
Kempeleen

Kaavoitus on yhteistyötä
”Siirrä sitä viivaa!”, kehotti kuntalainen 
leikillisesti kaavoittajaa, kun halusi mail-
leen lisää rakentamismahdollisuuksia. 
Muuta kaavamääräystä, joka rajoittaa 
rakentajaa. Miksi yhden viivan muuttami-
nen on niin hidasta?

Kaavoitus voi vaikuttaa kankealta ja 
byrokraattiselta työltä: kuukausikaupalla 
joku jossakin toimistossa pyörittelee pa-
pereita, piirtelee omasta päästä tontteja 
ja vie päättäjille hyväksyttäväksi. Todelli-
suudessa jokainen viiva kaavakartassa 
on punnittu useasta eri näkökulmasta 
monivaiheisessa kaavaprosessissa. 

Kuntakaavoittajaa ohjaavat useat lait 
ja asetukset, valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet, maakuntakaavat ja lu-
kuisat strategiat ja ohjelmat. Ennen kaa-
vahankkeeseen ryhtymistä taustalla on 

saatettu tehdä työtä jopa vuosikymme-
nien ajan. On harjoitettu maanhankintaa 
ja laadittu maankäyttösopimuksia. On 
keskusteltu kehittämistarpeista, tavoit-
teista, resursseista ja aikatauluista. On 
teetetty selvityksiä luonto-, maisema-, 
kulttuuriympäristö-, rakennettavuus-, 
melu- ja tärinäolosuhteista. On hahmo-
teltu kaava-alueen liikenneverkkoa ja 
hulevesien hallintaa, on konseptoitu alu-
een profiilia tai visioitu toimintojen si-
joittelua. On pidetty työ- ja suunnittelu-
palavereja. Viranomaisia, valiokuntia ja 
kaavahankkeen osallisia on kuultu kaa-
van vireilletulo-, kaavarunko-, luonnos- ja 
ehdotusvaiheissa. 

Kaiken hankitun tiedon perusteel-
la kaava-alueelle on varattu alueita eri 
käyttötarkoituksiin. Ratkaisuvaihtoehto-
jen vaikutuksia väestöön, ympäristöön, 
yhdyskuntarakenteeseen, talouteen ja 
elinkeinoelämän kehittymiseen on arvi-
oitu. Kaavassa esitetty rakentaminen on 
saattanut esimerkiksi vähentää kaava-
alueella linnuston ruokailualueita, mut-
ta toisaalta suunnata väestönkasvua ja 
asuntotuotantoa ilmastokestävästi jouk-
koliikennevyöhykkeelle ja palvelujen ää-
reen. 

Hyvistä aikeista huolimatta kaava on 
aina kompromissi. Kaavoitus on intres-
sivertailua ja tasapainottelua eri tavoit-
teiden välillä. Kempeleen kunta on stra-
tegiassaan sitoutunut toimimaan ja 
kehittämään kuntaa kestävän kehityk-
sen mukaisesti turvaten nykyisille ja tu-
leville kempeleläisille hyvät elämisen 
edellytykset ja ottamaan kaikessa val-
mistelussa huomioon päätösten sosi-
aaliset, taloudelliset ja kulttuuri- sekä 
ympäristövaikutukset. Toisaalta jokais-
ta kannustetaan vastuun ottamiseen. 
Vaikka kaikessa valmistelussa pyritään 
etsimään yhteistä hyvää ja hakemaan 
lopputulosta, joka toisi kaikille osapuo-
lille eniten hyvinvointia, mikään ratkaisu 
ei ole koskaan joka suhteessa täydelli-
nen. Kuka sitten päättää, kenen ehdoil-
la yhdyskuntarakennetta ja ympäristöä 
kehitetään? Saako vain kovaäänisin ää-
nensä kuuluviin? Me kaikki päätämme. 
Jokaisella on vastuu siitä, että kaikki nä-
kökulmat tulevat huomioon otetuiksi ja 
että pienimmänkin koululaisen ääni ja vii-
tasammakon pulputus kuullaan. 

Kaavoitus on yhteistyötä. Se tarvitsee 
aikaa ja vuorovaikutusta mahdollisim-
man toimivien ratkaisujen löytymiseksi. 
Siirretään sitä viivaa yhdessä!

Kaija Muraja
kaavoittaja

”Hyvistä aikeista 
huolimatta kaava on 
aina kompromissi.
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Ideasta asemakaavaksi, arkkitehtina Iikka Ranta, Sweco Ympäristö Oy

Tervetuloa maastopyöräilemään, 
polkujuoksemaan ja retkeilemään 

uusille poluille.  Lue lisää:
kempele.fi/retkireitisto 

Köykkyrin 
retkireitistö on 

avattu! 
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Terveyskeskuksen  
vastaanotto ja yhteys-
tiedot 19.9.2022 alkaen
Kiireellinen puhelinneuvonta pal-
velee päivittäin terveyskeskuksen 
aukioloaikana, 08-55872102 

• sairauslomatodistukset : tuoreet 
ylähengitystieinfektiot, vatsatau-
ti, sairaanlapsen hoitovapaato-
distus 

• kotihoito-ohjeet 
• koronaneuvonta 

Kiireellinen hoito ja hoidontar-
peenarvio ilman ajanvarausta ma-
to klo 8-16 ja pe 8-15, A1-ovi, päivys-
tysaula. Vuoronumerolla. 

Kiireetön puhelinneuvonta auki ar-
kisin klo 10-12, 08-55872140 

• reseptien uusinnat 
• kiireettömien vastaanottoaikojen 

varaus 
• röntgen- ja ultraääniajanvarauk-

set 
• koronarokotukset 

Kiireetön asiakaspalvelu avoinna 
arkisin klo 12.30-14.30, B1-ovi, odo-
tusaula 2. Vuoronumerolla. 

• reseptien uusinta 
• todistusten haku 
• kiireettömien aikojen varaus lää-

käri/hoitaja/röntgen/ultraääni 
• tyhjennysaineiden haut 

 
Asiakaspostilaatikko sijaitsee 
odotusaula 2. Siihen voit palauttaa 
seurantalomakkeet ja uusittavat re-
septit. Seurantalomakkeita voit 
noutaa terveyskeskuksen aukioloai-
kana odotusaula 2.
 
Hoitotarvikejakelu palvelee B1-ovi, 
odotustila 2  H156. Puhelimessa 
hoidettava asiat 050-3169640 ja 
050-3169642   
  

• tiistaisin klo 12.30-15.30 
• torstaisin klo 8.30-11.30 

 
Ikäihmisten neuvola palvelee yli 
65-vuotiaita kuntalaisia, jotka ei-
vät ole säännöllisen kotihoidon 
palvelujen piirissä. Ilman ajanva-
rausta torstaisin klo 8.30-11.00, il-
moittaudu B1-ovi odotusaula 2 
asiakaspalvelupiste. Muuna aika-
na ajanvarauksella 050-4679390 
(ma klo 15-16 ja ke klo 11.30-12.30)  

• Neuvolassa on mahdollisuus pal-
velu- ja terveysneuvontaan sekä 
-ohjaukseen, verenpaineen mit-
taukseen, rokotuksiin sekä om-
peleiden poistoon

Kempeleen osallistuvan budjetoinnin ää-
nestys on käynnissä. Voit antaa äänesi 
16.10. saakka. Äänestyksessä ovat mu-
kana kuntalaisten tekemät ehdotukset, 
jotka on mahdollista toteuttaa 15 000 
euron budjetilla. Äänestyksen voittanut 
ehdotus toteutetaan vuoden 2023 ai-
kana. Mikäli voittaneen ehdotuksen to-
teuttamisen jälkeen rahaa on jäljellä, 
pyritään myös toiseksi tullut ehdotus to-
teuttamaan.

 
Äänestettävät ehdotukset:

• Pilke-puiston ulkokuntosalin 
kehittäminen

• Pyöräparkkeja eri puolille 
Kempelettä

• Lasten luontopolku
• Painepesurilainaamo
• Kuntalaisen olohuone
• Katetut penkit Linnakankaan 

kentälle
• Linnalammen viihtyisyyden 

parantaminen
• Levähdyspenkkejä 

terveyskeskukselle
• Puistoalueiden lisääminen ja 

viihtyvyyden parantaminen
 
Äänestys suoritetaan sähköisesti. Ää-

nestyslinkin löydät kunnan internetsivuil-
ta osoitteesta www.kempele.fi/vaikuta. 
Arvomme äänestäneiden kesken kolme 
Kempele-aiheista tuotepalkintoa.

 
Jos tekemäsi ehdotus ei ole äänestet-

tävien ehdotusten listalla, voit pyytää li-
sätietoja ehdotuksesi hylkäämisen syys-
tä palautelomakkeen kautta osoitteessa 
www.kempele.fi/palaute.

Osallistuva 
budjetointi

Vesimittarin lukema
Postitamme kaikille asiakkaillemme 
lukemapyyntökirjeet lokakuun  
puolivälissä. Pyydämme ensisijaises-
ti tekemään ilmoituksen verkkosi-
vuillamme tai vaihtoehtoisesti yhtiön 
lähettämällä lukemakortilla palautus-
postina 4.11.2022 mennessä.

Lisätietoja: 
www.kempeleenvesihuolto.fi  
tai toimistoltamme  
puh. (08) 8828 322

Koti Kempeleestä
Kempeleen kunnan halutut omakotitontit ovat haettavissa. 
Vuoden 2023 rakentamiseen tarkoitetut tontit sijaitsevat 
Metsärinteen, Tähkälän ja Linnakankaan alueilla.

Osa tonteista myydään tarjousten (huutokauppa) perusteella 
ja osa arvonnan perusteella.

Tarjousten perusteella myytävien tonttien hakuaika on 3.-7.10. 
ja 10.-13.10.2022 välisinä aikoina.

Arvonnan perusteella myytävien tonttien hakuaika on 31.10.-
10.11.2022.

Lisätietoja osoitteesta: www.kempele.fi/tonttitarjonta
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Perhekeskuksen palveluneuvonta
• on kynnyksetöntä palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa 

tai konsultaatiota.
• tavoitteena on, että löydät tarpeitasi vastaavan palvelun.
• on suunnattu kempeleläisille lapsille, nuorille ja perheille sekä 

heidän kanssaan työskenteleville.
• on vapaaehtoista ja maksutonta.

Palveluneuvojalle voit soittaa ma-to klo 9-15  p. 040 662 0443, 
tai voit jättää yhteydenottopyynnön Pyydä neuvoa –napin kautta: 
www.kempele.fi/perhekeskus.

