuisen penkan päällä 
ja alikulku mahtuisi luontevasti kulkemaan 
rautatien ali ilman kohtuuttoman syvän kuo-
pan kaivamista. Kumpi tahansa edellä mai-
nituista vaihtoehdoista vaatisi kaupungilta 
suuren rahallisen investoinnin.
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Kuva 29.  
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4.5. Puustellin geologia ja viherympäristö

Suunnittelualueen pinta- ja pohjamaalajina 
on hiekkamoreeni. Maapeitteen paksuus on 
10 metriä ja kallioperän kivilajina alueella on 
metaforminen kivi tonaliittinen migmatiitti. 
Alueen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. 
(GTK) Alueen puusto on havupuupainotteis-
ta – pääosin mäntyä – mutta alueelta löytyy 
myös lehtipuita, kuten koivuja. Metsäalueet 
ovat tällä hetkellä hoitamattomia ja epä-
siistejä. Alueen yleisilmeen, kehittämisen ja 
vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää pa-
nostaa myös metsiköiden asianmukaiseen 
hoitamiseen. Metsiköiden metsänpohjat 
ovat kivikkoista kunttaa. 

Korkeuseroa alueella on noin 8 metriä. 
Maanpinta laskee rautatieltä kohti Pöyliöjär-
veä ja samalla mahdollistaen järvinäkymät 
myös suunnittelualueen takarajalta. Pöyliö-
järvi on korossa noin 146.9 metriä ja alueen 
korkein kohta kohoaa 154.5 metriin. Alueen 
halki kulkeva tie jää paikoin pieneen notkel-
maan alueen keskelle (kuva 30). Pöyliöjärven 
ollessa padottu pääuomasta, eli Kemijärves-
tä, toimii pato Kemijärven keskusta-alueen ja 
samalla myös Pöyliöjärven tulvasuojana, jo-
ten alueella ei tarvitse huolehtia mahdollisis-
ta tulvista (Kurkela 2020). Suunnittelualueen 
edustalla Pöyliöjärvellä sijaitsee kaksi saarta. 
Alueen itäpuolella noin 100 metrin päässä 
sijaitsee Puustellinsaari ja alueen eteläpuo-
lella myös noin 100 metrin päässä Väärän-
lahdensaari. 

Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli

Kuva 30. Puustellin maanpinnan muodot
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Kuva 43. Alueen halkaiseva tie sekä metsää 1, tammikuu 2021

Kuva 44. Näkymä rautatielle, maaliskuu 2021
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Kuva 46. Alueen halkaiseva tie sekä metsää 3, huhtikuu 2021
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4.6. Suunnittelualueen haasteet

Suunnittelualue - Kemijärven Puustelli
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Kuva 48. Suunnittelualueen keskeisimmät haasteet

teollisuusalue suunnittelualuesaapuminen 
alueellerautatie

Suunnittelualueen haasteet

Suunnittelualuetta rajaavat rautatie ja teol-
lisuusalue ovat suunnittelun keskeisimpiä 
haasteita. Rautatie aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka on huomioitava suunnit-
telussa. Viereinen rautatie on myös turval-
lisuusriski etenkin alueen lapsia ajatellen. 
Rautatiellä liikennöi yöjuna kahdesti vuoro-
kaudessa, tavarajuna kolme kertaa viikossa  
sekä päivittäin edestakaisin kulkeva puu-
juna (Pöyliö 2021). Teollisuusalueen ja teh-
dasrakennuksen välitön läheisyys heikentää 
alueen houkuttelevuutta. Autotie alueelle 
kiertää turhan kaukaa ja saapuminen alueel-
le teollisuusalueen läpi vähentää alueen ve-
tovoimaa sekä käytettävyyttä. 

Kuva 47. Alueen rajaava rautatie. Suunnittelualue jää kuva oikealle puolelle.
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5. Suunnitelmat

5.1. Suunnittelun lähtökohdat

Suunnitelmat

Kemijärvellä on tarve uudelle vetovoimai-
selle matkailun vetonaulalle, sekä uudelle 
laadukkaasti suunnitellulle asuinalueelle, 
joka sijaitsee vesistön äärellä. Puustellin 
alue tarjoaa sijaintinsa puolesta erinomai-
set lähtökohdat molemmille vaihtoehdoil-
le. Suunnitelmaosuuden päätavoitteena on 
tuottaa Kemijärven kaupungille kaksi realis-
tista Puustellin alueen maankäytön suunni-
telmaa. Suunnitelmat ovat avuksi kaupungil-
le alueen jatkosuunnittelua varten.  

Lähtökohtina suunnittelulle oli olemassa ole-
van luonnon ja maanmuotojen sekä vanhan 
pihapiirin huomioiminen, rautatien ja teolli-
suusalueen blokkaaminen sekä vaihtoehtoi-
sen alueelle tuloreitin tarkastelu.  Suunni-
telmilla on pyritty vastaamaan aikaisemmin 
mainittuihin Kemijärven asuntotuotannon ja 
matkailun tarpeisiin. Kemijärven vetovoima-
tekijöiden huomioon ottaminen sekä niiden 
hyödyntäminen sekä vahvistaminen on ollut 
yksi suunnittelun pääprioriteeteistä.  
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5.2. Asuminen

Rantatontit ulottuvat alueen halkaisevasta 
tiestä rantaviivaan asti. Luonnosvaiheessa 
tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa tonttien ja 
rannan väliin jäisi viheralue, mutta tästä luo-
vuttiin, koska Kemijärvellä on kyseisellä ta-
valla kaavoitettuja tontteja jäänyt tyhjilleen 
(Pöyliö 2021). Viihtyisän asumisen vuoksi 
tontit ovat 25 metriä leveitä ja kaikki seitse-
män tonttia ovat kutakuinkin samankokoisia. 
Rantatonttien ollessa samankokoisia var-
mistetaan ranta-alueiden maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu (Jarva 2005). Tonteille 
on esitetty erilliset autotallit sekä rantasau-
nat 10 metrin päähän rantaviivasta. Tonttien 
asuintalot ovat kooltaan 120 k-m2.

