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1. Perus- ja tunnistetiedot 
1.1 Tunnistetiedot 

Tunnistetiedot on esitetty asemakaavan selostuksen kannessa. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen Keskustan tilastoalueen (101) pienalueelle Ase-
manseutu (002). Asemakaavanmuutos sijoittuu Eteläsuomentien, Niemeläntien, Raution-
tien ja Martinkujan väliselle korttelialueelle, jolla sijaitsee erillispientalojen (AO) kortteli 
2009 sekä puisto (VP). Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2009 tonttia 1 sekä VP-
aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 4663 m2. 

 

Kuva: Suunnittelualueen rajaus opaskartalla. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi on Kempeleen asemakaava muutos / Kortteli 2009, Niemeläntie. Asema-
kaavanmuutokseen on ryhdytty yhteistyössä kunnan ja maanomistajan kanssa. Kempe-
leen kunnan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että suunnit-
telualueen viheralueelle osoitetaan kaavoitusaloitteessa esitetyn mukaisesti asuinraken-
tamista soveltuva määrä. Lisäksi viereisen AO-alueen tontista muodostetaan kaksi tonttia 
sekä osoitetaan pyöräpysäköintiä viheralueelle ELY-keskuksen määrittämän tarpeen mu-
kaan. 

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

Asemakaavaselostuksen liiteluettelo  
 
LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake 
LIITE 2 Ote voimassa olevasta asemakaavasta 
LIITE 3  Ote rekisterikartasta 
LIITE 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
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1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdema-
teriaalista 

Alueen suunnittelu nojautuu pääasiassa jo tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin. Lisäsel-
vityksiä teetetään, mikäli ne osoittautuvat kaavaprosessin edetessä tarpeelliseksi. 
 
- Perustamistapaselvitys/maaperätutkimusraportti, RMP-Service Oy, 7.11.2019 

 
- Kempeleen keskusta-alueen Visio, KAVio, 5.5.2020 
 
- Kempeleen Taajaman osayleiskaavan 2040 selvitykset: https://www.kempele.fi/asu-

minen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/yleiskaavahankkeet/taajaman-osayleis-
kaava-2040.html 
 
ks. erityisesti Raideliikennemeluselvitys ja Tärinäselvitys!! Myös vanha tärinäselvitys 
Pylkkään alueelle löytyy käsiarkistosta, vähän vaillinaisena myös täältä: O:\Kaavoi-
tus\KAAVOITUS\Verkostot_geo\TÄRINÄ 

 
- Kempeleenharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (12.4.2018)  

O:\Kaavoitus\KAAVOITUS\Verkostot_geo\POHJAVESI\PV-suojeluslma_paivi-
tys_2017\VALMIS 

 
- Kempeleen kunnan hulevesien hallintasuunnitelma (29.6.2016, rev 20.6.2019 Pöyry) 

O:\Kaavoitus\KAAVOITUS\Verkostot_geo\HULEVESI\RAPORTTI-VALMIS-hule-
rev-2019 

 
- Kiinteistöjen hulevesiohje: Omakoti- ja paritalot, 10.5.2019 Pöyry 

Kempeleen kunta https://www.kempele.fi/media/tiedostot/asuminen-ja-ymparisto/ra-
kentaminen/kempele_hulevesiohje_ok_10052019.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/yleiskaavahankkeet/taajaman-osayleiskaava-2040.html
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/yleiskaavahankkeet/taajaman-osayleiskaava-2040.html
https://www.kempele.fi/asuminen-ja-ymparisto/suunnitelmapankki/yleiskaavahankkeet/taajaman-osayleiskaava-2040.html
https://www.kempele.fi/media/tiedostot/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kempele_hulevesiohje_ok_10052019.pdf
https://www.kempele.fi/media/tiedostot/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/kempele_hulevesiohje_ok_10052019.pdf
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2. Tiivistelmä 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

- Elinvoimavaliokunta (9.4.2019): Valiokunta ohjaa, että kaava-aloitteeseen ryhdytään yh-
teistyössä maanomistajan kanssa. 