PERHEKESKUS

Perhekeskuksen palveluneuvonta

Mietityttääkö arjessasi jokin?
Kaipaatko neuvoa, mutta et 
tiedä keneltä voisit kysyä?

Facebook
kempeleen.perhekeskus

email 
perhekeskus@kempele.fi

Instagram
@kempeleenperhekeskus 

@

www.kempele.fi/perhekeskus

Akatemia Action tarjoaa monipuolisia ja 
maksuttomia harrastusmahdollisuuksia 

kempeleläisille lapsille ja nuorille iltapäivisin 
koulupäivän päätyttyä. Tarjolla mm. 

liikuntaleikkejä, pallopelejä, uintia, keilailua, 
padelia, kuntosaliohjausta, frisbeegolfia, tanssia, 

thainyrkkeilyä, pingistä, jääurheilua, kiipeilyä, 
kuvataidetta, käsitöitä, Minecraft -suunnittelua, 

kirjastoseikkailua, sirkustelua, teatteria ja 
soittamista!

Toiminnot ovat alkaneet, mutta mukaan pääsee 
kesken lukuvuodenkin, jos ryhmässä on tilaa. 
Varapaikoilta nostetaan mukaan, jos paikkoja 

vapautuu.

Lisätietoa, ilmoittautumislinkin ja Action 
lukujärjestykset löydät nettisivuiltamme: 

www.kempele.fi/akatemia-action

TERVETULOA HARRASTAMAAN!

Kempeleen
Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä
Järjestämme Kempeleessä Ihmeelliset vuodet -ohjelman 
mukaista 3-6 -vuotiaiden käytöksellään oireilevien lasten 
vanhempien ryhmää, johon mahtuu 5-7 perhettä.

Ryhmä kokoontuu viikoittain 2 tuntia kerrallaan klo 15-17. 
Kokoontumisia on 14 kertaa 1.11.2022 alkaen helmikulle 
2023 saakka. 

Löydä omat voimavarasi, etsi uusia ideoita lasten kanssa 
pärjäämiseen ja opettele iloitsemaan arjesta!  

Ilmoittautumiset 30.9.2022 mennessä 
ja lisätietoja:  

Maikki Pöyskö 
maikki.poysko@kempele.fi 
p. 040 662 0443

Marja Jarva 
marja.jarva@kempele.fi 
p. 044 497 2281  

PERHEKESKUS

Oletko huolissasi lapsesi 
kiukkuisuudesta, 
itsehillinnän puutteesta, 
uhmakkuudesta, riitelystä, 
sosiaalisten suhteiden 
vaikeudesta? 

Menetätkö malttisi 
lapsen kanssa? 

Onko arki raskasta 
ja ilo kateissa?

Yrityspalvelut 
klikkauksen 
päässä
Voit nyt varata ajan Kempeleen 
yritysneuvojalle vaivattomasti ja mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa osoitteessa 
www.kempele.fi/yritysneuvonta

Ota yhteyttä esimerkiksi seuraavissa asioissa:
• Yrityksen perustaminen
• Avustusten ja rahoitusten haku
• Zeniitin matkailualue

Kempeleen järjestötapaaminen

Kempeleen kunta järjestää järjestötapaamisen 
Linnakankaan koulun opettajainhuoneessa 3.11. 
klo 17-18:30. Tilaisuus on avoin kunnan kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä kiinnostuneille järjestöille 
ja yhteisöille. Ohjelmassa on keskustelua kunnan 
hyvinvointisuunnitelman painopisteistä tuleville 
vuosille, kunnan järjestöavustuksista sekä kunnan 
tulevista tapahtumista.

Ohjelma

1. Hyvinvointisuunnitelman painopisteet, Kempele 
Akatemian johtaja Eero Kauppi

2. Kunnan järjestöavustukset, hallintojohtaja Toni 
Saranpää

3. Kunnan tulevat tapahtumat, kirjasto- ja 
kulttuurijohtaja Anne Toppari

4. Keskustelua

Ilmoittautumistiedot löydät kunnan internetsivujen 
tapahtumakalenterista, jossa tapahtuma näkyy 
päivämäärän 3.11. kohdalla. Ilmoittautumiset 
viimeistään 27.10. mennessä. 
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Syksyn viikottainen nuorisotilatoiminta 2022
Lastenvuorot ovat 3.-6.lk ja nuortenvuorot 7.lk-17.-vuotiaille.
ma  klo 13.00 - 15.00 lastenvuoro Kempele Akatemialla
 klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
ti klo 13.00 – 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
 klo 17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla (UUSI vuoro!)
ke klo 13.30 - 15.30 lastenvuoro - Hox aika!
 klo  17.00 - 20.00 nuortenvuoro Kempele Akatemialla
to klo 13.00 – 15.00 lastenvuoro Tietotorilla
pe klo 18.00 - 23.00 nuorten Yökahvila Kempele Akatemialla

Lasten- ja nuortentilatoiminta keskitetään loma-aikoina Kempele Akatemian 
tiloihin.

Syyslomatoimintaa vk 43:
• ma 24.10. klo 17-20 Pool Party Zimmarissa (uimataitoisille yli 8-vuotiaille), 

maksullinen (liput Zimmarista, 5€) 
klo 13-15 lastenvuoro  
klo 17-20 nuortenvuoro 

• ti 25.10. klo 17-20 nuortenvuoro
• ke 26.10. Pelailua ja leipomista 

klo 13-16 lastenvuoro  
klo 17-20 nuortenvuoro

• to 27.10. klo 13-14 keilausta Bouliksessa, 3.-6.lk, 5€  
(ilmoittautuminen ja lisätiedot nettisivuilla) 

• pe 28.10. klo 18-23 nuorten Yökahvila 
• ke-pe 26.-28.10. lastenleiri Luurinmutkassa, maksullinen  

(ilmoittautuminen: Kempeleen seurakunta)
Lisätietoja www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut
Kempeleen nuorisopalvelut

@kempeleen_nuorisopalvelut

Riikka Kärkkäinen       Pirjo Ranta  Eetu Heikkinen 
p. 044 4972 288        p. 050 3078 678 p. 044 497 2287

 
Vs. nuorisopalvelujen päällikkö, Heidi Alatalo p. 050 307 8981
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi@kempele.fi
Lisää tietoa toiminnastamme osoitteesta: www.kempele.fi/nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria varten. Etsiviltä voit 
saada tukea ja ohjausta esimerkiksi työnhakuun, opiskeluun, hyvinvointiin tai 
itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Työskentelymme perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja lähtökohtana on aina nuoren omat toiveet, tavoitteet sekä voimavarat. 
Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosten, työllisyys-, mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden kanssa.
Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoit-
teessa www.kempele.fi/etsivanuorisotyo olevan sähköisen yhteydenottolomak-
keen kautta.

Kempeleen etsivä nuorisotyö

@kempeleenetsivanuorisotyo

Heidi Ohukainen Tiina Konola (to-pe) Heikki Tervola (ma-ke)
p. 040 595 6922  p. 050 316 3741  p. 044 497 2286

Nuorisopalvelut

Nuorten työpajatoiminta
Kempeleen Starttipaja tarjoaa tukea 18-28-vuotiaiden työttömien ja ilman 
opiskelupaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Starttivalmennus toteutetaan 
ryhmämuotoisena toimintana, mutta sisältää myös yksilövalmennusta. Start-
tipajalle hakeudutaan kunnan kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, kaikki hakijat 
haastatellaan. Hakea voi ympäri vuoden! 
Voit olla myös suoraan yhteydessä työvalmentajiin: 
Sanna Härmä p. 050 316 3768 ja Riikka Kälkäjä, p. 050 316 3766

@kempeleen_starttipaja

Ohjaamo Kempele
Palveluja nuorille yhden oven taktiikalla! 
Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksutonta neuvon-
taa ja ohjausta alle 30-vuotiaille ja kokoaa eri palvelut 
yhden katon alle. Meille jalkautuu viikoittain kat-
tava määrä eri alojen ammattilaisia, ja sen lisäksi 
järjestämme erilaisia teemailtapäivä, kursseja ja 
tietoiskuja. Tarkista ajankohtainen kalenterimme net-
tisivuiltamme tai sosiaalisen median kanavistamme!
Sinun ei tarvitse tietää, kuka on oikea taho hoitamaan asiaasi - riittää, kun astut 
ovesta sisään. Jos et tiedä mistä aloittaa – aloita Ohjaamosta! 
Tulossa olevia tilaisuuksia ja tapahtumia:
• Nepsy-kahvila Ohjaamolla keskiviikkoisin klo 14-16. Ohjausta ja vertaistukea 

aiheesta kiinnostuneille. Ei vaadi diagnoosia!
• Työnhakutyöpajat kuntakokeilun asiakkaille joka toinen maanantai klo 14-16. 

Ilmoittautuminen työllisyyspalvelujen omavalmentajien kautta.
• Syyslomaviikolla (vko 43) Ohjaamo on suljettu.

@ohjaamokempele

Mistä meidät löytää? 
Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs 
(Subwayn yläpuolella)

Milloin? 
Palvelemme avoimin ovin
ma-ke klo 12–16
to klo 12–18 (parilliset viikot)
to klo 12-16 (parittomat viikot)

Tukea ja neuvontaa myös etänä, soita 
tai laita viestiä (myös WhatsApp):
koordinaattori Juho Ljokkoi p. 040 
6116 885
palveluohjaaja p. 040 1821 244 
Voit jättää meille yhteydenottopyynnön 
myös nuorisopalvelujen nettisivuilla ole-
van yhteydenottolomakkeen kautta.
Lisätietoa: www.ohjaamot.fi
https://www.kempele.fi/vapaa-aika/
nuorisopalvelut/ohjaamo-kempele.html
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Kaavoituskatsaus 2022

Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL § 7) mukaan laatia vähintään kerran 
vuodessa katsaus kunnassa ja maakun-
nan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina 
vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät 
ole merkitykseltään vähäisiä. Kempeleen 
kunnanhallitus hyväksyi katsauksen sisäl-
lön 12.9.2022 § 265 kokouksessaan.

