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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Ranta-asemakaava Kemijärven yhteismetsän omistamille Vasajärven, Ärjäyslammen,
Kylmäjärven, Palojärven sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen Vaaranlammen ranta-alueilla.
Tekninen lautakunta / laatimispäätös 28.6.2012
Kaavan laatija: Kemijärven kaupunki, tekninen osasto/maankäyttö
Kaavan päiväys 4.2.2013
Kaavan vireille tulo 5-31.7.2012
Valmisteluvaiheen kuuleminen 22.11 -20.12.2012
Kaavaehdotus ollut nähtävillä 18.2- 22.3.2013
Teknisen lautakunnan käsittely 15.5.2013
Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä:

1.2 Kaava-alueiden sijainti
Alueet sijaitsevat noin10- 20 kilometriä Kemijärven keskustasta länteen sekä itään
Vasajärven, Ärjäyslammen, Kylmäjärven, Palojärven sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen
Vaaranlammen ranta-alueilla.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Ranta-asemakaava Kemijärven yhteismetsän omistamille Vasajärven, Ärjäyslammen,
Kylmäjärven, Palojärven sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen Vaaranlammen ranta-alueilla.
Maanomistajan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle lomarakennustontteja, jotka on
tarkoitus myydä taikka vuokrata ulkopuolisille rakentajille.

1.4. Kaavan liitteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maakuntakaava
Kaavio rantojen suhteuttamisesta
Kartat rakennettavista rannoista
Kantatilataulukot
Muistio viranomaisneuvottelusta 24.4.2012
Tuulivoimayleiskaavaehdotus Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammin läheisyydessä
Muistio kaavaneuvottelusta 29.1.2013

1.5 Kaavan liiteasiakirjat
1.

Luontoselvitys
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2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
I Viranomaisneuvottelu ja maastokatselmukset kesä 2012
II Vireillä olon tiedottaminen 5-31.7
III Kaavaluonnokset, marras-joulukuu 2012
III Kaavaehdotuksen julkinen nähtäville pano helmikuu 2013
IV Kaavaehdotuksen hyväksyminen toukokuu 2013

2.2 Ranta-asemakaava
Kaavalla muodostuu uusia lomarakennuspaikkoja Vasajärven, Ärjäyslammen,
Kylmäjärven, Palojärven sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen Vaaranlammen ranta-alueille.
2.3 Asemakaavan toteutuminen
Asemakaava toteutunee hiljalleen, koska alueilla ei ole tiestöä eikä sähköverkkoa
valmiina.
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Yleiskuvaus
Alueilta on suoritettu luontoselvitys, josta alueiden kuvaukset ilmenevät tarkemmin.

3.1.2 Rakennettu ympäristö
Kummunjärven itärannalla on yhteismetsän eräkämppä, muilla suunnittelualueilla ei ole
rakennuksia.

3.1.3 Uhanalaiset kasvit
Alueilta on laadittu luontoselvitykset, joiden perusteella alueilla ei ole uhanalaisia kasveja.

3.1.4 Pohjavesialueet
Alueilla ei ole sellaisia pohjavesialueita, jotka tulisi ottaa huomioon lomarakennusten
jätevesien käsittelyssä.

3.1.5 Muinaisjäännökset
Muinaisjäännösrekisterin mukaiset muinaisjäännökset otetaan huomioon kaavaa
laadittaessa.

3.1.6 Maanomistus
Suunnittelualueet ovat Kemijärven yhteismetsän omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Maakuntakaava
Itä-Lapin maakuntakaava on vahvistettu 27.10.2004, liite 1 ja siinä alueen
pääkäyttötarkoitus on metsätalous.
Kaava-alueet sijoittuvat maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi osoitetulle
alueelle M4514.