Tien sekä uuden vihervyöhykkeeseen auto-
tiestä erotetun kevyen liikenteen väylän ja 
rautatien väliin sijoittuu tiiviimpi yhtiömuo-
toisten pientalojen alue. Alueelle on sijoitettu 
100 k-m2 kokoista 8 erillistaloa sekä autoka-
tos, jonka yhteydessä on pyörävarasto sekä 
jätehuone. Autokatos toimii melu- ja näköes-
teenä rautatielle yhdessä sen takana olevan 
metsän kanssa. Kemijärvellä ei vielä ole yh-
tiömuotoista pientaloasumista, joten Puus-
tellin uusi asuinalue toimisi pilottikohteena. 
Tälle suuremmilla paikkakunnilla yleistyvälle 
asumismuodolle olisi mielestäni kysyntää 
Kemijärvellä. Verrattuna uuteen omakotita-
loon uuden yhtiömuotoisen erillispientalon 
hankinta on lähtökohtaisesti helpompi ja 
halvempi ratkaisu ja sen kunnossapito on 
huomattavasti mutkattomampaa. 

Suunnittelun lähtökohtien keskiössä oleva 
vanha pihapiiri rakennuksineen määrittää 
lähtökohtia uusille rakennuksille. Vanhojen 
rakennusten mukaan uudisrakennusten kat-
tomuodoksi on valittu perinteinen harjakat-
to ja uusien rakennusten massojen muodot 
mukailevat vanhan pihapiirin rakennuksia. 
Nämä liittävät uudet rakennukset luonte-
vasti vanhoihin. Asuinaluesuunnittelun pe-
rustuessa alueen paikalliseen kulttuuriin luo 
historiallinen jatkuvuus elävää ympäristöä. 
(Jalkanen 2004)

Kuva 49. Rakeisuuskaavio, asuminen
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Suuren lisärakentamisen määrän vuoksi 
alueelle tarvitaan myös riittävä määrä viher- 
ja virkistysalueita. Puoliksi tyhjillään oleva 
asuin- ja toimistorakennus on esitetty pu-
rettavaksi ja rakennuksen korvaa uusi leik-
ki- ja kuntoalue. Puustellin vanha pihapiiri ja 
rantapolku pysyy kaupunkilaisten virkistys-
käytössä. Päärakennus – eli vanha virkata-
lo – muutetaan eri-ikäisten kaupunkilaisten 
virike- ja kesäkahvilakäyttöön ja vanha ma-
kasiinirakennus muutetaan museokäyttöön. 
Vähäisellä käytöllä olleiden arvokkaiden ra-
kennusten uudet käyttötarkoitukset lisäävät 
alueen veto- ja elinvoimaa. Alueen saavutet-
tavuuden parantamiseksi suunnitelmissa on 
esitetty uusi alikulku rautatien ali.

Suunnittelualueen sijaitessa rautatien takia 
liikennetärinän ja -melun riskialueella. VTT 
suosittelee riskialueille sijoittuvien uusien 
alueiden maaperän tärinäolosuhteinen sel-
vittämiseksi laskentakaavioihin perustuvaa 
asiantuntija-arviota tai tarvittaessa tarkistus-
luonteista tärinämittausta. (Törnqvist & Tal-
ja 2006) Melusuojausten mitoittamiseen ja 
suunnitteluun tulee käyttää alan ammattilai-
set tekemiä melumittauksia. Tässä diplomi-
työssä esitetyt meluesteet ovat viitteellisiä. 
Alueen halkaisevaa tien tienviertä pitkin kul-
kee kunnallistekniikka sekä kaukolämpölinja 
teollisuusalueelle. Tästä syystä suunnitel-
mis-sa uudisrakennusten lämmitysmuodok-
si esitetään kaukolämpöä.

Suunnitelmat
p

KUNTO

YHTIÖMUOTOISET 

PIENTALOT

UUSI
ALIKULKU

12 ap

LEIKKI

pp

jäte

4 ap

3 ap

pp

pp

p

RAUTATIE

SÄHKÖLINJA

MELUESTE RAUTATIEN

SUUNNITTELUALUE 4,5 ha

VIERESSÄ

TEOLLISUUS

PUUVEISTOSTEN
NÄYTTELYHALLI

MAKASIINI
MUSEOKÄYTÖSSÄ

PÄÄRAKENNUS,
KESÄKAHVILA
VIRIKETOIMINTA

PUUSTELLINSAARI

PÖYLIÖJÄRVI

PÖYLIÖJÄRVENTIE, VAIHTOEHTOINEN SAAPUMISUUNTA

LEPISTÖNTIE, PÄÄSAAPUM
ISUUNTA ALUEELLE

KEVYEN LIIK
ENTEEN VÄYLÄ

KESKUSTAAN 1,8 km

OLEMASSA OLEVA
VENEVALKAMA

OLEMASSA OLEVA
GRILLIKATOS

RIVITALO

154.0

156.0

154.4

153

150.4

153.0

152.0

151.0

151.5

150.5

151.5
154.0

154.0

154.5

150.0

150.5

150.0

148.5
148.8

148.2

149.0

149.0

1

148.0

147.0

A

A

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

TERASSI-
LAITURINUOTIOPAIKKA

KATOS

146.9

+148.0

0 10 30 50 100

2

3

4

5

6

7

OLEMASSA OLEVA
RANTAPOLKU

VANHA 
PIHAPIIRI

PURETTAVA RAKENNUS

RANTATONTIT: 

nro m² k-m²
1 2100 174
2 2140 174
3 2140 174
4 2120 174
5 2040 174
6 2060 174
7 2150 174