Kaavoituskatsaus kertoo asukkaille hei-
dän ympäristössään tapahtuvien muutos-
suunnitelmien lähtökohdista, sisällöstä, ai-
katauluista ja vaikutusmahdollisuuksista. 
Kaavoituskatsaus on osa vuoropuhelua, 
jota kunta käy kaavoituksen eri vaiheissa 
kuntalaisten, maanomistajien sekä mui-
den osallisten ja yhteistyötahojen kans-
sa. Työn alla olevista kaavoista ja niiden 

virallisista kuulemisista tiedotetaan lisäksi 
erikseen kuntatiedotteessa, sanomaleh-
dissä, ja sähköisesti kunnan kotisivujen vi-
rallisella ilmoitustaululla.

Kaavoitukseen liittyvistä asioista vastaa 
kunnan kaavoittaja. Lisää tietoa kaavoi-
tuksesta löytyy kaavoituksen nettisivuilta 
osoitteesta: www.kempele.fi > Asuminen 
ja ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö. 

Kempeleessä asuntotonttien varausta, 
vuokrausta ja myyntiä hoitaa maankäyt-
töpäällikkö ja yritystontteja hallinnoi elin-
keinojohtaja. Kempeleen tonttitarjonnan 
tilanne löytyy nettisivuilta kohdasta Tont-
tipörssi ja karttapalvelu, lisätietoa asunto-
tonteista löytyy kohdasta Tontit ja asumi-
nen.

Kempeleen kunnan teknisissä pal-
veluissa edistetään kunnan ta-
sapuolista kehittämistä maan-
hankinnalla, kaavoituksella ja 
rakentamisen ohjauksella. Maan-
käytön, kaavoituksen ja rakennus-
valvonnan lisäksi teknisissä palve-
luissa toimivat myös ja kiinteistö- ja 
kunnallistekniikkapuoli (kadut, puis-
tot, liikenne).

Tekninen johtaja  
Tuomo Perälä, puh. 050 416 9922

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Viralliset nähtävilläolot:
Nähtävillä olevat kaava-asiakir-
jat löytyvät Kempeleen kunnan in-
ternet-sivuilta. Kaavoitusta kos-
kevat kuulutukset julkaistaan 
kunnan sähköisellä ilmoitustaululla:  
www.kempele.fi/kuulutukset

Kirjaamon sähköpostiosoite: 
kirjaamo(at)kempele.fi

Kempeleen kunnan postiosoite: 
PL 12, 90441 KEMPELE

Käyntiosoite: 
Vihikari 10, 2 krs., 90440 Kempele

Kaavoitus
Strategia- ja ohjelmatyö, seutuyh-
teistyö, yleis- ja asemakaavoitus ja 
viranhaltijapäätökset (poikkeamis-
päätökset, suunnittelutarveratkai-
sut, tonttijaonmuutokset):

Kaavoittaja Kaija Muraja  
puh. 050 3163 769

Yleis- ja asemakaavoitus, maan-
käytön ohjelmatyö, seutuyhteistyö: 

Kaavasuunnittelija Laura Felin  
puh. 040 486 0394
Asemakaavoitus, ja poikkeamis-
päätösten valmistelu, rakennust 
paohjeet, rakentamisen ohjaus:

Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä  
puh. 040 5452 383

Asemakaavoitus sekä suunnittelu-
tarveratkaisujen ja tonttijaonmuu-
tosten valmistelu:

Kaavasuunnittelija Juha Auno 
puh. 040 182 0509

Kaavoituksen toimipiste sijaitsee 
osoitteessa Vihikari 10. Kaavoi-
tuksen henkilökunta tekee paljon 
etätöitä. Tapaamiset kaavoituk-
sen kanssa pyydetään varaamaan 
etukäteen puhelimitse tai säh-
köpostitse. Poikkeamispäätös-, 
suunnittelutarve- ja tonttijaonmuu-
toshakemukset voi tehdä sähköi-
sesti Lupapiste.fi –palvelussa. En-

nen hakemuksen jättämistä voi 
pyytää etukäteen ohjausta kyseis-
ten hakemusten valmistelijoilta.

Sähköposti:  
kaavoitus(at)kempele.fi  
tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Maankäyttö
Tontinluovutussopimukset ja 
maanhankinta:

Maankäyttöpäällikkö Petri Joro 
puh. 050 4636 504

Tonttitilanne, kaava- ja karttaot-
teet, suunnittelun lähtötietoaineis-
to ja asiakasneuvonta:

Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi  
puh. 050 316 9540

Kartoittaja Jaana Jokela  
puh. 050 3169539

Kartoittaja Laura Lindholm  
puh. 0503169692

Rakentamisen luvat, 
valvonta ja ohjaus 
Valmiiden asemakaavojen toteut-
tamista ohjaa kunnan rakennusval-
vonta. Lupapiste.fi –palvelussa voi 
hoitaa kaikki rakennushankkee-
seen liittyvät rakennus-, toimenpi-
de-, maisema- ja purkulupa-asiat 
tunnistautumalla palveluun pank-
kitunnistuksen, varmennekortin tai 
mobiilivarmenteen avulla.

Rakennuspaikan merkitseminen, 
rakentamisen aikaiset katselmuk-
set ja aloituskokoukset varataan 
tapauskohtaisesti ajanvarausnu-
merosta. Samassa numerossa on 
myös asiakaspalvelu, josta voi tie-
dustella mm. asemakaavaotteita tai 
rakennuspaikan osoite- ja raken-
nusoikeustietoja. Rakennusluvan 
hakemiseen liittyvät kysymykset 
voi esittää kunnan rakennusvalvon-
nalle. Tapaamiset rakennustarkas-
tajan kanssa pyydetään varaamaan 
etukäteen ajanvarausnumerosta.

Ajanvarausnumero:
puh. 050 3169 660

Rakennuspaikan merkkaus: 
puh. 050 3169692 
tai 050 3169539

Käyntiosoite:
Vihikari 10, 2 krs., 90440 Kempele

Sähköinen asiointi:
https://www.lupapiste.fi/
https://www.kempele.fi/rakennus-
valvonta

Kempeleen kunnan tekniset palvelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee 
kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin 
sekä osallistumismahdollisuudet kaavo-
ja valmisteltaessa. Osallisilla on mahdol-
lisuus ilmaista mielipiteensä kaavan val-
misteluaineistosta sekä jättää muistutus 
kaavaehdotuksesta ennen kuin kaava hy-
väksytään. 

Suomalaisessa maankäytön suun-
nittelujärjestelmässä valtioneuvos-
ton hyväksymät valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet ohjaavat kaikkea 
maankäytönsuunnittelua. Maakuntakaava 
puolestaan ohjaa kunnan laatimaa yleis-
kaavaa ja yleiskaava ohjaa yksityiskohtai-
sen asemakaavan laatimista kunnan omi-
en strategisten suunnitelmien pohjalta. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy yleis- ja ase-
makaavat. Alueidenkäytön suunnittelussa 
noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain 
säädöksiä. 

Kempeleen kunnan rakennusjärjestyk-
sen mukaan kunnan asemakaavoittama-
ton alue on suunnittelutarvealuetta. Tämä 
tarkoittaa, että rakentamiselle on asetet-
tu laissa erityiset edellytykset, joiden tu-
lee täyttyä, jotta rakennuslupa voidaan 
myöntää. Kaavasta poikkeavaa rakenta-
mista koskevien päätösten osalta toimi-
valta on kunnalla. Vähäinen poikkeaminen 
voidaan tehdä rakennusluvan yhteydes-
sä, mutta muu kuin vähäinen poikkeami-
nen edellyttää poikkeamislupapäätöstä 
ennen rakennusluvan hakemista. Kaavan 
vastaiset ratkaisut sen sijaan edellyttävät 
kunnan harkinnan mukaan tehtävää kaa-
vamuutosta.

Ympäristöministeriön käynnistämä 

maankäyttö- ja rakennuslain kokonais-
uudistus on ollut käynnissä vuodesta 
2018 lähtien. Uudistuksen päätavoittei-
ta olivat hiilineutraali yhteiskunta, luon-
non monimuotoisuuden vahvistaminen, 
rakentamisen laadun parantaminen se-
kä digitalisaation edistäminen. Ehdotus 
kaavoitus- ja rakentamislaiksi oli lausun-
nolla 27.9.-7.12.2021. Lausuntopalaute oli 
kauttaaltaan kriittistä, joten syksyllä 2022 
eduskuntaan on menossa hallituksen lin-
jauksen mukaisesti enää ehdotus raken-
tamislaiksi sekä nykyisen maankäyttö- ja 
rakennuslain muutokseksi. Nykylain muu-
toksella voimassa olevat rakentamisen 
pykälät kumotaan ja jäljelle jäävän koko-
naisuuden nimi muutetaan alueidenkäyt-
tölaiksi. Alueidenkäytön pykäliin ei tehdä 
siinä yhteydessä muita sisällöllisiä muu-
toksia. Lisäksi alueidenkäytön digitaali-
suuden pykälät valmistellaan osana uutta 
lakia rakennetun ympäristön tietojärjes-
telmästä (RYTJ). Lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja:

maankäytön suunnittelujärjestelmästä: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparis-
to_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelu-
jarjestelma 

maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuu-
distuksesta: https://mrluudistus.fi/ 

sekä rakennetun ympäristön tietojärjes-
telmäuudistuksesta: 
https://ym.fi/ryhti/rytj

Kaavajärjestelmä ja suunnittelutasot

Kurkistus Pirilän alueen mahdolliseen tulevaisuuteen / kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä

Kaavoituskatsaus 2022
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Maakuntakaavassa on esitetty koko 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan aluei-
den käytön periaatteet. Maakuntakaa-
van keskeisin oikeusvaikutus on, että se 
on ohjeena laadittaessa tai muutetta-
essa kunnan yleiskaavaa ja asemakaa-
vaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimen-
piteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa 
on uudistettu vuodesta 2010 alkaen vai-
hekaavoituksen periaatteella. Tämä tar-
koittaa sitä, että maakuntakaavoituksen 
käynnistyessä määritellään ne maakun-
nan kehittämisen kannalta ajankohtai-
set suunnittelun teemat, joihin vaihe-
maakuntakaavassa keskitytään koko 

maakunnan alueella. Valittujen teemojen 
ulkopuoliset kokonaisuudet jäävät voi-
maan sellaisena kuin ne ovat aiemmissa 
maakuntakaavoissa.

1. vaihemaakuntakaavassa käsiteltä-
vät aihepiirit olivat energiantuotanto ja 
-siirto, kaupan palvelurakenne ja aluera-
kenne, taajamat, luonnonympäristö se-
kä liikennejärjestelmä ja logistiikka. 1. 
vaihemaakuntakaava tuli lainvoimaisek-
si 6.3.2017. 