- Kempeleen kunnanhallitus päätti elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti kaavamuu-
toksen käynnistämisestä 29.4.2019 § 145 perustuen kunnan ja maanomistajan kesken 
aiemmin maakauppojen yhteydessä tehtyyn suulliseen sopimukseen. 

- Vireille tulo, OAS ja kaavan valmisteluaineisto kunnanhallituksessa 09/2020 
- Kunnanhallitus asettaa OAS:n ja valmisteluaineiston nähtäville 09/2020 
- Valmisteluaineisto nähtävillä 16.9. – 16.10.2020 
- Elinvoimavaliokunta (20.10.2020): Valiokunta ohjaa, että kaavahanketta voidaan jatkaa 

suunnitellusti. 
- Ehdotusvaiheen aineisto kunnanhallituksessa 16.11.2020 
- Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen nähtäville 11/2020 
- xxx 

 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, 
että suunnittelualueen viheralueelle osoitetaan kaavoitusaloitteessa esitetyn mukaisesti 
asuinrakentamista soveltuva määrä, viereinen AO - tontti muutetaan kahdeksi tontiksi 
sekä varataan viheralueen yhteyteen pyöräpysäköinnille alue. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi, kun kaava on saanut 
lainvoiman.  
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3. Lähtökohdat 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus   

Suunnittelualue on vanhaa, rakentunutta asemakaava-aluetta. Alue sijoittuu Eteläsuo-
mentien, Niemeläntien, Rautiontien ja Martinkujan väliseen kortteliin.  

3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue rajautuu Kempeleen Keskusta-alueen visiossa (KAVio) esitetyn Keskus-
puistometsikön taajamametsä alueeseen. Suunnittelualue sijaitsee Kempeleenharjun 
pohjavesialueella. 

 

Kuva: Kempeleen Keskusta-alueen visio (KAVio), viherympäristön tavoitetila kartalla. 

Maaperä ja rakennettavuus 

Suunnittelualueelle laaditun perustamistapaselvityksen/maaperätutkimusraportin (RMP-
Service, 2019) mukaan suunnittelualue on vanha hiekanottopaikka ja täytetty vuosikym-
meniä sitten. Pintamaakerrokset ovat pintamultaa/humusmaata 0,2 - 0,3 metrin paksuna 
kerroksena. Täyttömaa on kivistä hiekkaista silttiä tai silttistä hiekkaa. Pinnasta keskitii-
viissä tilassa noin 1,0 - 1,5 metrin syvyyteen, jonka alla löyhtyy jonkin verran. 5,0 – 6,0 
metrin syvyydessä perusmaa tiiviissä tilassa kairattuun syvyyteen saakka. Maaperä on 
routivaa. Puurunkoiset rakennukset esitetään perustetavaksi perusmaan varaan normaa-
lilla matalaperustuksella. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueen lähiympäristö on väljäksi rakentunutta asumisen aluetta. Asemakaa-
van muutos täydentää toteutuessaan Keskustan tilastoalueen yhdyskuntarakennetta. 
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Kempeleen kunnan Asunto-ohjelman 2014–2020 mukaan ohjelman laatimisajankohdan 
aikaan tonttireservi kunnan länsipuolella on täyttänyt viiden vuoden tavoitteen kerros- ja 
rivitalojen osalta, toisaalta ilman lisäkaavoitusta kerrostalojen reservitavoite tulee alittu-
maan lähivuosina. Omakotitonteista on länsipuolella ollut puutetta jo useamman vuoden 
ajan. Asunto-ohjelman päivityksessä tullaan Kempele-sopimuksen mukaiseen väestöta-
voitteeseen vastaamaan määrittelemällä ohjelmassa asuntotyyppijakauma nykyistä tii-
viimpään suuntaan.  

Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 

Kaavamuutosalueella ei ole palveluita tai työpaikkoja. Lähimmät kuntakeskuksen palvelut 
sijaitsevat Kempeleen keskustassa n. 1 km päässä suunnittelualueesta. 