Maakuntakaavassa on määrätty, että ”Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden
ulkopuolella vapaan ranta-alueen osuus tulee olla vähintään puolet muunnetusta
rantaviivasta”. Rakennuspaikkojen perustaksi laaditaan kantatilataulukko, josta ilmenee
rantaviivan pituus, rakennettavan rannan pituus, muunnetun rannan pituus sekä
rakennuspaikkojen lukumäärä alueella. Rantaviivan muuntamisessa käytetään liitteen 2
mukaista kaaviota.
Suunnittelualueen rakennettavat ranta-alueet ilmenevät liitteen 3 mukaisista kartoista.
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3.2.2 Yleiskaava
Alueilla ei ole voimassa yleiskaavoja. Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen alueita
koskee vireillä oleva yleiskaava tuulivoimarakentamista varten.
Ko. kaavalla ei kuitenkaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaista
rakennuskieltoa. Em. yleiskaavalla on vaikutuksia mm. Kummunjärven ja IsoKankaalammin rannoille osoitettaviin rakennuskortteleihin. Rakennuskortteleita ei voida
osoittaa yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden aiheuttamille melualueille.

3.2.3 Rakennusjärjestys
Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys on vahvistunut 29.7.2002 ja siinä on määräykset
rakentamiselle. Rakennusjärjestyksessä on määritelty pienimmäksi rakennuspaikan pintaalaksi 2000 neliömetriä ja rantaviivan pituudeksi ranta-rakennuspaikalla vähintään 40
metriä.

3.2.4 Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokantaa mittakaavassa 1:5000.

3.2.5 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella, miten kaavaa koskevat valtakunnalliset
alueiden käyttötavoitteet on otettu huomioon taikka edistetty niitä.
Tämän kaavan yhteydessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulee tarkastella
seuraavia asioita:
- suunnittelutyössä tulee mm. turvata luontoarvoltaan arvokkaat ranta-alueet sekä lomaasumisen viihtyvyys.
- alueiden käytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille
- alueiden käytön suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät
- suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön
- alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti taikka virkistyskäytön
kannalta merkittävät yhtenäiset luontoalueet
- ilman erityisiä perusteita ei tule hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä
- poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueelliset edellytykset
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4. RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Ranta-asemakaavan tarve
Kemijärven yhteismetsä on hakenut ranta-asemakaavan laatimista, jotta
rakennuspaikkojen luovutus olisi helpompaa poikkeuslupien mukaiseen rakentamiseen
verrattuna.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on tehnyt laatimispäätöksen 28.6.2012.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5-31.7.2012, jolloin ei jätetty
mielipiteitä kaavoituksesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
I Rajanaapurit
II Vuokramiehet
II Viranomaiset
- Lapin Ympäristökeskus
- Lapin Liitto
- Maakuntamuseo
III Toiminnalliset osalliset
Koillis-Lapin Sähkö Oy
- Kemijärven Luonto ry
- Hirvasniemen Paliskunta
- Pyhä-Kallion Paliskunta

4.3.2 Vireille tulo
Kaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu kirjeitse osallisille sekä kuulutuksilla kunnan
ilmoitustaululla sekä lehdissä.

4.3.3 Viranomaisyhteistyö
Kaavatyön kuluessa on pidetty viranomaisneuvottelu huhtikuussa 2012, muistio liitteenä
5 sekä kaavaneuvottelu 29.1.2013, muistio liitteenä 7.
Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Lapin ympäristökeskukselta,
Lapin Maakuntamuseolta sekä Lapin liitolta.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kaava-alueilla ei ole olemassa rakennuksia, lukuun ottamatta yhteismetsän kämppää
Kummunjärven rannalla. Yhteismetsän alueilla on ollut kohtuullinen kysyntä
lomarakentamisen osalta. Kylmäjärven, Ärjäyslammen sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen
Vaaranlampien mahdollinen lomarakentaminen tukee myös Suomun matkailualueen
kehittymistä.
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Kaavalla on tarkoitus ratkaista rakennuspaikkojen lukumäärä yhteismetsän ranta-alueilla.
Rakennuspaikkojen lukumäärä tarkentuu kaavoituksen kuluessa ja rantaviivan
suhteuttamisessa käytetään liitteen 2 mukaista kaaviota.
Koska tavoitteena on harva loma-asutus, mitoituksena käytetään 7 rakennuspaikkaa
muunnettua rantaviivakilometriä kohden Palojärven, Kankaanlammen ja Kummunjärven
ranta-alueilla ja 5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviiva-kilometriä kohden muilla
alueilla kuitenkin siten, että vähintään puolet suhteutetusta rantaviivasta jää rakentamisen
ulkopuolelle.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaavassa on määrätty, että vähintään puolet suhteutetusta rakennettavasta
rantaviivasta tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle.
Kummunjärven ja Iso Kankaanlammen alueet sijoittuvat parhaillaan laadittava olevan
tuulivoimayleiskaavan alueille. Ko. yleiskaavassa ei kuitenkaan ratkaista maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n mukaista rakennuskieltoa. Yleiskaavan valtuustokäsittely on vasta
vuoden 2013 syksyllä, minkä jälkeen voidaan tarkastella mahdollisen
tuulivoimayleiskaavan vaikutukset tämän ranta-asemakaavan laadintaan. Em. johtuen
Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen ranta-asemakaavat käsitellään vasta yleiskaavan
käsittelyn jälkeen.