2. vaihemaakuntakaavassa käsitel-
tiin koko maakunnan maaseudun asu-
tusrakenne, kulttuuriympäristöt, vir-
kistys- ja matkailualueet, seudulliset 
materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalu-

eet, seudulliset ampumaradat sekä puo-
lustusvoimien alueet. 2. vaihemaakunta-
kaava tuli lainvoimaiseksi 2.2.2017.

3. vaihemaakuntakaavan teemat olivat 
kiviaines- ja pohjavesialueet, mineraali-
varat ja kaivokset, tuulivoima-alueiden 
tarkistukset ym. tarvittavat päivitykset. 
Lisäksi Kempeleen kannalta keskeisiä 
teemoja, joihin liittyen 3.vaihemaakun-
takaavassa tehtiin muutoksia merkin-
töihin ja määräyksiin, olivat erityisesti 
Oulun seudun liikennejärjestelmä ja kau-
pan suuryksiköiden mitoitus. 3. vaihe-
maakuntakaava sai lainvoiman 17.1.2022 
KHO:n hylättyä viimeisen valituksen. 

Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmas-

tovaihemaakuntakaava on tullut vireille 
2021. Kaava käsittelee aluerakennetta, 
energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejär-
jestelmää ja logistiikka-alueita, viherra-
kennetta ja ekosysteemipalveluita, ener-
giamurroksen vaikutuksia maankäytön 
suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten 
arviointia. ”Ilmastokaavan” valmisteluvai-
heen kuuleminen on ollut 8.8.-23.9.2022.

Lisätietoja maakuntakaavasta ja maa-
kuntakaavojen yhdistelmäkartta löy-
tyy Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta: 
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehit-
taminen/maakuntakaava/ 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Voimassa olevat yleiskaavat
Kempeleen kunnan alueella on voimas-
sa Kempeleen Taajaman osayleiskaava 
2040 (voimaan 28.8.2019), Linnakan-
kaan osayleiskaava 2030 (voimaan 
26.6.2019) sekä Sipola-Rajakorven 
(voimaan 15.1.2003) ja Ketolanperän 
osayleiskaava (voimaan 12.8.2009). Voi-
massa olevat yleiskaavat löytyvät Kem-
peleen kunnan nettisivuilta. Kempeleen 
kunnan ajantasa-asemakaava löytyy 
Kempeleen kunnan tonttipörssi-kartta-
palvelusta helposti selailtavana nettiver-
siona. 

Oulun kaupunkiseutuyhteistyö 

Oulun seudun yleiskaava 2020 (voimaan 
25.8.2006, muutos ja laajennus voimaan 
5.6.2007) on Kempeleen ja naapurus-
kuntien hyväksymä yhteinen suunnit-
teluasiakirja. Se ohjaa Oulun seudun 
yhdyskuntarakenteen kehitystä alueil-

la, joilla kunnat eivät ole hyväksyneet 
tarkempaa kuntakohtaista yleiskaa-
vaa. Osin vanhentunutta Oulun seudun 
yleiskaavaa on uusittu vähitellen kun-
takohtaisella yleiskaavoituksella ja täy-
dennetty seudun yhteistyönä ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen aloitteesta 
laaditulla Oulun kaupunkiseudun raken-
nemallilla 2040. MAL-sopimuskunnat 
ovat laatineet uudella sopimuskaudella 
Oulun seudun kehityskuvan 2030+, joka 
on korvannut rakennemallin 2040.  

Oulun kaupunkiseudun kahdeksan 
kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja val-
tion kesken solmittiin kesäkuussa 2020 
kolmas MAL-sopimus vuosille 2020–
2031. Sopimuksissa määritellään 12 vuo-
den kehityspolku sekä keskeisimmät, 
vaikuttavimmat ja osapuolten yhteistyö-
tä edellyttävät maankäyttöä, asumis-
ta ja liikennejärjestelmän kehittämistä 
koskevat tavoitteet ja konkreettiset toi-
menpiteet vuosille 2020–2023. Sopimus 

tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaali-
kausittain. Oulun kaupunkiseudun MAL-
sopimuskuntia ovat Hailuoto, Ii, Kem-
pele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja 
Tyrnävä sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

MAL-sopimuksessa 2020–2031 ta-
voitteena on kestävä ja vähähiilinen yh-
dyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, 
asumisen ja elinympäristön laatu ja seu-
dun elinvoimaisuutta tukevat maankäyt-
tö- ja liikennehankkeet. Lisätietoa Oulun 
kaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä 
löytyy osoitteesta 
https://www.ouka.fi/oulu/oulun-seutu

Vireillä olevat yleiskaavat
1. Kempeleen eteläisen alueen 
osayleiskaava 
Eteläisen alueen osayleiskaavatyö käyn-
nistyi syksyllä 2019 (kh 12.8.2019 § 221), 
jolloin julkaistiin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS). Osayleiskaavan ta-

voitteena on mahdollistaa Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaavassa osoitettuja 
seudullisesti merkittävän logistiikka-alu-
een aluevarauksia Kempeleen etelä-
osiin. Suunnittelussa huomioidaan valta-
kunnallisesti arvokas Limingan lakeuden 
maisema-alue, joka on myös linnustolli-
sesti merkittävää aluetta. Toisena yleis-
kaavatyön tavoitteena on selvittää miltä 
osin Niittyrannan ja Rajakorven asumi-
seen tarkoitetuilta alueilta edellytetään 
asemakaavoitusta, suunnittelutarvehar-
kintaa ja onko yleiskaavaa joiltain osin 
mahdollista käyttää kyläalueilla maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 44 §:n mu-
kaisesti suoraan rakentamisluvan myön-
tämisen perusteena.

Osayleiskaavaa koskevat vaihtoehtoi-
set kaavarungot olivat nähtävillä kesäl-
lä 2021. Kaavan valmistelu on edennyt ja 
osayleiskaavaluonnos pyritään saamaan 
nähtäville syksyllä 2022. 

Yleiskaavat

Asemakaavat
Vireillä olevat asemakaavat

3. Ollakka, keskusta-alueen ase-
makaavamuutos 
Kempeleen keskustaa kehitetään siten, 
että Kempeleentien eteläpuoleisesta Ol-
lakan alueesta tulee viihtyisä ja houkut-
televa urbaani asuin- ja työpaikka-alue 
hyvien joukko- ja kevyen liikenteen yhte-
yksien ulottuvilla.

Alueen suunnittelu käynnistettiin ke-
väällä 2016. Suunnittelualueen laajuuden 
sekä käyttötarkoitusten ja tavoitteiden 
moninaisuuden vuoksi asemakaava-
muutos on kunnanhallituksen 5.11.2018 
§ 342 päätöksellä eriytetty kahdeksi 
hankkeeksi: pohjoisosan asumiseen pai-
nottuva alue sekä eteläosan työpaikka- 
ja teollisuusrakentamiseen painottuva 
alue. Eteläisen työpaikka-alueen suun-
nittelutavoitteita tarkastellaan Kempe-
leen eteläisen alueen osayleiskaavatyön 
yhteydessä. Taajamaan liittyvälle asuin-
alueelle tai sen yhteyteen osoitetaan 
myös virkistys- ja ulkoilualuetta. Asumi-
sen alueen asemakaavan valmistelu jat-
kuu aktiivisesti ja asemakaavaluonnos 
on määrä asettaa nähtäville loppuvuo-
desta 2022.

4. Ollila, Pirilän pelto
Kempeleen kunnan ja Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymän (OSAO) yhteinen 
kaavahanke Keskustan tilastoalueen Ol-
lilan pienalueella käynnistettiin kunnan-
hallituksen 16.12.2020 päätöksellä. Alus-

tavaan kaavarajaukseen kuuluu Pirilän 
alueena tunnettu oppilaitoskortteli 1020 
sekä sen pohjoispuoliset peltoalueet Pi-
riläntien ja Kiiesmetsän välissä. Lisäksi 
selvitetään yleiskaavassa osoitetun Piri-
läntie-Eteläsuomentie –välisen poikkika-
dun toteuttamisen edellytyksiä.

Taajaman osayleiskaavassa 2040 
alue on varattu pääasiassa asuinkerros-
taloille, asuinpientaloille, yleisille ja ope-
tustoiminnoille sekä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomille palvelu- ja työpaik-
katoiminnoille. Vanhalla puutarhaoppilai-
toksen alueella on arvokasta rakennet-
tua kulttuuri- sekä puutarhaympäristöä. 
Kaavamuutosalueen puistorakenne tu-
keutuukin keskusta-alueen vision mu-
kaisesti säilytettäviin valmiisiin viherym-
päristöihin.

Alueelle on tehty täydentäviä selvi-
tyksiä ja yleissuunnitelmia. Kaava-aluet-
ta koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot 
ovat olleet nähtävillä 30.6.-27.8.2021 ja 
kaavaluonnosaineisto 18.5.-17.6.2022. 
OSAO:n maiden asemakaavoitus oppi-
laitosrakentamiseen edellyttää maan-
käyttösopimuksen solmimista ennen 
kaavan hyväksymistä. Kaavamuutos py-
ritään saamaan hyväksymisvaiheeseen 
vuoden 2022 loppuun mennessä.

5. Haapamaa, Metsärinteen asuin-
alueen laajennus 
Ketolanperäntien länsipuolella sijaitse-
valla Haapamaan alueella on kunnan 
maanomistusta, joka mahdollistaa Met-
särinteen asuinalueen laajentamisen. 

Alueelle on teetetty luontoselvitykset, 
viitesuunnitelma sekä liikenneverkko-
tarkasteluja asemakaavoituksen taus-
taksi. Suunnittelualueella on selvitetty 
yksityisten maanomistajien halukkuutta 
liittyä kaavahankkeeseen, myös alueel-
ta tähän mennessä saapuneet kaavoi-
tusaloitteet käsitellään kaavaprosessin 
yhteydessä. Kaavahanke on tullut vireille 
keväällä 2021 ja sen tavoiteaikatauluna 
on edetä luonnosvaiheeseen 2022 aika-
na. 

7. Hakamaan pohjoisosa ja Kuiva-
lanperä, työpaikka-alueet
Asemakaavan muutos ja laajennus 

käynnistettiin kunnanhallituksen päätök-
sellä 15.11.2021 ja OAS on ollut nähtä-
villä 8.12.2021-14.1.2022. Kaavan tavoit-
teena on mahdollistaa työpaikka-alueen 
laajentaminen Kempeleen Taajaman 
osayleiskaavan 2040 mukaisesti. Lisäk-
si kaavassa tutkitaan osayleiskaavassa 
osoitetut tieyhteystarpeet sekä huleve-
sien hallintaan liittyvät kysymykset. Alu-
eelle laaditaan selvityksiä ja yleissuunni-
telmia. Kaavan valmistelun on tarkoitus 
edetä kaavaluonnosvaiheeseen syksyl-
lä 2022.

