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KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS  
HAKAMAAN YRITYS- JA TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS 
KESKUSTA / OLLILA, ASEMANSEUTU  (101 / 001, 002) 
HAKAMAA / HAKAMAA, PAITURI (103 / 011, 012) 

 

Asemakaavan muutos koskee Kempeleen asemakaavan kortteleita 11001, 11002, 11101, 
2200 – 2201 ja niihin liittyviä katu-, viher-, maa- ja metsätalousalueita, yleisen tien 
aluetta sekä rautatiealuetta.  

Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:o 14:453, 14:471, 14:506 ja 14:507 ja 36:56. 
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 16.3. - 15.4.2016 välisen ajan. 
Kuulemisaikana saatiin: 

- 7 mielipidettä maanomistajilta ja asukkailta 
- 8 lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta 
- Kempeleen valiokuntien kannanotot kaavahankkeeseen kokouksissa tehdyn esittelyn pohjalta 

 

Lausunnot ja valiokuntakäsittely  
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (POP-ELY)  
- Liikennevirasto 
- Pohjois-Pohjanmaan museo (myös museoviraston edustajana) 
- Puolustusvoimat 
- Oulun seudun kunnanjohtajien kokous 
- Kempeleen Vesihuolto  
- Suomen Turvallisuusverkko Oy 
- TeliaSonera 
- Kempeleen elinvoimavaliokunta  
- Kempeleen palveluvaliokunta  
- Kempeleen resurssivaliokunta (Asiaa ei käsitelty valiokunnan kokouksessa) 
- Kempeleen yhteisöllisyysvaliokunta (Asiaa ei käsitelty valiokunnan kokouksessa) 

 

Vastineet  
Seuraavilla sivuilla on kooste laadituista vastineista. Maanomistajilta ja asukkailta tulleet mielipiteet on 
esitetty yhteenvetona. Kaavaluonnoksesta annetut viranomaisten lausunnot on esitetty alkuperäisessä 
muodossaan ja niihin annettu vastine on esitetty niiden jälkeen.  
Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi vastineet 26.9.2016 (§ 259 ).  
 
Lausunnon antajille lähetetään ote kunnanhallituksen hyväksyntäpöytäkirjasta, tämän vastineen kansi- ja 
koostesivut sekä kyseiseen lausuntoon annettu vastine. 

 

 
Kaavasuunnittelija Kaija Muraja 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto:
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Vastine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle:  
Asemakaavaehdotuksessa kortteleille ei tulla osoittamaan kahta toisistaan poikkeavaa käyttötarkoitusta. 
Asemakaavalla toteutetaan yleiskaavassa alueelle osoitettuja merkintöjä ja määräyksiä. Rajauksen 
pohjoisosaan on osoitettu Sohjanantiehen asti teollisuusaluetta, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle 
erityisiä vaatimuksia (TY) ja eteläosaan monipuolista työpaikka-aluetta (TP), joka voi sisältää toimisto- ja 
palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä tuottamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa ja 
varastointia.  
 
Asemakaavaehdotuksessa Hakamaalle ei osoiteta liikerakennusten korttelialuetta, joka sallisi 
päivittäistavarakaupan. Eteläsuomentien varteen osoitetaan merkinnällä KTY -toimitilarakennusten 
korttelialueita. Merkintä mahdollistaa erilaisten toimitilojen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien 
teollisuus- ja varastorakennusten tai näiden yhdistelmien rakentamisen. Hakamaantien itäpuolelle sijoittuvat 
tontit osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Indeksillä -58 osoitetaan, että tontin 
rakennusalasta saa käyttää enintään 50 % tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. 
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Liikenteen osalta Piriläntien ja Hakamaantien (entisen Sohjanantien) liittymät asetetaan ehdotuskartassa 
kohdakkain palauttamalla voimassa olevan asemakaavan mukainen LT -alueen rajaus ennalleen. Varaus 
mahdollistaa kevyen liikenteen alikulun tai toisen suojatieylityksen risteyksen eteläpuolella. Alikulun, 
suojateiden sekä niihin liittyvien kevyen liikenteen väylien tilavarauksien riittävyys on varmistettu Hakamaan 
asemakaava-alueen liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmassa / Solutra Oy. 
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Vastine Liikennevirastolle:  
Kaavaselostusta on täydennetty lisäämällä radan melu- ja tärinävaikutuksia koskevat tiedot. 
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Vastine Pohjois-Pohjanmaan museolle:  
Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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Vastine Puolustusvoimille:  
Puolustusvoimien 3. logistiikkarykmentin esikunnan lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen 
kaavakartalla. 
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Vastine Oulun seudun kunnanjohtajien kokoukselle:  
Asemakaavaehdotuksessa liikerakentamisen sallivat päällekkäiset käyttötarkoitukset poistetaan ja ne 
korttelit osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueiksi (KTY). Hakamaantien itäpuolelle sijoittuvat tontit 