Liikenne 

Kempeleen Keskusta-alueen visiossa (KAVio) Asemanseutu nähdään lähijunaliikennettä 
tukevan tiiviin täydennysrakentamisen alueena. Eteläsuomentietä pitkin kulkee Oulun 
seudun joukkoliikenteen vuorot, joiden pysäkit sijaitsevat suunnittelualueen läheisyy-
dessä.  

Tekninen huolto 

Suunnittelualueella on rakennettua Oulun Seudun Sähkön sähköverkkoa ja Kempeleen 
Vesihuollon vesi- ja viemäriverkostoa.  

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne  

Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan uudistustyö on päättynyt vuoden 2018 ai-
kana. Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa Oulun kaupunkiseudun aluekeskuk-
sen keskustatoimintojen alueelle (C-3), Oulun seudun laatukäytävä alueelle (kk-5) sekä 
pohjavesialueelle.  
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Kuva: Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartasta. 

Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040 

Kempeleen Taajaman osayleiskaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu pientaloval-
taiseksi asuntoalueeksi (AP). Lisäksi alue sijoittuu keskustamaiselle kehitettävälle alu-
eelle, Oulun seudun laatukäytävä alueelle, ajoneuvoliikenteen meluvaikutusalueelle sekä 
raideliikenteen tärinävaikutusalueelle. 
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Kuva: Ote Kempeleen Taajaman osayleiskaavasta 2040. 
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Voimassa oleva asemakaava 

Suunnittelualueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Kempeleen kunnanhalli-
tuksessa 17.1.2005 teknisenä tarkistuksena ja saanut lainvoiman 9.3.2005 (Dnro/anro 
204/60/602/2004). Tekninen tarkistus tehtiin Kempeleen rakennuskaavan muutokseen 
73 (vahvistettu Oulun lääninhallituksessa 30.12.1988), jota ennen alueella oli voimassa 
Kempeleen ensimmäinen rakennuskaava n:o 1 (lääninhallitus 8.8.1966). 

Voimassa olevassa kaavassa alue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja 
puistoksi (VP). Viheralueen länsipuoli on ajoneuvomelualuetta (am) ja itäpuoli raideme-
lualuetta (rm).  

 

Kuva: Ote Kempeleen kunnan ajantasa-asemakaavasta (tilanne 15.5.2020). 

Rakennusjärjestys 

Kempeleen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.2.2002. 

Pohjakartta 

Suunnittelualueen pohjakartta on tarkistettu 23.6.2020. 
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4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kempeleen kunta on käynnistänyt asemakaavanmuutoksen kunnan ja maanomistajan 
kesken tehdyllä sopimuksella. Kempeleen kunnan tavoitteena on muuttaa voimassa ole-
vaa asemakaavaa siten, että alueelle muodostetaan kaavoitusaloitteessa esitetyn mukai-
sesti asuinrakentamista soveltuva määrä, muutetaan viereinen tontti kahdeksi tontiksi 
sekä osoitetaan viheralueelle ELY-keskuksen määrittämän tarpeen mukaan pyörä-
pysäköintiä. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kempeleen kunnanhallitus päätti elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti kaavamuu-
toksen käynnistämisestä 29.4.2019 § 145 perustuen kunnan ja maanomistajan kesken 
aiemmin maakauppojen yhteydessä tehtyyn suulliseen sopimukseen. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maan-
omistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.   

- Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhdistykset 
- Kempeleen kunnan elinvoimavaliokunta 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto  
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Oulun seudun ympäristötoimi 
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 
- Pohjois-Pohjanmaan museo  
- Kempeleen Vesihuolto Oy 
- Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy 
- Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö 
- Puhelin- ja teleyhtiöt / Dna Palvelut Oy, Elisa ja Telia Finland Oyj 

4.3.1 Vireilletulo ja asemakaavan tavoitteet 

Kempeleen kunnan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että 
suunnittelualueen viheralueelle osoitetaan kaavoitusaloitteessa esitetyn mukaisesti 
asuinrakentamista soveltuva määrä, viereinen AO - tontti muutetaan kahdeksi tontiksi 
sekä varataan viheralueen yhteyteen pyöräpysäköinnille alue. 