Ilmakuva Pirilästä
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Vireillä olevat 
kaavahankkeet

1: Kempeleen eteläisen alueen 
osayleiskaava 

3: Ollakka, keskusta-alueen 
asemakaavamuutos 

4: Ollila, Pirilän pelto

5: Haapamaa, Metsärinteen 
asuinalueen laajennus 

7: Hakamaan pohjoisosa ja 
Kuivalanperä, työpaikka-alueet

Vireille tulevat 
kaavahankkeet

8: Vihiluoto, kortteli 23005 
lähialueineen

10: Santamäki, kortteli 7001

11. Linnakangas, koulukortteli 
26136

12. Kirkonseutu, Arinan kortteli 1016

13. Taajaman osayleiskaavan 
päivitys Väärälänperälle ja 
moottoritien itäpuolelle

Valmistuneet 
kaavahankkeet

2: Linnakangas, Zeniitin 
matkailualue ja Linnakaarron 
länsipuolen asuinalueet

6: Vihiluoto, Vihiluodontie-
Lentokentäntie risteys

Kaavahankkeet 
2022

Vireille tulevat kaavahankkeet

8. Vihiluoto, kortteli 23005 lähi-
alueineen
Kunta on vastaanottanut kaavoitusaloit-
teen 17.9.2020, joka koskee Vihiluodon 
osa-alueella sijaitsevaa matkailua pal-
velevien rakennusten tonttia 23005-12. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia 
hotellitontin muuttamista asuinkerros-
talorakentamiseen sekä tontille sovel-
tuvaa rakennusoikeuden lisäystä. Asi-
aa on esitelty valtuustoseminaarissa ja 
asukastilaisuudessa syksyllä 2020 sekä 
elinvoimavaliokunnassa keväällä 2021 ja 
2022.  Lähiympäristön kiinteistönomis-
tajille keväällä 2022 lähetetyllä kyselyl-
lä on kartoitettu maanomistajien tarpeita 

ja näkemyksiä kaavamuutokseen. Ase-
makaavamuutos on tarkoitus käynnistää 
syksyllä 2022.

10. Santamäki, kortteli 7001
Kunnalla on tarve tutkia Aurinkokujan Y- 
ja ET-tonttien sekä Lääninpuiston VP-
alueen rajauksia, käyttötarkoitusta ja 
alueen kehittämistä ammattioppilaitok-
sen tarpeisiin tai asumiseen. Hanke on 
tarkoitus käynnistää syksyllä 2022.

11. Linnakangas, koulukortteli 
26136
Linnakankaan koulu- ja päiväkotipalvelut 
ovat hyvin kuormittuneet alueen kiivaan 
kasvun myötä. Linnakangastaloa on laa-
jennettu useaan otteeseen ja rakennus-
oikeus on ylitetty poikkeamispäätöksin 

2017, 2019, 2020, ja yhä talon tilatarpeet 
ovat kasvussa. Kempele on teettämäs-
sä investointipäätösten tueksi varhais-
kasvatus-, perusopetus- ja lukiopal-
velujen palveluverkkoselvitystä. Kunta 
aikoo käynnistää Linnakankaan kortte-
lia 26136 ja siihen liittyviä katu- ja puis-
toalueita koskevan asemakaavamuutok-
sen, jossa tarkistetaan rakennusoikeus, 
piha-alueiden riittävyys, pysäköintialuei-
den sijainti sekä tutkitaan koulun laajen-
tamismahdollisuudet. 

12. Kirkonseutu, Arinan kortte-
li 1016
Kunnalle on saapunut kaavoitusaloi-
te asemakaavamuutoksen laatimisek-
si kortteliin 1061 Kirkkotien, Tiilitien ja 
Kempeleentien rajaamalla alueella. Kort-

telin käyttötarkoitusmerkintä AL (asuin- 
ja liikerakennusten korttelialue) vastaa 
toteutunutta tilannetta, mutta korttelin 
muut asemakaavamääräykset ovat van-
hentuneet suhteessa toteutuneeseen 
sekä kehittämistavoitteisiin. Talvikau-
della 2022-2023 vireille tulevan asema-
kaavahankkeen tarkoituksena on tarkis-
taa asemakaavamerkinnät vastaamaan 
korttelin toteutuneiden kauppa- ja asuin-
toimintojen nykyisiä ja tulevia tarpeita, 
osoittaa pysäköintijärjestelyt korttelissa 
tarkoituksenmukaisesti sekä tutkia täy-
dennysrakentamisen mahdollisuuksia.

13. Taajaman osayleiskaavan päi-
vitys Väärälänperälle ja moottori-
tien itäpuolelle
Kunnan tavoitteena on tutkia Taajaman 
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Kaavoituskatsaus 2022

Kempeleen maapoliittisen ohjelman 
(kvalt 8.4.2019 § 31) mukaan kaavoi-
tuksen tavoitteena on turvata tontti-
reservi 3–5 vuoden tarpeisiin. Raa-
kamaata hankitaan yleiskaavoissa 
osoitetuista suunnittelu- ja toteutta-
miskohteista asuin-, virkistys- ja yri-
tystoimintaan. Niiden tulee sijaita eri 
puolilla kuntaa siten, että kaavoitus-
ta voidaan ohjata alueille, jotka ovat 
kunnan kulloisenkin palvelutarjonnan 
kannalta tarkoituksenmukaisia. Raa-
kamaan osalta maavaranto on tois-
taiseksi kohtuullinen. Kunta on viime 
vuosina hankkinut raakamaata Ha-
kamaan ja Zatelliitin alueelta yritys-
käyttöön sekä asuinrakentamisen 
raakamaata Pirilän ja Linnakankaan 
alueilta. 

Tonttivarannon tämänhetkinen ti-
lanne vastaa pääosin maapoliittisen 
ohjelman tavoitteita. Yritystonttitar-
peeseen on pyritty vastaamaan vii-
me vuosien asemakaavoituksella ja 
maanhankinnalla, mutta tarjonta ei 
ole tällä hetkellä riittävä teollisuus-
tonttitarjonnan osalta. Elokuun lopus-
sa 2022 kunnan tonttipörssissä oli 
tarjolla 24 liiketonttia ja 5 teollisuus-
tonttia ja 2 urheilurakennusten tont-
tia. Yritystonttivaranto on parantunut 
hieman Zeniitin asemakaavan valmis-
tuttua. Hakamaan asemakaava tulee 

parantamaan teollisuustonttitarjon-
nan vajausta. 

Kaavoitettujen pientalo- ja rivitalo-
tonttien varanto on täyttänyt tavoit-
teet jo useamman vuoden ajan ja 
Zeniitin asemakaava vahvistumisen 
jälkeen tilanne on parantunut entises-
tään. Asuintalotonttien itä-länsijakau-
maa on saatu tasapainotettua Kirkon-
kylän seudun asemakaavoituksella. 
Tähkälän asemakaavan vahvistumi-
sen myötä pientalo- ja rivitalotontte-
ja voidaan laittaa hakuun 3 eri alueel-
ta, jotka kuormittavat palveluverkkoa 
aiempaa tasaisemmin. Kerrostalo-
tonttien reservi on saatu vastaamaan 
tavoitteita kunnantalon asemakaava-
muutoksella. Lisäksi kuntakeskukses-
sa on vireillä asemakaavahankkeita, 
jotka tulevat parantamaan kerrostalo-
tonttien varantoa. Kempele sopimuk-
sen mukaisen väestönkasvun toteut-
tamiseksi on laadittu asunto-ohjelma 
vuosille 2020–2025, jonka valtuus-
to hyväksyi kokouksessaan 1.9.2020 
§ 46. Kunnanvaltuuston 20.6.2022 § 
40 hyväksymän Kempeleen maan-
käytön toteutusohjelma 2022-2027 
avulla varmistetaan kunnan lähivuo-
sien tonttitarjonnan riittävyys ja kes-
tävän kasvun mukainen maankäytön 
toteutus.  

Arvio kunnan maa- ja tonttivarannosta

osayleiskaavassa osoitettuja aluevara-
uksien ajantasaisuus Väärälänperällä 
moottoritien länsipuolella sekä selvittää 
Kokkokankaalla moottoritien itäpuolel-
la osoitetun selvitystarvealueen tuleva 
maankäyttö. Osayleiskaavan päivitystyö 
käynnistyy selvityksien päivittämisellä 
ja laadinnalla. Osayleiskaavan päivitys-
työ on tarkoitus käynnistää talvikaudella 
2022–2023.

14. Asemanseudun visio
Kempeleen kunta pyrkii tiivistämään ja 
täydentämään yhdyskuntarakennetta 
joukkoliikennevyöhykkeillä ja radan var-
ressa sekä toimimaan aktiivisesti kak-
soisraide- ja lähijunahankkeissa. Kem-
pele on kartoittanut yhdessä Limingan 
kanssa asema-alueidensa henkilöraide-
liikennettä tukevaa maankäyttöpotenti-
aalia ja harjoittanut maanhankintaa ra-
dan varressa. Kunnalla on tarve laatia 
asemanseudulle ja radan varteen maan-
käytön visio, jossa keskusta-alueen vi-
sion tavoitteiden pohjalta ja nykytila-
analyysin perusteella hahmoteltaisiin 
toimenpiteitä nykyisen taajamaraken-
teen tehostamiseksi, yleisten alueiden 
ja korttelialueiden käyttötarkoitusten 
osoittamiseksi ja asemanseudun kehit-
tämiseksi liikenteen solmukohtana. Vii-
tesuunnitelma palvelisi jatkossa alueella 
laadittavia asemakaavojen muutoksia ja 
laajennuksia. 

Muista vireille tulevista
Edellisten lisäksi kaavoitus on tarkaste-
lemassa kaavamuutoksen edellytyksiä 
muutamilla yksityisten maanomistajien 
omistamilla korttelialueilla. Osa aloitteis-
ta tullaan käsittelemään vireille tulevi-
en kaavaprosessien yhteydessä. Hank-
keissa eteneminen edellyttää kunnan 
periaatepäätöksiä ja/tai maankäyttö-
sopimusten laatimista yksityisen maan-
omistajien ja kunnan kesken.