YHTIÖMUOTOISET PIENTALOT:

5690 m² TONTTI 
926 k-m² 
(8 x 106 k-m² + pp & jäte 75 k-m²) 
e=0,16
2ap/asunto = 12 ap

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

ASUMINEN

Kuva 51. Vanha pihapiiri

Kuva 52. Yhtiömuotoisia pientaloja



66 Vetovoimainen Kemijärven Puustelli - asumista vai matkailua? / diplomityö / Aki Leukku 67Suunnitelmat

YHTIÖMUOTOISET PIENTALOTVIHERVYÖHYKE TIE RANTATONTITRAUTATIE
VIHERVYÖHYKE
JA KEVYT LIIKENNE

PÖYLIÖJÄRVI +146.9

+156.0

0 10 30 50 100

Kuva 53. Leikkaus A-A, asuminen

AUTO

KEVYT LIIKENNE

0 10 30 50 100

REITISTÖ, ASUMINEN

Kuva 54. Autojen ja kevyen liikenteen reitit alueella, asuminen Kuva 55. Lintuperspektiivi alueesta, asuminen



68 Vetovoimainen Kemijärven Puustelli - asumista vai matkailua? / diplomityö / Aki Leukku 69

5.3. Matkailu

Matkailusuunnitelma sisältää yhteensä 17 
luonnon ja maaston ehdoilla sijoitettua 
erillismökkiä. Sänkypaikkoja alueelta löytyy 
yhteensä 48, joka on noin yhden linja-au-
tolastillisen verran.  Alueelle on suunnitel-
tu myös monitoimirakennus, joka muuntuu 
esimerkiksi vuokrattavaksi juhla- ja kokousti-
laksi sekä esimerkiksi jooga- ja pilatestilaksi. 
Rakennuksen edustalla on myös rantasauna 
laitureineen sekä varastohalli ulkoaktiviteet-
tivälineistölle. Rannassa sijaitsevan niemen-
kärjen yhteyteen on sijoitettu nuotiopaikka 
sekä terassi- ja venelaituri järvelle suunnat-
tujen kalastusretkien mahdollistamiseksi. 
Niemen kärjessä on uusi köysilossi, jota pit-
kin pääsee Puustellinsaareen, jonka luon-
nonhelmaan on sijoitettu vetovoimaa lisäävä 
joogasali. Köysilossilla kiehtovaan ”joogasaa-

reen” kulkeminen vahvistaa omaleimaista 
luontokokemusta ja on samalla kustannus-
tehokas toteuttaa. 

Puustellin keltainen päärakennus toimii 
mökkikylän vastaanottopaikkana sekä kah-
vilana, jossa tarjoillaan myös aamiainen. 
Vanha makasiinirakennus muutetaan mu-
seokäyttöön ja yhdessä puuveistosten näyt-
telyhallin kanssa ne tuovat matkailijoiden 
nähtäville Kemijärven omaleimaista ja van-
haa kulttuuriperinnettä. Alueen visuaalista 
ilmettä heikentävä oleva asuin- ja toimisto-
rakennus esitetään purettavaksi ja sen tilalle 
sijoitetaan uusi pysäköintialue sekä puustoa. 

Uusi ympärivuotisen matkailukohde on 
suunniteltu aikaisemmin määritellylle huma-
nistiselle kohderyhmälle (ks. s 18).  Puustel-
lin uusi matkailusuunnitelma edustaa Kemi-
järven tulevaisuuden matkailutrendejä, joita 
ovat luonto- ja hyvinvointimatkailu, yksilömat-
kailun lisääntyminen, liikunta- ja terveysmat-
kailu sekä elämyshakuisuus.  Suunnitelma 
tarjoaa edellytykset myös pitempiaikaiselle 
viipymiselle esimerkiksi etätöiden parissa. 
Huolellisesti suunniteltu mahdollistaa ja 
edesauttaa aikaisemmin listattujen Kemijär-
ven ulko- ja kesäaktiviteettien harrastami-
sen. Reitistön suunnittelussa on otettu huo-
mioon luonteva kulku harrastuspakoille, joka 
tässä tapauksessa on ympäröivä järviluonto.

Kuva 56. Rakeisuuskaavio, matkailu
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Kuva 57. Matkailun maankäytön suunnitelma
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Vuonna 2011 suomalaisille ja ulkomaalaisille 
Lapin matkailijoille tehdyn kyselyn mukaan 
majoituksen tärkeimmäksi tekijäksi valikoi-
tui oma rauha ja luonnonläheisyys. Miellyt-
tävimmäksi majoitusmuodoksi koettiin hyvin 
varusteltu erillismökki. Myös omaa saunaa 
arvostettiin niin suomalaisten kuin ulko-
maalaistenkin mielestä. Kyselyssä tärkeäksi 
koettiin majoituskohteen mahdollisimman 
luonnonmukainen ympäristö sekä näkymät 
majoituksesta rakentamattomaan luontoon. 
Matkailijat arvostivat alkuperäisen puuston 
ja kasvuston säilyttämistä. (Staffans & Meri-
koski 2011) Näistä syistä jokaisesta mökistä 
on näkymälinja järvelle (kuva 60) sekä auto-
paikat mökkien lähettyvillä on sijoitettu siten, 
ettei mökeistä järvelle päin katsoessa näy 
autoja.

