
Haluatko tietää enemmän? Upeasti kuvitettua Lakeuden äärellä, 
kaupungin naapurina –kirjaa myydään hintaan 15 € kunnantalon 
neuvonnassa (Takatie 6). Hyvä lahjaidea! Kirjassa on mm. ilmakuvia 
Kempeleestä 1940-luvulta 2000-luvulle, kartta merenrannan 
sijainnista eri aikoina, tietoa vanhoista rakennuksista ja luonnosta. 

11. Vihiluodon lintutorni on Suomen parhaita 
bongauspaikkoja. Kempeleenlahdella näkee mm. 
hanhia ja vesilintuja. Noin 3 km pitkä luontopolku 
jatkuu Kempeleenlahden luonnonsuojelualueelle. 
Vesi on matalaa, joten maankohoaminen siirtää 
rantaviivaa lähes metrin vuodessa. 
 

12. Vihiluodon 
niemennokassa on uimaranta sekä venesatama. 
Vastarannalla näkyy Stora Enson paperitehdas. 
Vihiluodon raitilla on myös hienoja ikimäntyjä. 

13. Älä luota Vihiluodontien ja 
Hailuodontien risteyksen 
kyltteihin. Katso karttaa tai 
reittiohjeita. 

14. Vesitorni on rakennettu vuonna 1974. Siihen mahtuu 
1000m3 vettä eli miljoona litraa vettä.  

Tien toisella puolen on uusi kirkko ja taustalla vanha kirkko. 
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Pikareitti Vihiluotoon , 12.5 km 

 Kulttuurihistoriaa, luontoa, uimaranta. 

 Hyvä reitti lintuharrastajalle – kiikarit mukaan! 

 Tien kunto ja turvallisuus: Koko matka asvaltoitua 
pyörätietä. 

 Nähtävyydet: vanha kirkko, uusi kirkko, OSAO 
Kempeleen yksikön puutarhaoppilaitoksen vanha 
piha (Pirilä), Vihiluodon luontopolku ja lintutorni. 

 Muuta nähtävää: venesatama, urheilukeskus, 
vesitorni. Reitti käväisee Oulunsalon puolella. 

 Taukopaikat: Vihiluodon Torppa (Torpankuja 16), 
Airport Hotel (Vihiluoto 10), Shell Oulunsalo 
(Tetriläntie 4). Vihiluodon luontopolun varrella 
grillauspaikka.  

 
Reittiohjeet: Puutarhaoppilaitoksen vanha piha (Piriläntie 155) – Vihiluodontie – 
Koulutie – Kempeleentie – Lentokentäntien ali, käännös oikealle – Lentokentäntie 
– Vihiluoto – Torpankuja – käännös satamassa – Torpankuja takaisin – Vihiluoto 
oikealle – pyörätietä Oulunsalon puoleiselle Vihiluodontielle – Hailuodontie 
vasemmalle kohti Shelliä – alikulku oikealle, sitten alikulku vasemmalle (älä luota 
kyltteihin, niitä käännellään vääriin suuntiin) – Kempeleentie – urheilukeskuksen 
alamäen jälkeen Urheilutietä Kempeleentien ali – pyörätie oikealle – Piriläntie. 
 
1. OSAO Kempeleen yksikön puutarhaoppilaitoksen alue (Pirilä). Tiilinen 
asuinrakennus ja kolme aittaa ovat 1800-luvulta, sementtitiilinen navetta 1910-
luvulta ja hirsinen ulkorakennus 1900-luvun alusta. Kempeleen Puutarhurikoulu 
aloitti opetuksen paikalla vuonna 1952. Vuonna 1988 nimi muutettiin Kempeleen 
puutarhaoppilaitokseksi. Nykyisin oppilaitos sisältyy Oulun seudun ammattiopiston 

Kempeleen yksikköön. Myymälä 
Opinkukka sekä trooppinen kasvihuone 
(neljäs kasvihuone tieltä lukien) ovat 
auki oppilaitoksen aukioloaikoina. Sota-
aikana Pirilässä toimi ammustehdas, 
jossa valmistettiin kranaatteja.  
 