Muut maankäytön suunnitelmat
Kunnan maankäytön suunnittelua ohjaa-
vat strategiat ja suunnitelmat. Maankäy-
tön ohjelmatyö antaa pitkän ja lyhyen 
aikavälin askelmerkit maanhankinnal-

le, kaavoitukselle ja toteutukselle. Kun-
nassa on useita maankäytön kokonai-
suutta ohjaavia strategioita: Kempeleen 
maankäytön kehityskuva 2050, Maa-
poliittinen ohjelma 2019, Asunto-ohjel-
ma 2020-2025, Keskusta-alueen visio, 
Kempeleen liikennepoliittinen ohjelma 
2021-2025 sekä tuoreimpana kunnan-
valtuuston 20.6.2022 § 40 hyväksymä 
Maankäytön toteutusohjelma 2022-
2027.

Kunnan ohjelmiin ja kehittämissuun-
nitelmiin voi tutustua lisää osoitteessa  
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-
ymparisto/suunnitelmapankki/muut-
suunnitelmat-ja-selvitykset.html

Valmistuneet kaavahankkeet

2. Linnakangas, Zeniitin matkailu-
alue ja Linnakaarron länsipuolen 
asuinalueet
Asemakaavalla osoitettiin Linnakankaan 
pohjoisosassa sijaitsevalle Zeniitin alu-
eelle matkailun, työpaikkojen, kaupan ja 
virkistyksen keskus sekä asumisen alu-
eita, jotka liittyvät Zeniitin palveluihin. 
Suunnittelussa huomioitiin olemassa 
olevat luonto- ja muinaismuistokohteet 
sekä virkistysreitit. Zeniitin viitesuun-
nitelmaan, lukuisiin selvityksiin ja yh-
teistyötahojen palautteisiin pohjautuva 
kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.6.-
27.8.2021 ja hyväksyttävänä kunnan-
valtuustossa 8.11.2021 § 95. Valtuuston 
päätöksestä on valitettu Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus 
on päätöksellään 17.1.2022 § 4 mää-
rännyt asemakaavan voimaan korttelin 
26230 tontteja 6-8, kortteleita 27000-
27051 sekä niihin liittyviä erityis-, viher- 
ja katualueita koskevilta osiltaan lukuun 
ottamatta valituksen alaisia osia. Ase-
makaavan muutos ja laajennus kuulutet-
tiin noin 119 ha osalta voimaan 2.2.2022. 

6. Vihiluoto, Vihiluodontie-Lento-
kentäntie risteys 
Asemakaavaa on muutettu noin 2 ha 
suuruisella korttelin 23022 ja sitä koske-
villa liikenne- ja katualueilla. Muutoksella 
on mahdollistettu ”Mt 815, Lentokentän-

tien parantaminen välillä Pohjantie (vt4) 
–Hailuodontie (mt 816)”–hankkeen mu-
kaiset liikennejärjestelyt Vihiluodontien 
ja Mt815 Lentokentäntien risteyksessä. 
Hankkeessa on sovellettu vaikutuksil-
taan vähäisen asemakaavan prosessia. 
Kaavamuutos on hyväksytty kunnanhal-
lituksessa 15.11.2021 § 399 ja kuulutettu 
voimaan 5.1.2022.

9. Paituri, kortteli 12002 lähialuei-
neen (Paiturintien risteys)
Paiturintien molemmin puolin korttelei-

hin 12002 ja 12003 ulottuva 1,8 ha suu-
ruinen asemakaavamuutos on hyväksyt-
ty kunnanvaltuustossa 2.5.2022 § 30 
ja saanut lainvoiman 21.6.2022. Kaava-
muutosalueen rakentamistehokkuutta 
on nostettu 0,20:stä 0,25:een ja tont-
timäärä muuttui 10 erillispientaloton-
tista 4 asuinpientalojen tonttiin sekä 6 
erillispientalotonttiin. Käytöstä poistu-
nut yhdyskuntateknisen huollon tontti 
osoitettiin niin ikään asuinrakentamisen 
käyttöön.

Havainnekuva Zeniitin Virkistyjäntieltä
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Aukioloajat
   Uimala  Kahvio

Maanantai  12.00–20.00*  12.30-18.30

Tiistai–torstai 6.30–21.00*  8.00–19.30

Perjantai  9.00–20.00*  9.00–18.30

Lauantai-sunnuntai 9.00–17.00*  9.00–15.30

*Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu 
puoli tuntia ennen hallin sulkemista.

Poikkeusaukioloajat
• 24.10 Poolparty (lapsille) 17-20.00, Halli avoinna12.00-16.30
• 9.11 vesisankarit (kouluille), Halli suljettuna 8.30-14.30

Yleisten vesivoimistelu-
iden viikko-ohjelma 
Vesijumppiin saavat osallistua kaik-
enikäiset vesiliikkujat. Viikolla 43 on 
vesivoimistelut vain Ti, Ke, To ja Su 
aamuina. Muutokset ovat mahdollisia. 

Maanantai
• klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, 

monitoimiallas
• klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, 

monitoimiallas, musiikki

Tiistai
• klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoal-

las ja musiikki. 
• klo 14.30 Senioreiden vesivoimistelu, 

monitoimiallas. 
• klo 17.30 Yleinen vesivoimistelu, 

monitoimiallas

Keskiviikko
• klo 7.00 Yleinen vesivoimistelu - 

Teho, monitoimiallas ja musiikki
• klo 15.30 Yleinen vesivoimistelu, 

isoallas ja musiikki

Torstai
• klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoal-

las ja musiikki.
• klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, 

monitoimiallas ja musiikki. 
• klo 18.30 Yleinen vesivoimistelu, 

FinnHitz, monitoimiallas ja musiikki

Perjantai
• klo 13.30 Yleinen vesivoimistelu - Ke-

vennetty, monitoimiallas ja musiikki
• klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - 

Teho, monitoimiallas ja musiikki

Sunnuntai
• klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, 

isoallas ja musiikki.  

Zimmarikortti-info
Jatkamme laminoitujen korttien 
vaihtoaikaa uusiin 30.9.2022 asti. Os-
taessasi/vaihtaessasi uuteen korttiin, 
lisätään 3 € rekisteröintimaksu. 

Asiakastiedote
Pieniä muutoksia vesivoimistelijoiden 
arkeen:
• Maanantaina klo 18.00-18.30 yleinen 

vesivoimistelu siirtyy monitoimial-
taalle. 

• Perjantain kevennetty vesivoimistelu 
poistuu valikoimastamme viikolla 44. 

Kaunista syksyä kaikille! 
T. Zimmarin väki

Liikuntapalvelut

Monitoimialtaan varaukset

Monitoimiallas suljettu muulta toiminn-
alta varattujen vuorojen aikana. Allas on 
tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. 
Muutokset mahdollisia. 
 
Maanantai
• klo 14.15–14.45 Yleinen 

vesivoimistelu – Kevennetty
• klo 15.00–15.30 TK Liminka (29.8.-

12.12.)
• klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu

Tiistai
• klo 8.40-9.40 Medifamilia (16.8-

28.3.)
• klo 9.45–10.30 Kempele-opisto 

(13.9-4.4.)
• klo 11.00–11.30 Maa- ja 

kotitalousnaiset (4.10/1.11/13.12)
• klo 14.30–15.00 Yleinen, Senioreiden 

vesivoimistelu
• klo 17.30–18.00 Yleinen 

vesivoimistelu

Keskiviikko
• klo 7.00–7.30 Yleinen vesivoimistelu 

– Teho
• klo 10.05-11.05 Medifamilia (17.8-

29.3.) 
• klo 15.30–16.00 TK Tyrnävä (14.9-

7.12./11.1-26.4)

Torstai
• klo 8.30-9.15 Kempele opisto (15.9.-

13.4.)
• klo 10.00–10.30 Tk Siikajoki 
• klo 11.15–12.00 Voitas-ryhmä (18.8-

15.12.)
• klo 14.00–14.30 Yleinen, Senioreiden 

vesivoimistelu
• klo 14.30-15.15 Medifamilia ( 25.8-)
• klo 18.30–19.00 Yleinen 

vesivoimistelu – FinnhitZ

Perjantai
• klo 9.15-9.45 Virtaa Vedestä- kurssi 

(4.11-16.12.)
• klo 9.45–10.30 Santamäki (varattu 

parittomilla viikoilla 19.8.-9.12.22)
• klo 13.30–14.00 Yleinen 

vesivoimistelu – Kevennetty
• klo 17.00–17.30 Yleinen 

vesivoimistelu –Teho

Lauantai
• klo 8.00–11.00 Vauvauinti (20.8-

17.12.)

Sunnuntai
• klo 15.45-16.30 Kempele-opisto 

(11.9-27.11)

Allasvaraukset

Senioreiden liikunta

Liikuntaryhmiä ei ole syyslomaviikolla 43.
Ulkoliikuntaryhmät ovat päättyneet. Lämpimät kiitokset kaikki entiset ja 
uudet osallistujat, jatketaan toukokuussa 2023.

VIRTAA VEDESTÄ -vesiliikuntakurssi 4.11.-16.12. (7 krt)
Vesivoimistelua kevennetyin liikkein. Kempeleläisille vesiliikuntaharrastuk-
sen aloittelijoille. Seniorikortilla, liikuntapassilla tai 3€/kerta.
Perjantai  klo 9.15-9.45 Zimmari monitoimiallas
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Minna Lammassaari p. 040-664 3872

ASUKASTUVAN TUOLIJUMPAT
Tuolijumppa sisältää musiikin mukaan tehtäviä helppoja liikkeitä, joita kukin 
tekee oman jaksamisen mukaan. Maanantain jumppa on kevyempi ja teh-
dään koko ajan istuen, joten se sopii myös pyörätuolissa istuville. Keskiviikon 
jumpalla noustaan välillä seisomaan. Juomapullo mukaan.  Ei ennakkoilmoit-
tautumista. 
Maanantai  klo 10.00-10.45 (ei 5.12.)
Keskiviikko klo 12.00-12.45 (ei 9.11. ja 7.12.)

KUNTOSALIHARJOITTELU KEMPELEHALLILLA
Tarkoitettu kempeleläisille senioreille, joilla ei ole vielä kokemusta kuntosali-
harjoittelusta. Mahdollisuus käydä salilla ohjaajan kanssa kahdestaan tai 
pienryhmissä. Ota rohkeasti yhteyttä. Osallistuminen mahdollistuu sen-
iorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille tulee ostaa 8 euron hintain-
en magneettikortti, jolla sisäänpääsy salille mahdollistuu. 