 
4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaavahankkeiden vireille tulosta ilmoitetaan Kempeleessä kuulutuksella. Kaava-
asiakirjat ovat kaavoituksen nettisivuilla (www.kempele.fi > Kaavoitus > Käynnissä olevat 
kaavahankkeet) koko kaavaprosessin ajan.  

Vireilletulon ja kuulemisvaiheiden vuorovaikutusmenettelyt ovat seuraavanlaiset: 
- Vireilletulo (MRL 63 §), valmisteluvaiheen (MRL 62 § ja MRA 30 §) ja Kaavaeh-

dotusvaiheen (MRL 65 §, MRA 27 §) kuuleminen käsitellään kunnanhallituksessa 
ja niistä ilmoitetaan virallisessa lehdessä, nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla.  
Ulkopaikkakuntalaisille ja muille osallisille lähetetään kirje kuulemisesta ja viran-
omaisille lausuntopyyntö.  

- Kaavaluonnos- ja kaavaehdotusasiakirjat ovat kunnanhallituksen käsittelyn jäl-
keen nähtävillä kunnan teknisissä palveluissa ja kunnan kaavoituksen nettisi-
vuilla.  

- Kuntalaisten ja osallisten yhteydenottoihin vastataan koko kaavaprosessin ajan.  

http://www.kempele.fi/
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- Työpalavereita eri tahojen kanssa pidetään kaavahankkeen kuluessa tarvitta-
essa. 

- Kuulemisvaiheiden palaute käsitellään kunnanhallituksessa. 
- Tieto kunnanvaltuuston hyväksymisestä toimitetaan välittömästi Pohjois-Pohjan-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (POP-ELY).  
- Lainvoimaisen kaavan voimaantulo kuulutetaan valitusajan päätyttyä kunnan vi-

rallisessa lehdessä. Tieto voimaantulosta toimitetaan Pohjois-Pohjanmaa ELY-
keskukselle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Oulun maanmittaustoimistolle sekä 
Oulun seudun ympäristötoimelle. 

4.3.3 Viranomaisyhteistyö 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa järjes-
tetään tarvittaessa työpalavereita ja viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 18 §). 

4.3.4 Osallisilta saapuneet huomautukset ja palauteet 

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 16.9. – 16.10.2020 välisen ajan. Nähtä-
villä oloaikana saatiin 4 kpl lausuntoja sekä yksi mielipide. Pohjois-Pohjanmaan museo 
ja Oulun seudun ympäristötoimi ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa kaavasta. Telia Fin-
land Oyj ilmoitti, ettei heillä ole huomautettavaa. Kempeleen vesihuolto esitti liitekartan 
avulla tulevien tonttien vesihuoltolinjojen sijaintitiedot. 

Mielipiteen jättäneet esittivät, että kaavamuutosta ei tällaisenaan tulisi hyväksyä. Mieli-
pide ja siihen annettu vastine löytyvät tämän selostuksen kohdasta 4.5.2 Suunnitteluvai-
heiden käsittelyt ja päätökset. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kempeleen kunnan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että 
alueelle muodostetaan kaavoitusaloitteessa esitetyn mukaisesti asuinrakentamista so-
veltuva määrä, muutetaan viereinen AO - tontti kahdeksi tontiksi sekä osoitetaan viher-
alueelle ELY-keskuksen määrittämän tarpeen mukaan pyöräpysäköintiä. 

4.5 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Vaihtoehto 0: 
Asemakaavaa ei muuteta tai laadita. 
 
Vaihtoehto 1: 
Asemakaavaan tehdään tavoitteiden mukaiset muutokset. 
  
Vaihtoehto 2: 
Kaavoitusprosessin aikana esiin tuleva jokin muu mahdollinen muutos. 
 