4.4.2 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueen rannat ovat pääosiltaan hyvin rakentamiseen soveltuvia kuivia taikka kuivahkoja
kankaita Kummunjärven ranta-alueita lukuun ottamatta. Rakennettavat rannat ilmenevät
liitteistä 3.
Alueilla ei ole olemassa kattavaa tie- ja sähköverkkoa.

4.4.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentaminen
Maanomistajan tavoite
Maanomistajien tavoitteena on saada myytäviä lomarakennuspaikkoja, koska kysyntää
tonteilla on ja kaava helpottaa luovuttamista ja rakentamista, koska ei tarvita enää
poikkeamislupia.
Asemakaavan mukaisen rakentamisen tavoitteet
Rakennusalueet tulee sijoittaa alueille, joilla jätevesien ja jätteiden käsittely voidaan
toteuttaa asianmukaisesti. Jätevesien käsittely tulee toteuttaa uuden jätevesiasetuksen
mukaisesti.
Viranomaisten tavoitteet
Prosessin aikana viranomaisten esittämät lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon
lopullisessa kaavaratkaisussa.

4.5 Asemakaavan laadulliset tavoitteet
4.5.1 Asemakaavan sisältövaatimukset tämän kaavahankeen osalta
Asemakaavan sisältövaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 §; jossa
mainitaan mm.
1. asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava
otettava huomioon
2. luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle
3. luonnon ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää
4. kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi esim.
lähivirkistyksen soveltuvia alueita
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Kummunjärven ja Iso Kankaanlammen ranta-alueiden läheisyyteen on valmisteilla
tuulivoimayleiskaava, jonka kaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2012. Ko.
yleiskaavassa ei kuitenkaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaista
rakennuskieltoa. Yleiskaava on valtuuston käsittelyssä alkuvuodesta 2013, jonka jälkeen
voidaan yleiskaavan vaikutukset tähän ranta-asemakaavan ottaa huomioon.
Loma-asutusalueista pyritään laatimaan maastoon ja järvimaisemaan hyvin
sopeutuvia rakennusalueita. Lähtökohtana on, että rakentamattomat alueen osat jäävät
luonnontilaisiksi.
Alueilta laaditaan luontoselvitykset, jonka perusteella voidaan luonnon erityiset arvot ottaa
huomioon kaavaa laadittaessa.
Kaavoitettaville alueille ei ole tarpeen osoittaa erityisiä virkistysalueita, koska kaavaalueista tulee harvan loma-asutuksen alueita, joissa lähimetsät toimivat
lähivirkistysalueina.
Kylmäjärven ja Kummunjärven rannalle osoitetaan venevalkamat nykyisten veneiden
pitopaikkojen kohdille.