Ulkoaktiviteetit alueel-
la ja sen läheisyydessä

Kesäaktiviteetit

• kalastus
• patikointi
• melonta
• veneily
• maastopyöräily
• pallopelit
• fresbeegolf
• uiminen

Talviaktiviteetit

• hiihto
• moottorikelkkailu*
• lumikenkäily
• pilkkiminen
• revontuliretket
• fatbike-pyöräily

*jos alueen yrittäjä sen 
mahdollistaa
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Uusi alikulku mahdollistaa matkailijoiden 
saapumisen alueelle Lepistöntietä pitkin 
henkilöautoilla sekä minibusseilla. Suunni-
telmissa linja-autolla ja raskaammalla kalus-
tolla saapuminen alueelle on esitetty Pöyliö-
järven kautta. Matkailijoiden pääasiallinen 
kulkuneuvo alueelle saapumisessa tulee 
suurella todennäköisyydellä olemaan oma 
auto, joten mökkien läheisyyteen on esitet-
ty keskitetyt paikoitusalueet henkilöautoille. 
Linja-autokuljetusten määrä alueelle tulee 
olemaan murto-osa henkilöautoliikentees-
tä, mistä syystä linja-autoliikenne on esitetty 
teollisuusalueen läpi. Työn myöhemmässä 
vaiheessa on tarkasteltu myös alikulun mi-
toittamista linja-autolle sopivaksi.

0 10 30 50
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Kuva 60. Näkymälinjat mökeistä järvelle
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5.3.1. Tyyppimökit

Tyyppimökit on suunniteltu matkailua pal-
velevan maankäytön suunnitelman tueksi. 
Tyyppimökkejä on kahden kokoisia. Pienem-
pi mökki on kooltaan 53 k-m2 / 43 h-m2 ja 
isompi 63 k-m2 / 54 h-m2. Mökkien massoi-
hin on otettu vaikutteitta vanhan pihapiirin 
rakennuksista yhdistäen alueen vanhat ja 
uudet rakennukset harmoniseksi kokonai-
suudeksi. Teräspaalujen varaan perustetut 
puurakenteiset mökit seisovat maanpinnan 
yläpuolella sulautuen ympäristöön. Paalupe-
rustus säästää haurasta luontoa ja samalla 
antaa mahdollisuuden nostaa rakennuksia 
ylöspäin mahdollistaen kauniit näkymät jär-
velle. Paaluperustus lieventää myös mahdol-
lista rautatiestä johtuvaa tärinää (Törnqvist & 

Talja 2006). Puustellin vanhan pihapiirin suu-
ret lehtikuuset – jotka metsänhoitaja Rande-
lin on istuttanut vuonna 1890 (Elo & Seppälä 
2011) – inspiroivat valitsemaan tyyppimök-
kien julkisivumateriaaliksi pystysuuntaisen 
lehtikuusiverhouksen. 

Tyyppimökeistä löytyy erilliset makuuhuo-
neet, oleskelutupa ja pieni keittonurkkaus, 
näköalaterassi sekä varasto ulkoaktiviteetti-
välineille. Molemmista mökeistä on kaksi eri-
tyyppistä pohjaratkaisua. Molemmissa mö-
keissä on mahdollisuus valita saunan sijaan 
etätyöskentelytila, joka mahdollistaa pidem-
piaikaisten asiakkaiden majoittamisen. 
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Kuva 63. Pohjapiirustukset, pienempi mökki 53 k-m2
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5.4. Rantareittikonsepti

Alueen saavutettavuuden ja vetovoimaisuu-
den kannalta on tärkeää panostaa myös 
alueelle johtaviin reitteihin. Lyhin reitti kes-
kustasta Puustellille on Pöyliöjärven rantaa 
pitkin kulkeva kevyen liikenteen väylä. Reitti 
ohittaa kasvojen kohotusta vaativan Lohen 
lomakeskuksen. Hietaniemen ja kulttuurikes-
kuksen puistoalueet ovat hyvin hoidettuja ja 
viheralueille on sijoitettu taideteoksia sekä 
puistoalueita kiertää frisbeegolf-rata. Hieta-
niemelle suunniteltu uusi hotelli elävöittäisi 
aluetta entisestään, mutta rantareitti Puus-
tellille jäisi entiselleen. Puustellin toimiessa 
yhtenä kelonveistoviikkojen pääpaikoista ja 
tärkeimpänä puuveistosten näyttelypaikka-
na, voisi rantareittiä elävöittää sijoittamalla 
sen varteen veistoksia ja lisäämällä pysäh-
dys- ja maisemankatselupaikkoja. 