4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Kaavan vireille tulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen ja 
kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen 

Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavahankkeen vireille tulon sekä osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisen ja kaavan valmisteluvaiheen kuulemi-
sen 7.9.2020 (khall § 214). Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 16.9.– 16.10.2020 
kunnan teknisissä palveluissa (Vihikari 10), Kempeleen pääkirjastolla (Zeppeliinintie 1) 
sekä kunnan nettisivuilla.  
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Kaavan ehdotusvaiheen kuuleminen 

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 16.9. – 16.10.2020 välisen ajan. Nähtä-
villä oloaikana saatiin 4 kpl lausuntoja sekä yksi mielipide. Pohjois-Pohjanmaan museo 
ja Oulun seudun ympäristötoimi ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa kaavasta. Telia 
Finland Oyj ilmoitti, ettei heillä ole huomautettavaa. Kempeleen vesihuolto esitti liitekar-
tan avulla tulevien tonttien vesihuoltolinjojen sijaintitiedot. 

Mielipide; ”Mielipide rajoittuu pääasiassa rakentamattomaan viheralueen (VP) osaan. 
Jo rakennetun (AO) tontin osalta kaavamuutos toteutuessaan ja tontti rakennettuna, 
nähdään alueen yleisilmettä siistivänä, mutta silläkin osalla otettava huomioon raken-
nustyylin sovittaminen alueella vallitsevaan rakennuskantaan, sekä huomioitava raken-
tamisesta aiheutuva tärinä ja melu naapurustoon. Mahdollisen tontin noston vaikutus 
vesien kertymiseen on arvioitava. Viheralueen pois jäänti yksittäisenä tonttina kaava-
muutoksesta, ei voi olla merkittävä alueen tontti tarjonnan kannalta. Viheralueita on tär-
keä olla, alueen ihmisten luontosuhteen ylläpitämiseksi.  
 
Viheralueen puuston merkitys katsotaan ajoneuvoliikenteestä johtuvan melun ja tiepölyn 
kantautumisen kannalta tärkeäksi estäväksi elementiksi. Nyt ehdotuksessa jäävä viher-
alueen osa on merkityksetön tämän suhteen. Lisääntynyt liikenne eteläsuomentiellä ai-
heuttaa voimakasta melua piha-alueella ja varsinkin raskaampi yhdistelmäajoneuvolii-
kenne alikulun ylittäessään aiheuttaa tärinää. Junaliikenteestä aiheutuu voimakastakin 
tärinää aistinvaraisesti havaittuna, eikä raiteiden kunnostus ole asiaa muuttanut, tilan-
teeseen, joka oli kymmenen vuotta sitten alueelle muuttaessa. Viheralueen olemassa-
olo myös vaikutti kiinteistön ostopäätökseen ja kun asemakaava on ollut voimassa, ei 
pelkoa alueen rakentamisesta ole ollut. Puistoon rajoittuva tontti on yleensä myyntiin ja 
kiinteistön arvoon vaikuttava tekijä.  
 
Mielestämme avointa vuorovaikutusta ei ole käyty kaavahankkeen aikana meidän 
kanssa, joihin kaavamuutoksella toteutuessaan on voimakasta vaikutusta.  
 
Kaavamuutosta ei tällaisenaan, miten se on esitetty, miestämme voida hyväksyä.” 

Vastine; Kaavoitusprosessissa ei oteta kantaa rakentamisvaiheessa tapahtuviin mah-
dollisiin melu ja tärinä ongelmiin. Kaavamääräyksiin on lisätty hulevesiin liittyvä mää-
räys.  
 
Kaavassa pienentyvällä puistoalueella ei ole merkittävää vaikutusta melun ja pölyn es-
tämisessä. Viheralueen rakentamisella ei ole vaikutusta tie- ja junaliikenteestä aiheutu-
vaan tärinään. Kiinteistökaupoista ei ole tiedossa, että puistoon rajoittuva tontti olisi 
merkittävästi arvokkaampi.  
 