4.5.2 Ranta-asemakaavan erityiset sisältövaatimukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:ssä säädetään ranta-alueiden loma-asutusta koskevan
asemakaavan erityisistä sisältövaatimuksista, joita ovat
1. suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun
ympäristöön
2. luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon
järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin
huomioon
3. ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistyä rakentamatonta aluetta
Lomarakennuspaikat sijoitetaan siten, että mahdollisimman vähän aiheutuu häiriötä
rantamaisemaan, kaavamääräyksin määritellään mm. lomarakennusten etäisyys
rannasta, joka avonaisilla alueilla voi olla pitempi kuin puustoisilla alueilla.
Luontoselvityksestä saadaan selville erityiset luontoarvot, jotka otetaan huomioon kaavaa
laadittaessa.
Alueille ei ole tarkoitus rakentaa vesijohtoverkostoa ja jätevedet tulee käsitellä uuden
jätevesiasetuksen mukaisesti.
Lomarakennuspaikkojen mitoituksena käytetään 7 rakennuspaikkaa muunnettua
rantaviivakilometriä kohden Palojärven, Kankaanlammen ja Kummunjärven ranta-alueilla
ja 5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviiva-kilometriä kohden muilla alueilla.
Suhteuttamisessa käytetään liitteen nro 2 mukaista kaaviota.
Maakuntakaavamääräyksen mukaan suhteutetusta rantaviivasta puolet tulee jättää
rakentamisen ulkopuolelle.

4.5.3 Ranta-asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
I Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan suunnittelutyössä tulee mm.
turvata luontoarvoltaan arvokkaat ranta-alueet sekä loma-asumisen viihtyvyys.
II Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa
uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille
III Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa
on varmistettava,
että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät
IV Suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
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suunniteltuun käyttöön
V Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti taikka
virkistyskäytön kannalta merkittävät yhtenäiset luontoalueet
VI Ilman erityisiä perusteita ei tule hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä
VII Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon alueelliset edellytykset

4.6 Asemakaavaluonnokset ja niiden vaikutukset
Rakennettavien rantojen mitoituksena käytetään 7 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden
Palojärven, Kankaanlammen ja Kummunjärven ranta-alueilla ja 5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden muilla alueilla.
Vasajärvi:
Vasajärvellä on kaava-alueella suhteutettua rantaa 510 metriä. Alueelle osoitetaan kolme rakennuspaikkaa,
joiden rantaviivan pituus on yhteensä 150 m, joten vähintään puolet suhteutusta rannasta jää rakentamisen
ulkopuolelle.

Ärjäyslampi
Luonnokseen osoitetaan kolme rakennuspaikkaa lammen länsirannalle. Kaava-alueella
on suhteutettua rantaviivaa 600 metriä ja osoitettuihin rakennuspaikkoihin menee 150
metriä, joten vähintään puolet suhteutusta rannasta jää rakentamisen ulkopuolelle
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Kankaanlampi

Luonnokseen osoitetaan kaksi rakennuspaikkaa. Kaava-alueella on suhteutettua
rantaviivaa 510 metriä ja osoitettuihin rakennuspaikkoihin menee 150 metriä, joten
vähintään puolet suhteutusta rannasta jää rakentamisen ulkopuolelle.

Kylmäjärvi
Järven rannoille osoitetaan seitsemän rakennuspaikkaa. Rakentamiseen suhteutetusta
rantaviivasta, 1300 metriä, menee 350 metriä ja rakentamisen ulkopuolelle jää 950
metriä, joten maakuntakaavan määräys vapaasta rannasta toteutuu.
Etelärannalle osoitetaan yleisen venesataman alue jo käytössä olevan valkaman
alueelle.
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Kummunjärvi
Järven rannoille osoitetaan kolmetoista rakennuspaikkaa. Rakentamiseen suhteutetusta
rantaviivasta, 2200 metriä, menee 700 metriä ja rakentamisen ulkopuolelle jää 1500
metriä, joten maakuntakaavan määräys vapaasta rannasta toteutuu.
Etelärannalle osoitetaan venevalkama-alue.
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Ylimmäinen ja Alimmainen Vaaranlampi
Alimmaisen Vaaranlammen alueelle osoitetaan neljä ja Ylimmäisen Vaaranlammen
rannoille viisi rakennuspaikkaa. Alueilla on yhteensä 1740 metriä suhteutettua rantaa ja
rakentamiseen menee 450 metriä, joten vapaata rantaa jää 1290 metriä.
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Palojärvi
Järven rannoille osoitetaan 13 rakennuspaikkaa, suunnittelualueella oleva saari jää
rakentamisen ulkopuolelle. Suunnittelualueella on 1854 metriä suhteutettua rantaa,
rakennuspaikkoihin menee 650 metriä, joten yli puolet suhteutetusta rannasta jää
rakentamisen ulkopuolelle.