osoitetaan ympäristöhäiriötä tuottamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (TY) ja 
Sohjanantien eteläpuoliset tontit radan varressa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (T). 
Indeksillä -58 osoitetaan, että tontin rakennusalasta saa käyttää enintään 50 % tontin 
pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten. 
Liikenteen osalta Piriläntien/Eteläsuomentien/Hakamaantien (entisen Sohjanantien) liittymät asetetaan 
ehdotuskartassa kohdakkain palauttamalla voimassa olevan asemakaavan mukainen LT -alueen rajaus 
ennalleen. Liittymäalue ja siihen rajoittuvien tonttien liikennejärjestelyjen toimivuus on tutkittu alustavasti 
Hakamaan asemakaava-alueen liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmassa / Solutra Oy.  
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Vastine Kempeleen Vesihuolto Oy:lle:  
Kempeleen Vesihuolto Oy:n lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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Vastine Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle:  
Suomen Turvallisuusverkko Oy:n lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
Suomen Turvallisuusverkko Oy:lta ei ole tarpeen kysyä lausuntoa ehdotusvaiheessa. 
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Vastine TeliaSoneralle:  
TeliaSoneran lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
  



YMPÄRISTÖPALVELUT 
Kaavoitus 

 

LIITE 6 
20.9.2016 

Hakamaan yritysalue, 
vastineet 

 

    Kempeleen kunta | Ympäristöpalvelut |PL 12, 90441 Kempele | puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi 
 

 
 

 

Vastine Kempeleen elinvoimavaliokunnalle:  
Asemakaavan laadinnassa huomioidaan elinvoimavaliokunnan palaute tonttikoosta. 
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Vastine Kempeleen palveluvaliokunnalle:  
Palveluvaliokunnan kannanotto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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Maanomistajien ja asukkaiden mielipiteet 
 

Osallisten esittämien mielipiteiden yhteenveto Kempeleen kunnan vastine 

Mielipide 1 (st1) 

Asemakaavan muutoksessa on oleellista taata 

sujuvat ja helpot ajoyhteydet huoltoaseman 

asiakasliikenteelle ja säiliöautolle, täysperävaunul-

liselle yhdistelmälle. Mittarikentän 

sisäänajoliittymän kaksisuuntaisuus tärkeä 

asiakasliikenteelle. Alustavan liikennesuunnitelman 

kääntymiskulma on liian terävä. Säiliöauton 

vaihtoehtoinen poistumisreitti tulisi tutkia, mikäli 

nykyistä tonttiliittymää ei voitaisi enää käyttää. 

 Ehdotus kevyen liikenteen väylän siirtämisestä 

risteysalueen eteläpuolelle, jossa risteävän 

liikenteen määrä on merkittävästi pienempi.  

Risteyksen eteläpuolisen pysäköintialueen 

siirtäminen huoltamotontin pohjoisosan 

laajennukseksi on mahdollista.  

Risteyksen eteläpuolisella erityisalueeksi (E) 

merkityllä alueella ei saisi olla näkyvyyttä haittaavaa 

korkeaa tai tiheää kasvillisuutta.  