Kaavoitusprosessi on edennyt MRL:n mukaisesti. Kaava-alueen lähimmille naapureille 
on mm. lähetetty kirje, jossa on kerrottu kaavahankkeen käynnistämisestä ja sen etene-
misestä. 

 

Elinvoimavaliokunta kokouksessaan 20.10.2020 ohjasi, että kaavahanketta voidaan jat-
kaa suunnitellusti. 

Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen vastine ja ehdotusvaiheen aineisto ovat kunnan-
hallituksen käsittelyssä 16.11.2020. 

Kaavan hyväksymiskäsittely ja voimaantulo 

Täydennetään ehdotusvaiheen jälkeen.   
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5. Asemakaavan kuvaus 
5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavamuutosalue sijaitsee jo rakentuneella asuinalueella, hyvien liikenneyhteyk-
sien äärellä. Suunnittelualueen pinta-ala on 4663 m2. 

5.1.1. Mitoitus 

Kaavamuutoksella muodostetaan 3 uutta erillispientalotonttia sekä viheralue. Tonttitehok-
kuus on e=0,25 ja tonttien koot vaihtelevat 1075 – 1607 m2 välillä.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laadulle asetetut tavoitteet perustuvat turvallisen, laadukkaan ja viihtyisän 
asuinalueen rakentamiseen.  

5.3 Aluevaraukset 

Erillispientalojen korttelialue (AO) 

Asemakaavamuutoksella muodostuu 3 kpl erillispientalotontteja, joiden tonttitehokkuus 
on e=0,25. Omakotitalotonttien koot vaihtelevat 1075 – 1607 m² välillä.  

Puisto (VP) 

Viheralue toimii suoja-alueena liikennealueen ja asuintonttien välillä. Viheralueelle vara-
taan alueet pyöräpysäköinnille sekä sähkömuuntamolle. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n (6.3.2015/204) mukaan kaavan tulee perustua kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.  

Vaikutusten arvioinnissa verrataan uuden kaavan ja kaavamuutoksen mukaista tilannetta 
nykytilaan ja kaavan laadinnan yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Vaikutuksia tarkas-
tellaan siltä osin ja siltä alueelta, jolla kaavalla arvioidaan olevan olennaisia vaikutuksia. 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Kaavamuutoksessa muodostuu 3 uutta erillispientalotonttia, joilla yhdellä on jo omakoti-
talo. Kaavamuutos mahdollistaa kaksi uutta omakotitaloa, jotka voivat olla yksi- tai kaksi-
asuntoisia. Uuden asunto-ohjelman mukaan mitoitusluku omakotitaloasunnolle on 3.6 
asukasta/AO-asunto, joten laskennallinen väestönlisäys kaavamuutosalueella on 14 (tai 
18, jos oleva omakotitalokin korvautuisi paritalolla).  

Yhdyskuntarakenne 

Asemakaavan muutos täydentää toteutuessaan Keskustan tilastoalueen yhdyskuntara-
kennetta.  

Taajamakuva  

Kaavamuutos toteutuessaan parantaa taajamakuvaa, kun hoitamaton luonnostilassa 
oleva viheralue rakentuu. 
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Palvelut 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Kempeleen alueen palveluihin. Alueelle 
ei ole tulossa työpaikkoja eikä palveluja, vaan muutosalue tukeutuu olemassa oleviin kes-
kustan palveluihin. 

Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ja liikkumiseen: liikennejärjestelmä, kevyen lii-
kenteen verkostot ja joukkoliikenne 

Suunnittelualueelta on erinomaiset yhteydet kevyen liikenteen verkostoon. Oulun seudun 
joukkoliikenteen yhteydet kulkevat viereisellä Eteläsuomentiellä. 
 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Kaavalla on myönteisiä työpaikkavaikutuksia yleisten palvelujen osalta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueella ei ole muinaismuistoja (Muinaismuistorekisteri 27.7.2020). 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueelle täytyy rakentaa uutta vesi- ja viemäriverkkoa sekä sähköverkkoa. 
Kaava-alueen toteuttamisesta aiheutuu kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. Olemassa oleva pylväsmuuntamo korvataan puistomuuntamolla ja siirre-
tään Niemeläntien varresta puistoalueelle. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaavahankkeella ei aiheuteta vähäistä suurempaa ympäristöhäiriötä. 