4.7 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin
I Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan suunnittelutyössä tulee mm.
turvata luontoarvoltaan arvokkaat ranta-alueet sekä loma-asumisen viihtyvyys.
Alueilta on laadittu luontoselvitykset, joiden perusteella voidaan luontoarvoiltaan
arvokkaat ranta-alueet jättää rakentamisen ulkopuolelle. Alueella ei ole suojeltavia
kasveja taikka eläimiä.
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Kaavamääräyksillä rakentamista pyritään sijoittelemaan siten, että loma-asumisen
viihtyvyys säilyy. Ranta-alueet ovat hyvin peitteisiä, joten viihtyvyys säilyy jo
tavanomaisilla kaavamääräyksillä.

II Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa
uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille
Erityisellä kaavamääräyksellä määritellään rakennusten kastumiselle alttiiden osin
korkeusasema. Ko. rakenteet tulee rakentaa vähintään 1,5 metriä korkeammalle kuin ko.
järvien ja lampien ylävesipinta on, jolloin vältytään mahdollisten poikkeusolojen tulvien
vahingoilta.

III Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan alueiden käytön suunnittelussa
on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät
Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt sijaitsevat Juujärvellä ja
Kemijärven keskustassa, joihin on matkaa suunnittelualueilta noin 20km. Kun otetaan
huomioon suunnittelualueen pitkä etäisyys lähimpiin tärkeisiin kohteisiin, ei kaavan
mukaisella tavanomaisella lomarakentamisella ole vaikutusta niihin.

IV Suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön
Alueilla suoritettujen maastokäyntien perusteella on voitu todeta, että rakennuspaikat
soveltuvat lomarakennusten rakentamiseen. Rakennusalueita ei ole sijoitettu
rakentamisen kannalta hankalille taikka toteuttamiskelvottomille alueille, esim.
avokallioalueet.

V Alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti taikka
virkistyskäytön kannalta merkittävät yhtenäiset luontoalueet
Suunnittelualueilla ei ole tehdyn luontoselvityksen perusteella ekologiansa perusteella
säilytettäviä taikka suojeltavia luontoalueita. Alueilla ei myöskään ole virkistyskäytön
kannalta yhtenäisiä luontoalueita.

VI Ilman erityisiä perusteita ei tule hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä
Kaavalla osoitetaan harvaa loma-asutusta suunnittelualueiden ranta-alueille, joten laajoja
ja yhtenäisiä metsätalousalueita ei pirstota muulla maankäytöllä
VII Poronhoitoalueella tulee turvata poronhoidon alueelliset edellytykset
Kaavassa todetaan, että alue sijaitsee poronhoitoalueella, jolloin jokainen uusi rakentaja
saa ko., tiedon jo hankkiessaan tonttia. Kaavamääräyksissä on, että poronhoidon
kehittämis- ja toimintaedellytykset on turvattava. Kaavalla muodostuu harvaa lomaasutusta syrjäisille ranta-alueille, joilla ei ole sanottavaa vaikutusta poronhoitoon. Alueille
mahdollisesti rakennettavat tiet helpottavat poronhoitoa. Lopullisesta kaavaehdotuksesta
pyydetään lausunto paliskunnalta.