Lisätietoja senioreiden liikuntaryhmistä:
Liikunnanohjaaja Minna Lammassaari 
p. 040 664 3872 
minna.lammassaari@kempele.fi

Aukioloajat ma 10.45-18.00, ti-pe 10.15-18.00.  
Tule rohkeasti tutustumaan monipuoliseen valikoimaamme!
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MUSIIKKI

110178 Ukulelen alkeet  
UUSI KURSSI!
• KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU, 

B-TALO, LK. 026, Koulutie 4 A 6 
• 15.10.2022 
• La 10.00–15.00 
• Jussi Rasinkangas
• 15,00 € 

Ukulele-kurssi aloittelijoille. Kurssilla 
opetellaan ukulelen soiton alkeita. Ope-
tuksen perusajatuksena on säestyksen 
harjoittelu. Sopii kaikenikäisille lapsista 
aikuisiin. Ja mikseipä kurssille voi tulla 
vaikka lapsi yhdessä isän/äidin kanssa. 

MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT

110415 Villavaatteen uusi 
elämä 
• TAITOLA, OMPELUTILA, Honkasen-

tie 15 B 
• Pe 18.00–21.15, La 9.00–15.45 
• 21.–22.10.2022 
• Henna Luokkanen 
• 32,00 € 

Tule tekemään vahingossa vanuttuneis-
ta, pieneksi käyneistä tai rikkinäisistä 
villavaatteista uusia tuotteita. Tehdään 
eilaisia lapasia ja tossuja tai muita asus-
teita. Ota mukaan ompelutarvikkeet se-
kä vanuttuneet villavaatteet (tai vanuta 
etukäteen pesukoneessa). 

810200 Kakunkoristeet 
vohvelipaperista  
• TAITOLA, MONITOIMITILA, 

Honkasentie 15 B
• Pe 17.00-21.15, La 10.00-16.00
• 4.-5.11.2022
• Päivi Kiviniemi-Kaikkonen
• 32,00€

Kotileipureille uusia tuulahduksia kakku-
jen koristeluihin! Tällä kurssilla opit teke-
mään näyttäviä luomuksia vohvelipape-
rista kakkujen, kuppikakkujen ja muiden 
leivonnaisien koristeeksi. Teemme kau-
niita vohvelikukkakoristeita erilaisilla tek-
niikoilla. Upeat kukkakoristeet jäljittelevät 
ilmavuudellaan aitoja kukkia. Opit koriste-
lemaan leivoksesi ihastuttavilla ja maistu-
villa hortensioilla, orkideoilla ja hehkuvan 
vihreillä lehdillä. Tarvittavia vohvelipaperi-
arkkeja voit tilata netistä tai ostaa kurssil-
la opettajalta (0,50 euroa/arkki).

LIIKUNTA

830130 Selän hyvinvointi 2
• AKATEMIAN TILA, Honkasentie 15 A
• To 11.00-12.00
• 3.11.2022 - 15.12.2022
• Mia Tervo
• 23,00€

Selän hyvinvointiryhmä sopii kaikille se-
län terveydestä kiinnostuneille. Ryhmä 
tarjoaa tietoa ja työkaluja aktiiviseen se-
län terveyden edistämiseen. Ryhmässä 
tehdään monipuolisesti erilaisia harjoit-
teita, jotka edistävät kehon tukirangan 
hyvinvointia. Harjoittelussa huomioidaan 
mm. ryhti, hengitys, liikkeen hallinta, ni-
velten ja pehmytkudosten liikkuvuus, li-
hasvoima sekä keskikehon ja lantion  
alueen tukilihaksisto. Ryhmässä harjoi-
tellaan eri alkuasennoissa ylhäällä ja lat-
tiatasossa.

830190 Hyvän olon lauantai, 
lokakuu 
• YLIKYLÄN PÄIVÄKOTI, Pekurintie 9 
• La 11.00–13.15 
• 8.10.2022 
• Heidi Kilkki 
• 18,00 € 

Päivä koostuu kolmesta erilaisesta tun-
nista. Ensin lämmitellään kehoa afro-
brasilialaisen musiikin rytmeissä. Tämän 
tunnin aikana keho soljuu musiikin mu-
kaan kuin aalto ja hiki virtaa. Pehmeät 
afroliikkeet poistavat selän, hartiaseu-
dun ja rintarangan jäykkyyttä. Seuraavat 
45 minuuttia sujuu Hatha Yoga Flow`n 
merkeissä. Nimi tulee tavasta suorittaa 
liikkeet sujuvasti peräkkäin. Liikkeet vir-
taavat alkuasennosta toiseen. Hatha 
Yo-ga Flow sopii aloitteleville ja jo joo-
gaa harrastaneille. Hathajoogasta ote-
taan tunnin sisältöön kehonhallintaa, 
mielenrauhaa ja hengitystekniikka. Sy-
vät ja pinnalliset lihakset kehittyvät ja 
tietoisuus omasta kehosta kasvaa har-
joitusten avulla. Viimeiset 45 minuut-
tia rentoudutaan äänimaljojen parissa. 
Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lem-
peä värähtely johdattaa kehon rentou-
tumiseen, jossa päästetään irti kehon 
jännityksistä, huolista ja arjen kiireestä. 
Hyvän olon päivään tarvitset mukavat, 
rennot vaatteet ja juomapullon. Voit ol-
la avojaloin tai tuoda mukanasi jumppa-
tossut. Lisäksi ota mukaan oma jumppa-
matto, tyyny ja viltti. 

 
Kursseille voi ilmoittautua netissä 
osoitteessa uusi.opistopalvelut.fi/kem-
pele tai puhelimitse 050 4636 431.

Opinto-ohjelma on noudettavissa 
kirjastolta tai Kempele-opiston toi-
mistolta, osoite on Honkasentie 15 
B (toimistoaikana ma-pe klo 8-16). 
Opinto-ohjelman sähköinen näköis-
versio on luettavissa Kempele-opis-
ton nettisivulta, mistä se on myös 
mahdollista tulostaa.
 
Huom! Mikäli olet oikeutettu johonkin 
opiston tarjoamaan maksuetuuteen, 
älä maksa kurssi-maksua ilmoittau-
tumisen yhteydessä vaan ota yhteyt-
tä opiston toimistoon maksuetuuden 
saamiseksi. 

Kempele-opisto ei ole velvollinen 
palauttamaan jälkikäteen maksuja, 
jotka ovat johtuneet maksuetuuden 
käyttämättä jättämisestä. Maksue-
tuuksista voit lukea tarkemmin net-
tisivultamme.

Ilmoittautuminen lukuvuoden  
2022-2023 opintoihin

Kempele-opistoLiikuntapalvelut

• Liikunta-asioissa neuvominen, 
jos osallistuminen yleisesti 
tarjolla oleviin ryhmiin ei syystä 
tai toisesta onnistu tai tarvitset 
tietoa soveltavan liikunnan 
välineistä.

• Yhteistyö kunnan sisällä 
mm. varhaiskasvatuksen, 
perusopetuksen, 
vammaispalveluiden ja 
fysioterapeuttien kanssa. 

• Soveltavan liikunnan välineiden 
lainaus ja soveltavan liikunnan 
olosuhteiden ja tarjonnan 
kehittäminen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Erityisliikunnan koordinaattori 
Juha Vuoti, p. 040 5704711,  
 juha.vuoti@kempele.fi 
www.kempele.fi/soveltavaliikunta

Soveltavan liikunnan 
ryhmät, joissa on tilaa

Pallopelisporttis, yli 12-vuotiaille 
erityisnuorille ja aikuisille 
• Zemppi Areenalla keskiviikkoisin 

klo 14:00-15:00
• Ryhmässä kokeillaan ja pelataan 

erilaisia liikuntalajeja ja -muotoja 
ohjatusti. 

• Liikuntavarustus ja juomapullo 
mukaan.

• Ryhmä on tarkoitettu Zytykkeen 
toiminnassa oleville aikuisille 
sekä yläkouluikäisille erityisen 
tuen oppilaille

Hyvän mielen liikuntaryhmä 
• Maanantaisin klo 11:00-12:00, 

kokoontumispaikka vaihtelee
• Ryhmään voit tulla kokeilemaan 

erilaisia liikuntalajeja, hakemaan 
vinkkejä liikuntaharrastamiseen 
tai tulla etsimään kadoksissa 
ollutta kipinää liikuntaan. Ryhmä 
on tarkoitettu vähän liikkuville, 
kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille 
ja mielenterveyskuntoutujille.

Thainyrkkeily, yli 12-vuotiaille erityis-
nuorille ja aikuisille 
• Jaowsamut Muay Thai torstaisin 

klo 17:00-18:00 JMT:n salilla 
(Hakatie 11-13)

• Erityisnuorille ja aikuisille 
suunnattu ryhmä, jossa pääset 
harjoittelemaan thainyrkkeilyä 
ammattitaitoisessa ohjauksessa. 
Luvassa hikeä ja naurua! 
Ryhmässä itsensä haastaminen 
ja hauskanpito korostuvat. 
Juomapullo ja joustavat vaatteet 
mukaan. 

• Kurssin hinta 60€ / 
syyskausi. Maksuohjeet saat 
ilmoittautumisen jälkeen 

• Ilmoittautuminen sähköpostilla 
jmt.muaythai@gmail.com 

Lisätietoja 
Erityisliikunnan koordinaattori 
Juha Vuoti, p. 040 570 4711 tai JMT:n 
henkilökunta jmt.muaythai@gmail.com 

Kaikki liikuntaryhmät:  
www.kempele.fi/soveltavaliikunta

Kempeleen soveltavan liikunnan palvelut

M L L  P E R H E K A H V I L A
     

Kaikille avoin ja maksuton lasten ja van-
hempien kokoontumispaikka Tietotorin 

tiloissa keskiviikkoisin 9.00-12.00

Ohjelmassa vapaata leikkiä, toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien 

kohtaamisia, sekä asiantuntija-vierailuja 
toiveiden mukaan.

Tervetuloa mukaan ke 5.10. klo 9.00 
aloittelemaan syyskautta!

Koulutie 4, pysäköinti Kempelehallin park-
kialueelle, kulku Kempelehallin ja koulun 

välistä pihan perälle.

Onko sinulla mahdollisuus antaa aikaa 
vapaaehtoistyölle kerran kuussa?  

Olethan yhteydessä!
     

kempeleen.yhdistys@mll.fi
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Kulttuuri

Voi leipä!