Sosiaalinen ympäristö 

Suunnittelualueen sijainti kevyen liikenteen verkoston läheisyydessä kannustaa kävelyyn 
ja pyöräilyyn.  

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta luontoon ja luonnonympäristöön. Tontteja ra-
kennettaessa on huolehdittava asianmukaisesta hulevesien hallinnasta. Lumen varas-
tointi pihamaalla on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa naapu-
reille, liikenteelle tai yleisten alueen käytölle. 

5.4.3 Vaikutukset talouteen 

Asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia, kun alueen infrastruktuurin raken-
taminen aloitetaan.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät  

Liikenteen äänet muodostavat keskeisen osan suunnittelualueen äänimaisemasta. Me-
lusta aiheutuvaa ja koettua haittaa voidaan vähentää uuden rakennuksen sijoittamisella 
siten, että tontille muodostuu suojaisa pihapiiri.  

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kempeleen kunnassa käytössä olevat asemakaavamerkinnät löytyvät kaavoituksen net-
tisivuilta kohdasta Voimassa olevat kaavat. 

5.7 Nimistö 

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta olevaan nimistöön. 
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6. Asemakaavan toteutus 
6.1 Toteuttamista ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Alueen toteutumista ohjaa laadittu asemakaavakartta merkintöineen ja tämä 
kaavaselostus. Asemakaavan valmistuttua kaava liitetään Kempeleen kunnan 
ajantasa-asemakaavaan, joka löytyy Kempeleen kunnan nettisivuilta www.kempele.fi.  
 

6.2 Toteutuksen seuranta 

Kempeleen kunta ohjaa alueen toteutumista. Kunnan tekniset palvelut ja rakennus-
valvonta valvovat kaavan toteutusta mm. rakennuslupien myöntämisen yhteydessä.  

 
 
Kempeleessä 10.11.2020 
 
 
 
Kaija Muraja  Juha Auno 
Kaavoittaja  Kaavasuunnittelija 

http://www.kempele.fi/

	SISÄLLYSLUETTELO
	1. Perus- ja tunnistetiedot
	1.1 Tunnistetiedot
	1.2 Kaava-alueen sijainti
	Kuva: Suunnittelualueen rajaus opaskartalla.

	1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
	1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
	1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

	2. Tiivistelmä
	2.1 Kaavaprosessin vaiheet
	2.2 Asemakaava
	2.3 Asemakaavan toteuttaminen

	3. Lähtökohdat
	3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
	3.1.1 Alueen yleiskuvaus
	3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema
	Kuva: Kempeleen Keskusta-alueen visio (KAVio), viherympäristön tavoitetila kartalla.

	3.1.3 Rakennettu ympäristö
	3.1.4 Maanomistus

	3.2 Suunnittelutilanne
	Kuva: Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartasta.
	Kuva: Ote Kempeleen Taajaman osayleiskaavasta 2040.
	Kuva: Ote Kempeleen kunnan ajantasa-asemakaavasta (tilanne 15.5.2020).


	4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
	4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
	4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
	4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
	4.3.1 Vireilletulo ja asemakaavan tavoitteet
	4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
	4.3.4 Osallisilta saapuneet huomautukset ja palauteet

	4.4 Asemakaavan tavoitteet
	4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

	4.5 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
	4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
	4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset


	5. Asemakaavan kuvaus
	5.1 Kaavan rakenne
	5.1.1. Mitoitus

	5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
	5.3 Aluevaraukset
	5.4 Kaavan vaikutukset
	5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

	5.5 Ympäristön häiriötekijät

	6. Asemakaavan toteutus
	6.1 Toteuttamista ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
	6.2 Toteutuksen seuranta