Reitin edustalla sijaitsevalla Peltosaarella on 
ennestään jo laavu ja halkovaja, mutta sen 
käyttö on vähäistä varsinkin kesäisi, kun saa-
relle ei pääse jäätä pitkin. Uuden köysilossin 
avulla Peltosaaren laavu saataisiin aktivoitua 
myös kesäisin. Reitin elävöittäminen toisi li-
sää kävijöitä Puustelliin toimien kauniin ja 
houkuttelevan ja elämyksellisen kulttuuri-
rantareitin pääte-etappina. Matkailuvaihto-
ehdon kannalta reittiä pitäisi kehittää myös 
matkailijoita ajatellen. Rantaan saa luonte-
vasti esimerkiksi revontulienkatselupaikkoja 
sekä alueita, jotka on osoitettu kalastamista 
varten. Asianmukaiset opasteet ovat välttä-
mättömiä niin kuntalaisten kuin matkailijoi-
den kannalta. 
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5.5. Alikulku
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Kuva 70. Leikkausten paikannuskaavio
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Kuva 71. Leikkaus A-A, alikulku mitoitettuna linja-autolle
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Kuva 69. Leikkaus A-A, alikulku mitoitettuna pakettiautolle

Alueen saavutettavuuden ja kulkuyhteyksien 
parantamiseksi suunnitelmissa on päädytty 
uuden rautatien alittavan alikulun esittämi-
seen. Rautatien sijaitessa muuta maanpintaa 
korkeammalla penkereellä luo se luontevan 
mahdollisuuden alikulun rakentamiselle Le-
pistöntien päähän. Rautatien yli on kulkenut 
aikaisemmin autotie, mutta tänä päivänä 
radan ylitys on sallittua ainoastaan kävellen 
tai pyöräillen. Alikulku on myös turvallisuus-
syistä perusteltua, sillä se poistaisi radan yli-
kulun kokonaan. Uusi alikulku lyhentää au-
tomatkaa Kemijärven keskustasta Puustelliin 
1,7 kilometriä. Suunnitelmissa alikulku on 
mitoitettu pakettiauton korkeuden (3 m)

mukaan (kuva 69) ja suunnittelussa on otet-
tu huomioon  alikulun ja uuden tonttiliitty-
män sekä kevyen liikenteen väylän näky-
mäalueet sekä kaltevuudet. Raskas liikenne 
alueelle tapahtuu näin ollen Pöyliöjärventien 
kautta. Ohessa on myös esitetty leikkaus ali-
kulusta, jossa korkeus on mitoitettu linja- ja 
paloauton mukaan (kuva 71). Linja-autolle 
mitoitettu alikulku tulisi kysymykseen eri-
tyisesti matkailuvaihtoehdossa, jos alueelle 
kuljetetaan huomattavan paljon matkustajia 
bussilla esimerkiksi Rovaniemen lentoken-
tältä. Syvempi alikulku aiheuttaisi isommat 
maanmuokkaustyöt Puustellin vanhan piha-
piirin edustalle.

Suunnitelmat
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6. Lopuksi

Lopuksi

Työssä esitetyt maankäytön suunnitelmat 
ovat avuksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
Puustellin alueen jatkokehittämiselle. Kemi-
järven kaupungilla on nyt käytössään kaksi 
realistista, laadukasta ja nykyaikaista suunni-
telmaa, joiden avulla he pystyvät tekemään 
päätöksiä alueen kehittämisen suhteen. 
Työn tavoitteina olleiden maankäytön suun-
nitelmien lisäksi Kemijärven kaupunki sai 
käyttöönsä diplomityön myötä suunnitelmat 
tyyppimökeistä, konseptitasoisen Pöyliöjär-
ven rantareitin elävöittämissuunnitelman 
sekä havainnollistavat kuvat mahdollisesta 
uudesta rautatien alittavasta alikulusta.

Perusteellinen paneutuminen vetovoimate-
kijöihin ja Kemijärven sekä Puustellin alueen 
analysoiminen antoi hyvät lähtökohdat to-
teuttaa tutkimuskysymystä vastaavat suun-

nitelmat. Pysyvän asumisen maankäytön 
suunnitelma tarjoaa kaupungille suunnitel-
mat paljon kaivatusta nykyaikaisesta ran-
ta-asuinalueesta ja matkailusuunnitelma 
puolestaan tarjoaa suunnitelmat Pöyliöjär-
ven rantaan sijoittuvasta uudesta matkailun 
vetonaulasta.

Diplomityötä tehdessä yhdyskuntasuunnit-
telijan taitoni ovat kehittyneet ja työn tekemi-
nen on ollut kokonaisuudessaan palkitsevaa. 
Diplomityön tekemisen myötä minulla on 
hyvät lähtökohdat siirtyä työelämään. Työs-
sä kiteytyy tähänastinen oppi arkkitehtuurin 
oppinoista sekä työelämän puolelta. Koen 
kiitollisuutta, että pääsin omalta osaltani vai-
kuttamaan oman kotikaupunkini kehittämi-
seen ja tulevaisuuteen.
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Kemijärven kaupunki tarjosi diplomi-
työaiheeksi Kemijärvellä sijaitsevan 
Puustellin alueen maankäytön suun-
nittelua. Tehtävänä on tarkastella 
vanhaa Puustellin pihapiiriä lähiym-
päristöineen pysyvän asumisen sekä 
matkailun näkökulmista. Suunnitte-
lualue on noin 4,5 hehtaaria ja se 
rajautuu Pöyliöjärveen, rautatiehen 
ja teollisuusalueeseen. Taidekeskus 
Puustellin pihapiiri itsessään on kult-
tuuri-, rakennus- ja maisemahistori-
allisesti arvokas alue Kemijärvellä. 
Alue sijaitsee vajaan kahden kilomet-
rin päässä Kemijärven keskustasta ja 
olisi sijaintinsa puolesta erinomai-
nen vaihtoehto Kemijärvellä kaivat-
tavalle uudelle ranta-asutusalueelle, 
tai vetovoimaiselle ja nykyaikaiselle 
matkailualueelle. 

Puustellin aluetta kiinteistöineen 
oltiin laittamassa myyntiin syksyl-
lä 2020, mutta tämän diplomityön 
myötä sai Kemijärven kaupunki vie-
lä hieman lisäaikaa miettiä ja ideoita 
Puustellin tulevaisuutta. Alueen kiin-
teistöt ovat Kemijärven kaupungin 
omistuksessa.

