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Huom! Kartan kohdemerkinnät viitteellisiä.

Vireillä olevat ja vuonna 2022 
käynnistettävät kaavat
1. Sauvosaaren urheilupuiston alue (Mansikkanokan puisto ja 
liikuntahalli)
2. Karjalahden pohjoisosa (Tervahalli / Biltema)
3. Mansikkanokan niemi, kulttuurisali
4. Stora Enson Veitsiluodon tehdasalue
5. Nauskan asuinalueen jatke
6. Siirtolapuutarha (Leukala)
7. Länsi-Pohjan keskussairaalan asuinkerrostalo
8. Meripuistokatu 26 (entinen tyttölyseo)
9. Pajarinrannan ja Särkelän kentän asuin- ja palveluraken-
taminen
10. Satamakangas, loma-asuntojen alue
11. Peurasaarenrannan asemakaavamuutos

* Asuinrakentamisen tonttien riittävyys:
  Asumiseen varattujen tonttien riittävyys on Kemissä turvattu
  lähivuosien ajaksi Nauskan pientaloaluevarausta laajentamalla.

ELINVOIMATOIMIALA
Maankäyttö, kaavoitus ja asumisen palvelut
Saija Alakare, kaavoitusarkkitehti        p. 050 410 2969 
Päivi Koskimäki, kaavoitussihteeri         p. 050 431 4240
Miisa Saukkonen, kaavasuunnittelija           p. 040 359 3593
Peter Brusila, maankäyttösuunnittelija  p. 040 725 4750



Vuoden 2022 kaavoituskohteet:

1. Sauvosaaren urheilupuiston alue (Mansikkanokan puisto ja liikuntahalli)
Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyjä ja mitoi-
tusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Kaavassa selvitetään liikuntahallivarauk-
sen riittävä mitoitus.

2. Karjalahden pohjoisosa (Tervahalli / Biltema)
Kaupunki on solminut aiesopimuksen tavaratalo Bilteman sijoittumisesta Karjalahdelle kortteliin 2108, nykyisen Terva-
hallin sekä Tennis- ja keilahallin tontille. Tavaratalon sijoittaminen vaatii asemakaavan ja liikennejärjestelyjen muutok-
set. 

3. Mansikkanokan niemi, kulttuurisali
Kaupunki on suunnittelemassa kulttuurisalin sijoittamista ympärivuotisen lumilinnan päärakennuksen yhteyteen. 

4. Stora Enson Veitsiluodon tehdasalue
Stora Enso Veitsiluoto Oy on anonut Veitsiluodon tehdasalueen asemakaavan muutosta. Hakija esittää, että nykyinen 
puunjalostusteollisuuden käyttötarkoitusmerkintä muutettaisiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Muu-
toksen tavoitteena on turvata uusien yritysten ja toimintojen sijoitusmahdollisuudet alueelle paperitehdastoiminnan 
lakkautumisen jälkeen. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen.

5. Nauskan asuinalueen jatke
Nauskan asuinaluetta laajennetaan pohjoiseen omakotitonttien riittävyyden turvaamiseksi. Laajennusalueelle tulee 
mahtumaan noin 60 tonttia.

6. Siirtolapuutarha (Leukala)
Siirtolapuutarha kaavoitetaan Kuivanuoron Leukalaan, entiselle uiton alueelle Majaputaan rantaan.

7. Länsi-Pohjan keskussairaalan asuinkerrostalo
Kiinteistö Oy Sairaalanranta on anonut asemakaavamuutosta asuinkerrostalon sijoittamiseksi Kauppakadun varteen. 
Esitetyllä rakennuspaikalla sijaitsee tällä hetkellä väliaikainen yksikerroksinen rakennus.

8. Meripuistokatu 26 (entinen tyttölyseo)
Kiinteistön omistaja Lapin AMK on anonut asemakaavan muutosta koulukäytöstä toimisto-, majoitus ja yrityskäyttöön.

9. Pajarinrannan ja Särkelän kentän asuin- ja palvelurakentaminen
Alue sijaitsee kiinnostavalla paikalla rannan ja keskustan läheisyydessä. Entisen yhteiskoulun purkamisen myötä 
tarkastellaan alueen tarkempi tehokkuus ja toteuttamistavoite. Uusi päiväkoti vieressä tukee palveluverkostoa asumi-
sen ja palvelurakentamisen kannalta.

10. Satamakangas, loma-asuntojen alue
Satamakankaan alue kaavoitetaan vapaa-ajan asumiselle.

11. Peurasaarenrannan asemakaavamuutos
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa asuinrakentamista entiseen pienteollisuuskortteliin. Lisäksi tarkas-
tellaan kaupunginvarikon sekä Kemin Energia ja Vesi Oy:n aluevarauksia, sekä mahdollisen veneiden talvisäilytys-
alueen sijoittamista jätevedenpuhdistamon pohjoispuolelle.