Luonnokset / Luontoselvitys
Alueilta laaditussa luontoselvityksessä on seuraavia suosituksia:
- uhanalaiset tai silmällä pidettävien lajien suojelutaso on turvattava
- mahdolliset metsälain tai luonnonsuojelulain kohteet eivät ole suositeltavia
rakennuspaikkoja
Luontoselvityksessä esitetyt luonnon monimuotoisuuden kohteet on kaavan merkitty
aluevarauksella taikka pisteellä.
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Rakennuspaikkoja ei ole osoitettu luontoselvityksessä osoitettuihin erityisten
elinympäristöjen alueille.

4.8 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Tuulivoimayleiskaavan vaikutukset ranta-asemakaavan mukaisiin rakennusalueisiin
Alueilla ei ole voimassa yleiskaavoja. Osa Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen
alueille osoitettavista rakennuskortteleista sijoittuvat tuulivoimayleiskaavan
vaikutusalueelle. Kaavaehdotus on liitteenä n:o 7. Ennen kuin ranta-asemakaava
voidaan hyväksyä Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen ranta-alueille, tulee odottaa
tuulivoimayleiskaavan käsittely valtuustossa.
Edellä olevan perusteella kaava hyväksytään ensivaiheessa Vasajärven, Ärjäyslammen,
Kylmäjärven, Vaarainlampien ja Palojärven osalta. Muut alueet käsitellään myöhemmin,
kun tuulivoimayleiskaava on käsitelty valtuustossa.
29.1.2013 käydyn kaavaneuvottelun sekä eri viranomaisilta saatujen lausuntojen
perusteella on laadittu lopulliset kaavaehdotukset, joiden kuvaus ja vaikutukset on
esitetty kappaleessa 5.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
Ärjäyslammen, Vaaranlampien, Vasajärven ja Kylmäjärven rannoille esitetty
kaavaehdotus on luonnosten mukainen.
Palojärvellä korttelit 8 ja 9 on poistettu ja sijoitettu uudet rakennusalueet järven
pohjoisrannoille. Palojärven Kuusiniemen rakennuspaikka on siirretty hieman niemen
länsipuolelle, jolloin varsinainen niemi jää rakentamisen ulkopuolelle.

5.1 Kaavan rakenne
Kaavalla muodostuu harvan loma-asutuksen alueita. Rakennuspaikkoja muodostuu
pääsääntöisesti 2-3 luonnollista rantaviivakilometriä kohden.
Rakennuskortteleiden ympärillä olevat alueet osoitetaan metsätalousalueiksi, erityisiä
virkistysalue yms. varauksia ei ole tarpeen osoittaa.

5.2 Aluevaraukset
Vasajärvi
Alueelle muodostuu lomarakennusten korttelialuetta 0,74 ha, metsätalousalueita 6,6 ha,
vesialuetta 4,9 ha sekä katu- ja tiealueita 0,6 ha.
Ärjäyslampi
Kaava-alueella on lomarakennusalueita 0,7 ha, metsätalousalueita 15,5 ha, vesialuetta
10,3 ha sekä katu- ja tiealueita 0,8 ha.
Kylmäjärvi
Kaava-alueella on lomarakennusalueita 2,1 ha, metsätalousalueita 30,8 ha, vesialuetta
40,1 ha, katu- ja tiealueita 0,9 sekä venevalkama-alue 0,4 ha. ha.
Vaarainlammet
Kaava-alueella on lomarakennusalueita 2,3 ha, metsätalousalueita 123 ha, vesialuetta
44,7 ha sekä katu- ja tiealueita 3,8 ha.
Palojärvi
Kaava-alueella on lomarakennusalueita 3,2 ha, metsätalousalueita 44,9 ha, vesialuetta
58,9 ha.