Napapiirin pohjoispuolella sijaitse-
valla Kemijärvellä (kuva 1) 60-luvun 
lopulta jatkunut negatiivinen muut-
toliike näkyy ja tuntuu vieläkin. Vä-

kiluku on tippunut 60-luvun huipus-
ta noin 9000 tuhannella asukkaalla, 
monet suuret työllistäjät ovat lopet-
taneet toimintansa syystä tai toi-
sesta sekä monet matkailupalvelut 
alueella voivat huonosti. Kaupunkina 
ja alueena Kemijärvi on ehdottomas-
ti yksi Lapin sekä Pohjois-Suomen 
kauneimpia paikkoja. Kemijärven 
keskusta-aluetta rajaa kauniit järvet 
sekä lukuisat vaarojen siluetit. Kemi-
järveä ympäröivät myös monet tun-
turikeskukset. Näistä tekijöistä huo-
limatta Kemijärven vetovoima on 
käytännössä kadonnut verrattuna 
menneisiin kultavuosiin Lapin yhte-
nä vetovoimaisimpana kaupunkina. 
Tästä syystä pohdin diplomityössäni 
kysymystä, että mitkä ovat maankäy-
tön suunnittelun keinot, joilla lisätä 
Kemijärven vetovoimaa erityisesti 
Puustellin alueella. 

Diplomityön lopputulemana on kak-
si maankäytön suunnitelmaa Puus-
tellin alueelle. Suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut alueen vetovoiman 
lisääminen ja se, miten maankäytön 
suunnittelu tukee jo Kemijärven tun-
nistettuja vetovoimatekijöitä. Suun-
nitelmat sekä diplomityö kokonai-
suudessaan ovat tueksi Kemijärven 
kaupungille Puustellin alueen jatko-
kehittämistä varten.
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rakeisuuskaavio, asumien 1:20000

Rantatontit ulottuvat alueen halkaisevasta tiestä rantaviivaan asti. 
Luonnosvaiheessa tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa tonttien ja rannan 
väliin jäisi viheralue, mutta tästä luovuttiin, koska Kemijärvellä on ky-
seisellä tavalla kaavoitettuja tontteja jäänyt tyhjilleen. Viihtyisän asu-
misen vuoksi tontit ovat 25 metriä leveitä ja kaikki seitsemän tonttia 
ovat kutakuinkin samankokoisia. Rantatonttien ollessa samankokoi-
sia varmistetaan ranta-alueiden maanomistajien tasapuolinen koh-
telu. Tonteille on esitetty erilliset autotallit sekä rantasaunat 10 met-
rin päähän rantaviivasta. Tonttien asuintalot ovat kooltaan 120 k-m2. 

Tien sekä uuden vihervyöhykkeeseen autotiestä erotetun kevyen lii-
kenteen väylän ja rautatien väliin sijoittuu tiiviimpi yhtiömuotoisten 
pientalojen alue. Alueelle on sijoitettu 100 k-m2 kokoista 8 erillistaloa 
sekä autokatos, jonka yhteydessä on pyörävarasto sekä jätehuone. 
Autokatos toimii melu- ja näköesteenä rautatielle yhdessä sen takana 
olevan metsän kanssa. Kemijärvellä ei vielä ole yhtiömuotoista pien-
taloasumista, joten Puustellin uusi asuinalue toimisi pilottikohteena. 
Tälle suuremmilla paikkakunnilla yleistyvälle asumismuodolle olisi 
mielestäni kysyntää Kemijärvellä. Verrattuna uuteen omakotitaloon 
uuden yhtiömuotoisen erillispientalon hankinta on lähtökohtaisesti 
helpompi ja halvempi ratkaisu ja sen kunnossapito on huomattavasti 
mutkattomampaa. 

ASUMINEN
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AUTO

KEVYT LIIKENNE
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REITISTÖ, ASUMINEN

autojen ja kevyen liikenteen reitit alueella, 
asuminen 1:3000

Suunnittelun lähtökohtien keskiössä oleva vanha pihapiiri rakennuk-
sineen määrittää lähtökohtia uusille rakennuksille. Vanhojen raken-
nusten mukaan uudisrakennusten kattomuodoksi on valittu perintei-
nen harjakatto ja uusien rakennusten massojen muodot mukailevat 
vanhan pihapiirin rakennuksia. Nämä liittävät uudet rakennukset 
luontevasti vanhoihin. Asuinaluesuunnittelun perustuessa alueen 
paikalliseen kulttuuriin luo historiallinen jatkuvuus elävää ympäris-
töä. 

Suuren lisärakentamisen määrän vuoksi alueelle tarvitaan myös riit-
tävä määrä viher- ja virkistysalueita. Puoliksi tyhjillään oleva asuin- 
ja toimistorakennus on esitetty purettavaksi ja rakennuksen korvaa 
uusi leikki- ja kuntoalue. Puustellin vanha pihapiiri ja rantapolku pysyy 
kaupunkilaisten virkistyskäytössä. Päärakennus – eli vanha virkatalo – 
muutetaan eri-ikäisten kaupunkilaisten virike- ja kesäkahvilakäyttöön 
ja vanha makasiinirakennus muutetaan museokäyttöön. Vähäisellä 
käytöllä olleiden arvokkaiden rakennusten uudet käyttötarkoitukset 
lisäävät alueen veto- ja elinvoimaa. Alueen saavutettavuuden paran-
tamiseksi suunnitelmissa on esitetty uusi alikulku rautatien ali.