K A J A A N I N  K A U P U N G I N T E A T T E R I  E S I T T Ä Ä :

M A  3 1 . 1 0 . 2 0 2 2  K L O  1 8 . 0 0

L I P U T  1 5 €
E N N A K K O L I P U T  M Y Y  

K E M P E L E E N  K I R J A S T O  J A  T I K E T T I .  

( T i k e t i s t ä  o s t e t t u i h i n  l i p p u h i n

 + 1 , 5 0 e  p a l v e l u m a k s u )

 

K e s t o  n .  1  t  1 0  m i n ,  e i  v ä l i a i k a a .  

S o p i i  k a i k e n i k ä i s i l l e !

www.kempele.fi/kulttuuri

K I R K O N K Y L Ä N  K O U L U ,  

D - T A L O N  S A L I

K O U L U T I E  4 ,  9 0 4 4 0  K E M P E L E

Keskiviikko 5.10.
• klo 12.00 Vanhustenviikon pääjuhla Kempeleen vanhassa kirkossa. 

Ennakkoilmoi�autuminen.
• Vuoden seniorin julkistaminen klo 12 pääjuhlassa / seniorineuvosto

Torstai 6.10.
• klo 9.30-12.00 Kempeleen Eläkeläiset kokoontuvat. Tervetuloa 

tutustumaan toimintaan, Kempeleen Työväentalo
• klo 10.00 Voimaa ruuasta -luento (Leea Järvi), Kempeleen kirjasto
• klo 10.00 Jumppa. Kempeleen nuorisoseurantalo / RES ry
• klo 10.45 -13.30 Kerhopäivän ohjelmaa. Tervetuloa tutustumaan 

toimintaan. Kempeleen nuorisoseurantalo / RES ry
• klo 18.00 Lauluja luonnosta -konser�: Kempele-opiston esiintyjiä, 

Kempeleen kirjasto

Perjantai 7.10.
• klo 13.00-15.00 maksuton uin�kerta senioreille, Zimmari (uin� 

tämän ajan sisällä)
• klo 13.30 kevenne�y vesivoimistelu monitoimialtaalla, Zimmari

Lauantai 8.10.
• klo 12.00-16.00 Kempeleen vanha kirkko auki yleisölle, opastus
• klo 13.00 Esko Valtaojan luento, Kempeleen kirjasto

Koko viikon ajan:
• Janne Hakalahden taidenäy�ely sekä Yhdessä luontoon -kirjanäy�e-

ly Kempeleen kirjastossa
• Rukouspolku Kokkokankaan srk-keskuksen pihapiirissä, Kissaojan�e 

12. Tervetuloa pysähtymään rukousten äärelle oman aikataulusi 
mukaan.

VANHUSTENVIIKKO 
KEMPELEESSÄ 2. - 9.10.2022

Lisäksi Kempeleen kunta haluaa 
haastaa mukaan kaikki omaiset 

”Vie vanhus ulos” -kampanjaan!

To 20.10.2022 klo 19.00
Pirilä-sali,

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Johanna Iivanainen

Liput 20/25€
Liput ennakkoon: Kempeleen kirjasto

www.kempele.fi/kulttuuri

Kuva: Tanja Ahola

(Tiketistä ostettuihin lippuihin lisätään 2.50€ palvelumaksu)

Pirilän joulumarkkinat 
järjestetään jälleen lauantaina 17.12.2022 klo 10-14 Pirilän tun-
nelmallisella tilalla osoitteessa Piriläntie 175, 90440 Kempele.

Haemme mukaan markkinamyyjiä! 
Ilmoittautumiset ja lisäinfo osoitteessa 

www.kempele.fi/pirilanjoulu
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Ota yhteyttä
Kempeleen kunta

Postiosoite: 
PL 12, 90441 Kempele

Kunnan postilaatikot: 
terveyskeskus, (Kirkkotie 21, 
A1) ja Vihikari 10.

Käyntiosoite: 
Vihikari 10, 90440, Kempele.

Puh: 08 5587 2200, 
kempele@kempele.fi, 
www.kempele.fi.

Kierrätyskeskus 
Kirkkopolku 24, 
Puh: 050 316 3787.

Hammashoitola 
Hammashoitola, 
terveyskeskus, 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 5587 2170.

Hammashoitola, Ylikylä, 
Mustikkapolku 4, 
Puh: 08 5587 2170.

Terveyskeskus 
Kirkkotie 21, 
Puh: 08 558 72100.

Ajanvaraus, kiireetön: 
(ma-to klo 10-16 ja pe 10–15), 
Puh: 08 558 721 40.

Ajanvaraus, kiireellinen: 
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15), 
Puh: 08 558 721 02.

Ikäihmisten neuvola 
Kirkkotie 21, B1, 
Puh: 08 558 721 40.

Puhelintunti:  
ma klo 15–16 ja  
ke klo 11.30–12.30,  
Puh: 050 467 9390.

Mielenterveysneuvola 
Kirkkotie 21, B1 
050 463 6385.

Äitiys-, lasten- ja  
perhesuunnitteluneuvola 
Kirkkotie 21, B1, 2. krs, 
08 558 721 37.

Sosiaali- ja 
työllistämispalvelut 
Voimatie 6 A, 
Puh: 08 558 72200.

Vanhusten ja  
vammaisten palvelutalo 
Hovintie 12, 
Puh: 040 158 4017.

Tietotorin 
omatoimikirjasto, 
Lasten- ja nuortentila 
Koulutie 4B, 
Puh: 050 316 9409.

Kempele Akatemia, 
Lasten- ja nuortentila 
Honkasentie 15 A

Kempele-opisto 
Honkasentie 15 B, 
Puh: 050 463 6431.

Pääkirjasto 
Zeppelinintie 1, 
Puh: 050 316 9409.

Virkistysuimala Zimmari 
Pekurintie 1, 
Puh: 050 316 9406.

Toimintakeskus Zytyke 
Kuivaamontie 1, 
Puh. 08 5587 2200.

Kempeleen pääkirjasto 
Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., Zeppelinintie 1.
Puhelin: 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kotisivu: www.kempele.fi/kirjasto 
Lainojen varaukset ja uusinnat: outi.finna.fi
eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto 
Aukioloajat
Ma–to klo 10–19
Pe klo 10–17
La klo 10–15
Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16. Palautusluukku on 
kiinni pitkien sulkuaikojen aikana. Palautusluukun koko on 
rajallinen, jonka vuoksi emme voi pitää palautusluukkua auki 
pitkiä aikoja. Pitkien kiinnioloaikojen aikana luukkua ei ole 
mahdollista tyhjentää.

Tietotorin omatoimikirjasto  
Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele. 
Sisäänkäynti Kempelehallin puoleisesta ovesta 
Puhelin: 050 3169 409 
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Aukioloajat
Ma–pe  klo 8–20 (omatoimiaika)
La  klo 10–15 (omatoimiaika)

Linnakankaan omatoimikirjasto 
Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha). 
Käynti sisäpihan kautta, E-ovi 
Puhelin: 050 3169 409 (pääkirjasto) 
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Aukioloajat
Ma–pe klo 16–20 (omatoimiaika)
La klo 10–15 (omatoimiaika)

Kirjasto somessa
Kempeleen kirjasto

@kempeleenkirjasto

Kirjallisuuspiirit
To 13.10. klo 18.00 Tavallisten miesten kirjallisuuspiiri. Kirjana 
Gogol, Nikolai: Kuolleet sielut.

To 27.10. klo 17.30-19.00 Sari Holapan kirjallisuuspiiri. Kirjana 
Casarett, David: Kuolema Kukko-onnen majatalossa.

Celian äänikirjapalvelut
Tarkoitettu kaikille, joille lukeminen on hankalaa esim. lukivaikeu-
den, heikon näön, vamman tai vastaavan syyn vuoksi.

Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen Celiasta on täysin 
maksutonta. Tavallisimmin kirjat lainataan ja kuunnellaan känny-
källä tai tabletilla.

Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi voi liittyä kirjastossa. Voit 
tiedustella palvelua myös esim. omaisesi puolesta. Kysy lisää 
kirjastosta, p. 050-3169409. Lisätietoja myös osoitteessa:  
www.celia.fi

Kirjasto

Tapahtumat
 
To 6.10. klo 10.00 Voimaa ruuasta -luento, Leea Järvi

To 6.10. klo 18.00 Lauluja luonnosta -konsertti. Kempele-opiston 
esiintyjiä: puhallinorkesteri, nuorten kansanmusiikkiyhtye, pienistä 
viulisteista koostuva Viuluyhtye, 1-2 pikkuviulistin sooloesitys sekä 
pianoesityksiä.

La 8.10. klo 13.00 "Kulje valoon, kulje aurinkoon" - Kirjailija-
vieraana Esko Valtaoja.

La 15.10. klo 12.00-13.00 Lukulemmikit tavattavissa

Ke 9.11. klo 17.30 Kirjailijavieraana Mirja Heikkilä. Heikkilä 
esittelee kirjaansa Herkkäkorvainen tyttö.

Näyttelyt
 
Lokakuu: Janne Hakalahden näyttely, öljyvärimaalauksia
Marraskuu: Leena Kyyrön näyttely
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? Ota 
yhteyttä kirjastoon!

Satutuokiot
Torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Henkilökunta lukee ja kertoo 
satuja. Sopii parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille. Satutuokion kesto 
n. 20-30min.

ESKO
VALTAOJA

Kirjailijavieraana
Kempeleen kirjastossa

LA 8.10.2022
KLO 13.00

KAUPPAKESKUS
ZEPPELIN, 3.KRS

Tapahtuma 
on osa
Vanhustenviikon
ohjelmaa.

Varattava työskentelytila Smartblock
Tila on tarkoitettu työskente-
lyyn, opiskeluun ja neuvottelui-
hin. Tilaan sopii enintään neljä 
henkilöä ja se on äänieristetty. 
Smartblockin voi varata max. 4 
tunniksi kerrallaan. Varaukset 
suoraan kirjastolta, puhelimit-
se p. 050 3169 409 tai sähkö-
postilla kirjasto@kempele.fi. 
Pidäthän huolen siisteydestä 
käyttäessäsi neuvottelutilaa!

Käytettävissä oleva kokous-
tekniikka:
• 32” Full HD -näyttö 

kaiuttimilla
• HDMI-kaapeli (myös 

DisplayPort-valmius)
• 2 pistorasiaa
• kirjaston langaton 

nettiyhteys

mailto:kempele@kempele.fi
http://www.kempele.fi