5.2.1 Rakennusalueet
Vasajärvi
Alueelle osoitetaan luonnoksen mukaisesti kolme rakennuspaikkaa. Järven etelärannalla
oleva vanhan kämpän alue raunioineen jää rakennuskorttelin ulkopuolelle.
Ärjäyslampi
Kaavaan osoitetaan luonnoksen mukaisesti kolme rakennuspaikkaa lammen
länsirannalle.
Kylmäjärvi
Järven rannoille osoitetaan seitsemän rakennuspaikkaa.
Etelärannalle osoitetaan yleisen venevalkaman alue jo käytössä olevan valkaman
kohdalle.
Vaaranlammet
Alimmaisen Vaaranlammen alueelle osoitetaan neljä ja Ylimmäisen Vaaranlammen
rannoille viisi rakennuspaikkaa.
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Palojärvi
Järven rannoille osoitetaan 12 rakennuspaikkaa, suunnittelualueella oleva saari jää
rakentamisen ulkopuolelle.
5.2.2 Virkistys- ja liikenne alueet
Erityisiä virkistysalueita kaavalla ei ole tarpeen osoittaa. Kaava-alueen rakentamattomat
alueet osoitetaan metsätalousalueeksi.
Kylmäjärven etelärannalle osoitetaan venevalkama nykyisin käytössä olevan valkaman
kohdalle.

5.3

Kaavan vaikutukset

5.3.1 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Suunnittelualueella ei ole vakituisesti asuttuja rakennuksia.
5.3.2 Maa- ja kallioperään, veteen
Kaavan mukainen rakentaminen ei vaadi maanpinnaan leikkauksia taikka vastaavia,
mistä johtuen kaavalla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään.
Rakennettavien rakennusten jätevedet on käsiteltävä valtioneuvoston antaman asetuksen
542/2003 mukaisesti.
5.3.3 Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonarvoihin sekä
muinaisjäännöksiin
Erityiset elinympäristöt mm, purojen varret ja lähteet osoitetaan omalla merkinnällään.
Em. alueilla ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, joilla vaarannetaan alueiden
erityispiirteet taikka ympäristöarvot.
Kaava-alueella ei ole suojeltavia kasveja taikka eläimiä. Luonnon monimuotoisuuden ja
ympäristöarvojen kannalta arvokkaat kohteet on osoitettu erityisellä merkinnällä (luo).
5.4.4 Liikenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Kaava-alueelle on tarpeen tehdä uusia tieyhteyksiä, mutta maaston peitteisyydestä
johtuen ne eivät aiheuta maisemahaittaa järvelle päin.
Uudet tiet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta lähialueilla olevia erityisiä
elinympäristöjä.
5.4.5 Kaavan suhde maakuntakaavaan
Maakuntakaavassa on määrätty, että ”Ranta-alueilla taajamatoimintojen alueiden
ulkopuolella vapaan ranta-alueen osuus tulee olla vähintään puolet muunnetusta
rantaviivasta”. Kappaleessa 4.6 on todettu, että suunnittelualueille vähintään puolet
suhteutetusta rantaviivasta jää rakentamisen ulkopuolelle.