Suunnittelualueen sijaitessa rautatien takia liikennetärinän ja -melun 
riskialueella. VTT suosittelee riskialueille sijoittuvien uusien alueiden 
maaperän tärinäolosuhteinen selvittämiseksi laskentakaavioihin pe-
rustuvaa asiantuntija-arviota tai tarvittaessa tarkistusluonteista täri-
nämittausta. Melusuojausten mitoittamiseen ja suunnitteluun tulee 
käyttää alan ammattilaiset tekemiä melumittauksia. Tässä diplomi-
työssä esitetyt meluesteet ovat viitteellisiä. Alueen halkaisevaa tien 
tienviertä pitkin kulkee kunnallistekniikka sekä kaukolämpölinja teol-
lisuusalueelle. Tästä syystä suunnitelmis-sa uudisrakennusten läm-
mitysmuodoksi esitetään kaukolämpöä.

yhtiömuotoisia pientaloja

lintuperspektiivi, asuminen
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MATKAILU
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VENELAITURI &
REITTI JÄRVELLE
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PURETTAVA RAKENNUS

YHT. 2154 k-m² (1537 k-m² UUDISRAKENTAMISTA)

10 KPL 53 k-m² MÖKKEJÄ (1 - 5, 13 - 17)
7 KPL 63 k-m² MÖKKEJÄ (6 - 12) 
YHT. 17 KPL & 971 k-m²
1ap/mökki

OLEVA
PÄÄRAKENNUS 227 k-m²
NÄYTTELYHALLI 290 k-m²
MAKASIINI 100 k-m²

UUDIS
MONITOIMITILA 200 k-m²
JOOGASALI 116 k-m²
RANTASAUNA 50 k-m²
VARASTO 200 k-m²

1ap/80 k-m² = 13 ap + 3 le-ap

 

  
  

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS

MATKAILU

maankäytön suunnitelma, matkailu 1:1500

Matkailusuunnitelma sisältää yhteensä 17 luonnon ja maaston eh-
doilla sijoitettua erillismökkiä. Sänkypaikkoja alueelta löytyy yhteensä 
48, joka on noin yhden linja-autolastillisen verran.  Alueelle on suun-
niteltu myös monitoimirakennus, joka muuntuu esimerkiksi vuokrat-
tavaksi juhla- ja kokoustilaksi sekä esimerkiksi jooga- ja pilatestilaksi. 
Rakennuksen edustalla on myös rantasauna laitureineen sekä varas-
tohalli ulkoaktiviteettivälineistölle. Rannassa sijaitsevan niemenkär-
jen yhteyteen on sijoitettu nuotiopaikka sekä terassi- ja venelaituri 
järvelle suunnattujen kalastusretkien mahdollistamiseksi. Niemen 
kärjessä on uusi köysilossi, jota pitkin pääsee Puustellinsaareen, jon-
ka luonnonhelmaan on sijoitettu vetovoimaa lisäävä joogasali. Köy-
silossilla kiehtovaan ”joogasaa-reen” kulkeminen vahvistaa omalei-
maista luontokokemusta ja on samalla kustannustehokas toteuttaa. 

Puustellin keltainen päärakennus toimii mökkikylän vastaanottopaik-
kana sekä kahvilana, jossa tarjoillaan myös aamiainen. Vanha maka-
siinirakennus muutetaan museokäyttöön ja yhdessä puuveistosten 
näyttelyhallin kanssa ne tuovat matkailijoiden nähtäville Kemijärven 
omaleimaista ja vanhaa kulttuuriperinnettä. Alueen visuaalista ilmet-
tä heikentävä oleva asuin- ja toimistorakennus esitetään purettavak-
si ja sen tilalle sijoitetaan uusi pysäköintialue sekä puustoa. 

rakeisuuskaavio, matkailu 1:20000
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Vuonna 2011 suomalaisille ja ulkomaalaisille 
Lapin matkailijoille tehdyn kyselyn mukaan 
majoituksen tärkeimmäksi tekijäksi valikoi-
tui oma rauha ja luonnonläheisyys. Miellyt-
tävimmäksi majoitusmuodoksi koettiin hyvin 
varusteltu erillismökki. Myös omaa saunaa 
arvostettiin niin suomalaisten kuin ulko-
maalaistenkin mielestä. Kyselyssä tärkeäksi 
koettiin majoituskohteen mahdollisimman 
luonnonmukainen ympäristö sekä näkymät 
majoituksesta rakentamattomaan luontoon. 
Matkailijat arvostivat alkuperäisen puuston 
ja kasvuston säilyttämistä. Näistä syistä jo-
kaisesta mökistä on näkymälinja järvelle sekä 
autopaikat mökkien lähettyvillä on sijoitettu 
siten, ettei mökeistä järvelle päin katsoessa 
näy autoja.

Uusi alikulku mahdollistaa matkailijoiden 
saapumisen alueelle Lepistöntietä pitkin 
henkilöautoilla sekä minibusseilla. Suunni-
telmissa linja-autolla ja raskaammalla kalus-
tolla saapuminen alueelle on esitetty Pöyliö-
järven kautta. Matkailijoiden pääasiallinen 
kulkuneuvo alueelle saapumisessa tulee 
suurella todennäköisyydellä olemaan oma 

auto, joten mökkien läheisyyteen on esitet-
ty keskitetyt paikoitusalueet henkilöautoille. 
Linja-autokuljetusten määrä alueelle tulee 
olemaan murto-osa henkilöautoliikentees-
tä, mistä syystä linja-autoliikenne on esitetty 
teollisuusalueen läpi. Työn myöhemmässä 
vaiheessa on tarkasteltu myös alikulun mi-
toittamista linja-autolle sopivaksi.