2. Vihiluodontie on ollut olemassa 
ainakin 1700-luvulta lähtien. Tien 
varrella on paljon vanhoja taloja. 



3. Kempeleen vanha kirkko valmistui vuonna 1691.  
Se kuuluu Suomen vanhimpiin puukirkkoihin. Museo-
virasto on ehdottanut kirkkoa maailmanperintö-
kohteeksi, koska siinä on poikkeuksellinen tukipilari-
rakenne. Kirkontorni on 24 m korkea. Kirkon sisällä 
olevat maalaukset on tehnyt kuuluisa kirkkomaalari 
Mikael Toppelius 1700-luvulla. Ennen vanhaan oli 
tapana haudata ihmisiä kirkon lattian alle, niinpä myös 
Kempeleen kirkon lattian alla on hautoja. Kirkon alle 
hautaaminen loppui 1700-luvulla. Kellotapuli on 
rakennettu mahdollisesti vuonna 1769. 
 
 

4. Kempeleen väkiluvun kasvaessa vanha kirkko 
kävi liian pieneksi, ja niin viereen rakennettiin 
uusi kirkko. Pyhän kolminaisuuden kirkko 
valmistui vuonna 1993. Sen on suunnitellut 
arkkitehti Jorma Teppo. Vanhaan kirkkoon 
mahtuu 150 ihmistä, uuteen 420. Paluu-
matkalla näet uuden kirkon lähempää 
Kempeleentien puolelta. 
 

5. Punatiilinen rakennus on Kirkonkylän koulu 
(rakennettu 2005). Koulussa on melkein 600 oppilasta. 
Kermanvärinen puutalo on entisen koulurakennuksen 
käsityösali vuodelta 1890. Tien toisella puolella 
harmaassa rakennuksessa on Kempeleen yläaste (rak. 
1976) ja Kempeleen lukio (rak. 1978). Yläasteella on 
yli 700 oppilasta, lukiossa noin 320. Oppilaitoksessa 
toimii myös lähikirjasto Tietotori. 

 
 
6. Kempeleen urheilukeskus otettiin käyttöön 
vuonna 1986. Sitä ennen paikalla oli 
soramonttu, josta oli pitkään kaivettu maata 
rakentamisen tarpeisiin. Montun muuttaminen 
urheilukeskukseksi onnistui hyvin. 
 
 

7. Tämä on entistä 
merenpohjaa. 
Kempeleen ja 
Oulunsalon välillä oli  
2 – 2.5 km leveä 
Sokeansalmi, joka 
umpeutui maan-
kohoamisen takia 
1700-luvulla. 

Kempeleen asuinalueet Monkkasenranta, Sarkkiranta ja Niittyranta olivat ennen 
meren rannalla. Nyt sieltä on merelle monta kilometriä. Oulunsalokaan ei enää ole 
saari, kuten vielä 1700-luvun alussa. 
 
8. Älä luota kyltteihin Lentokentäntien alikulkuristeyksessä, niitä käännellään 
vääriin suuntiin. Katso karttaa tai reittiohjeita. 
 
9. Polar Electro Oy:n pääkonttori (Professorintie 5). Noin 16 000 asukkaan 
Kempeleessä toimii lähes 800 yritystä. Niistä tunnetuin lienee  Polar Electro Oy, 
joka valmistaa mm. sykemittareita. 
Yrityksellä on 26 tytäryhtiötä eri puolilla 
maailmaa ja kaikkiaan 1200 työntekijää 
maailmanlaajuisesti. Ensimmäinen 
langaton sykemittari tuotiin markkinoille 
vuonna 1982. Pääkonttorin edessä on 
Eino Romppasen veistos ”Viimeinen 
metri”. 
 
 

10. Hotelli Airportin (Vihiluoto 10) takaa alkaa 
Vihiluodon luontopolku. Sen on rakentanut 
Vihiluodon Kyläyhdistys ry. Muutaman sadan 
metrin päässä rannassa on hauskoja silta-
rakennelmia sekä lintutorni (nro 11). Polun 
varrella on grillausasema, jota saa käyttää. 
Hotellin vastaanotosta voi lainata kanoottia tai 
soutuvenettä (20 e/tunti, avainpantti 20 e) ja 
pelastusliivejä (5 e/hlö/tunti). Yhdistyksen 
jäsenet saavat alennusta.  
 