5.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin
Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella, miten kaavaa koskevat valtakunnalliset
alueiden käyttötavoitteet on otettu huomioon taikka edistetty niitä.
Tämän kaavan yhteydessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tulee tarkastella
seuraavia asioita:
- suunnittelutyössä tulee mm. turvata luontoarvoltaan arvokkaat ranta-alueet sekä lomaasumisen viihtyvyys.
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Kaava-alueilta on laadittu luontoselvitykset, jonka mukaisesti arvokkaat luontokohteet on
osoitettu erityisellä merkinnällä (luo-alueet), millä turvataan arvokkaiden alueiden
säilyvyys ja edistetään ko. tavoitteen toteumista.
Loma-asuntokorttelit sijoittuvat kohtalaisen kauas toisistaan eikä niitä osoiteta
rakentamisen kannalta hankaliin maastokohtiin, jolloin loma-asumisen erämaisuus säilyy,
mikä on ollut kaavan tavoitteenakin.
- alueiden käytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille
Kaavamääräyksellä on määrätty, että rakennusten kastumiselle alttiit osat tulee rakentaa
vähintään 1,5 metriä luonnontilaisen vedenpinnan tason yläpuolelle, jolloin rakennuksilla
ei ole tulvan vaaraa.
- alueiden käytön suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät
Kaava-alueet sijoittuvat kauas Kemijärven valtakunnallisesti merkittävistä
kulttuuriympäristöistä, rakentaminen on vähäistä, joten kaavalla ei ole vaikutusta ko.
kohteisiin.
- suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön
Alueilla suoritettujen maastokäyntien perusteella on voitu todeta, että rakennuspaikat
soveltuvat lomarakennusten rakentamiseen. Rakennusalueita ei ole sijoitettu
rakentamisen kannalta hankalille taikka toteuttamiskelvottomille alueille, esim.
avokallioalueet, suot yms.
- alueiden käytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti taikka virkistyskäytön
kannalta merkittävät yhtenäiset luontoalueet
Suunnittelualueilla ei ole tehdyn luontoselvityksen perusteella ekologiansa perusteella
säilytettäviä taikka suojeltavia luontoalueita. Alueilla ei myöskään ole virkistyskäytön
kannalta yhtenäisiä luontoalueita.
Luontoselvityksessä esitetyt luonnon monimuotoisuuden kohteet esitetään myös
kaavakartalla ja kaavamääräyksellä ko. kohteet tulee ottaa huomioon alueiden käytön
suunnittelussa ja toteutuksessa, jolloin niiden säilyminen on turvattua
- ilman erityisiä perusteita ei tule hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä
Kaavalla osoitetaan harvaa loma-asutusta suunnittelualueiden ranta-alueille, joten laajoja
ja yhtenäisiä metsätalousalueita ei pirstota muulla maankäytöllä
Kaavamääräyksissä määritetään, että ranta-alueilla ja rakennuspaikkojen ympäristöön
tulee jättää riittäväsuojapuusto.
- poronhoitoalueella turvataan poronhoidon alueelliset edellytykset
Kaavassa todetaan, että alue sijaitsee poronhoitoalueella, jolloin jokainen uusi rakentaja
saa ko. tiedon jo hankkiessaan tonttia. Kaavamääräyksissä todetaan, että poronhoidon
kehittämis- ja toimintaedellytykset on turvattava. Kaavalla muodostuu harvaa lomaasutusta syrjäisille ranta-alueille, joilla ei ole sanottavaa vaikutusta poronhoitoon. Alueille
mahdollisesti rakennettavat tiet helpottavat omalta osaltaan myös poronhoitoa.
Lopullisesta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto paliskunnilta.
- alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy
Rakennusalueet sijoittuvat kauas olemassa olevasta sähköverkosta, joten alueille ei ole
odotettavissa vesivessojen rakentumista. Kaavamääräyksellä on määritelty
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kompostointialueiden. kuivakäymälöiden ja vastaavien sijoittuminen rantaviivaan nähden.
Jätevedet tulee käsitellä valtioneuvoston asetuksen 542/2003 mukaisesti.
5.6 Tuulivoimayleiskaavan vaikutukset ranta-asemakaavan mukaisiin rakennusalueisiin
Alueilla ei ole voimassa yleiskaavoja. Osa Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen alueille
osoitettavista rakennuskortteleista sijoittuvat tuulivoimayleiskaavan vaikutusalueelle.
Kaavaehdotus on liitteenä n:o 7. Ennen ranta-asemakaavan vahvistamista on odotettava
tuulivoimayleiskaavan käsittely valtuustossa em. alueiden osalta.
Kuvasta 2. ilmenevät tuulivoimaloiden melualueet Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen
alueilla.

Kuva 2. Melualueet Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammin alueilla
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5.7 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamääräyksillä tarkennetaan rakentamista sekä sen määrää rakennuspaikoilla.
Lomarakennuspaikan suurin sallittu rakennusoikeus on 150 kerrosneliömetriä.
Lomarakennukset tulee pääsääntöisesti sijoittaa vähintään 30 metrin päähän rannasta.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaava toteutunee hiljalleen, koska kaikilla alueilla ei ole vielä edes tiestöä valmiina.

Kemijärvi 7. toukokuuta 2013

Tapio Pöyliö, kaupungingeodeetti
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