Uusi ympärivuotisen matkailukohde on 
suunniteltu aikaisemmin määritellylle hu-
manistiselle kohderyhmälle.  Puustellin uusi 
matkailusuunnitelma edustaa Kemijärven 
tulevaisuuden matkailutrendejä, joita ovat 
luonto- ja hyvinvointimatkailu, yksilömatkai-
lun lisääntyminen, liikunta- ja terveysmatkailu 
sekä elämyshakuisuus.  Suunnitelma tarjoaa 
edellytykset myös pitempiaikaiselle viipymi-
selle esimerkiksi etätöiden parissa. Huolelli-
sesti suunniteltu mahdollistaa ja edesauttaa 
aikaisemmin listattujen Kemijärven ulko- ja 
kesäaktiviteettien harrastamisen. Reitistön 
suunnittelussa on otettu huomioon luonteva 
kulku harrastuspakoille, joka tässä tapauk-
sessa on ympäröivä järviluonto.
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NÄKYMÄT MÖKEISTÄ
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näkymälinjat mökeistä järvelle 1:2000

näkymä järveltä

lintuperspektiivi, matkailu



96 Vetovoimainen Kemijärven Puustelli - asumista vai matkailua? / diplomityö / Aki Leukku 97

1 2 3 4 5 6 7

VETOVOIMAINEN
K E M I J Ä R V E N
P U U S T E L L I
ASUMISTA VAI MATKAILUA?

D I P L O M I T Y Ö

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö      /      Aki Leukku      /      ohjaaja: Tarja Outila      /       tilaaja: Kemijärven kaupunki      /      Oulussa 27.4.2021      /

TYYPPIMÖKIT

näkymä alarinteeltä päin

Tyyppimökit on suunniteltu matkailua palvelevan maankäytön suun-
nitelman tueksi. Tyyppimökkejä on kahden kokoisia. Pienempi mökki 
on kooltaan 53 k-m2 / 43 h-m2 ja isompi 63 k-m2 / 54 h-m2. Mökkien 
massoihin on otettu vaikutteitta vanhan pihapiirin rakennuksista 
yhdistäen alueen vanhat ja uudet rakennukset harmoniseksi koko-
naisuudeksi. Teräspaalujen varaan perustetut puurakenteiset mökit 
seisovat maanpinnan yläpuolella sulautuen ympäristöön. Paalupe-
rustus säästää haurasta luontoa ja samalla antaa mahdollisuuden 
nostaa rakennuksia ylöspäin mahdollistaen kauniit näkymät järvelle. 
Paaluperustus lieventää myös mahdollista rautatiestä johtuvaa täri-
nää. Puustellin vanhan pihapiirin suuret lehtikuuset – jotka metsän-
hoitaja Randelin on istuttanut vuonna 1890 – inspiroivat valitsemaan 
tyyppimökkien julkisivumateriaaliksi pystysuuntaisen lehtikuusiver-
houksen. 

Tyyppimökeistä löytyy erilliset makuuhuoneet, oleskelutupa ja pieni 
keittonurkkaus, näköalaterassi sekä varasto ulkoaktiviteettivälineille. 
Molemmista mökeistä on kaksi erityyppistä pohjaratkaisua. Molem-
missa mökeissä on mahdollisuus valita saunan sijaan etätyöskente-
lytila, joka mahdollistaa pidempiaikaisten asiakkaiden majoittamisen.  
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RANTAREITTIKONSEPTI
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leikkaus A-A, rantareitti 1:300

Alueen saavutettavuuden ja vetovoimai-
suuden kannalta on tärkeää panostaa 
myös alueelle johtaviin reitteihin. Lyhin 
reitti keskustasta Puustellille on Pöyliöjär-
ven rantaa pitkin kulkeva kevyen liikenteen 
väylä. Reitti ohittaa kasvojen kohotusta 
vaativan Lohen lomakeskuksen. Hietanie-
men ja kulttuurikeskuksen puistoalueet 
ovat hyvin hoidettuja ja viheralueille on 
sijoitettu taideteoksia sekä puistoaluei-
ta kiertää frisbeegolf-rata. Hietaniemelle 
suunniteltu uusi hotelli elävöittäisi aluetta 
entisestään, mutta rantareitti Puustellille 
jäisi entiselleen. Puustellin toimiessa yh-
tenä kelonveistoviikkojen pääpaikoista ja 
tärkeimpänä puuveistosten näyttelypaik-
kana, voisi rantareittiä elävöittää sijoitta-
malla sen varteen veistoksia ja lisäämällä 
pysähdys- ja maisemankatselupaikkoja. 

Reitin edustalla sijaitsevalla Peltosaarella 
on ennestään jo laavu ja halkovaja, mut-
ta sen käyttö on vähäistä varsinkin kesäi-
si, kun saarelle ei pääse jäätä pitkin. Uu-
den köysilossin avulla Peltosaaren laavu 
saataisiin aktivoitua myös kesäisin. Reitin 
elävöittäminen toisi lisää kävijöitä Puus-
telliin toimien kauniin ja houkuttelevan ja 
elämyksellisen kulttuurirantareitin pää-
te-etappina. Matkailuvaihtoehdon kannal-
ta reittiä pitäisi kehittää myös matkailijoita 
ajatellen. Rantaan saa luontevasti esi-
merkiksi revontulienkatselupaikkoja sekä 
alueita, jotka on osoitettu kalastamista 
varten. Asianmukaiset opasteet ovat vält-
tämättömiä niin kuntalaisten kuin matkai-
lijoiden kannalta. 

Planssit