 

Ehdotusta varten huoltoasematontille on tehty 

liikennejärjestelyluonnoksia / Solutra Oy, joissa on 

tutkittu säilöauton vaihtoehtoista poistumisreittiä 

riittävin kääntösätein. Kaavaehdotuksen varauksilla 

suunnitelmat ovat toteutettavissa ajolinjaa 

leventämällä Tarjusojan päälle tai järjestämällä 

huoltoasematontille kulku uuden pistokadun 

(Moottorikujan) kautta. 

Kevyen liikenteen väylä/väylävaraus on välttämätön 

risteyksen molemmilla puolilla loogisten kevyen 

liikenteen reittien vuoksi ja jotta varmistetaan 

kulkuyhteys bussipysäkille. 

Maanvaihtoasiat sovitaan kunnan ja toimijan kesken 

kaavaprosessista erillisillä neuvotteluilla.  

Ehdotuskartassa E-alue muutetaan takaisin yleisen 

tien alueeksi ja osaksi yritystonttia. Tienpitäjän ja 

tontinomistajan velvollisuus on pitää näkyvyys 

esteettömänä teiden ja katujen näkemäalueilla.  
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Osallisten esittämien mielipiteiden yhteenveto Kempeleen kunnan vastine 

Mielipide 2 (14-415 ja 14-491) 

Sohjanantiellä omakotitaloasumisen erottaminen 

riittävillä viheralueilla tulevista teollisuustonteista ja 

yhdystiestä. Alueella on jo tällä hetkellä merkittävä 

tärinä ja meluhaitta junaliikenteestä ja 

kuljetusliikkeen raskaasta kalustosta.  

 

Kaavakarttaan lisätään säilytettäviä/istutettavia 

puurivejä, säilytettävän puuston alueita sekä 

maanläjitystä ja maastonmuotoilua sallivia 

viheralueita yritysaluetta ja yhdystietä vasten. 

Mielipide 3 (14-530) 

Sohjanantiellä omakotitaloasumisen erottaminen 

riittävillä viheralueilla tulevista teollisuustonteista ja 

yhdystiestä. Alueella on jo tällä hetkellä merkittävä 

tärinä ja meluhaitta junaliikenteestä ja 

kuljetusliikkeen raskaasta kalustosta. 

 

Kaavakarttaan lisätään säilytettäviä/istutettavia 

puurivejä, säilytettävän puuston alueita sekä 

maanläjitystä ja maastonmuotoilua sallivia 

viheralueita yritysaluetta ja yhdystietä vasten. 

Mielipide 4 (14-469) 

Sohjanantiellä omakotitaloasumisen erottaminen 

riittävillä viheralueilla tulevista teollisuustonteista ja 

yhdystiestä. Alueella on jo tällä hetkellä merkittävä 

tärinä ja meluhaitta junaliikenteestä ja 

kuljetusliikkeen raskaasta kalustosta. 

 

Kaavakarttaan lisätään säilytettäviä/istutettavia 

puurivejä, säilytettävän puuston alueita sekä 

maanläjitystä ja maastonmuotoilua sallivia 

viheralueita yritysaluetta ja yhdystietä vasten. 
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Osallisten esittämien mielipiteiden yhteenveto Kempeleen kunnan vastine 

Mielipide 5 (Pulkkisentie 11) 

Uuden teollisuusalueen läpi kulkevan tien viereen 

Pulkkisentien päästä aina liikennevaloristeykseen 

saakka merkitään kevyenliikenteenväylä. Perustelut: 

 Teollisuusalueella liikkuu paljon raskasta 

liikennettä 

 Hakamaan alueen koululaisilla (Pulkkisentie, 

Hakakuja, Vääräojantie) koulumatka lyhenee 

alle koulukuljetusrajan, eli koululaiset tulevat 

kulkemaan kouluun jalan tai polkupyörällä. 

 Nykyinen tilanne Sohjanantien päässä 

huoltoaseman kohdalla / piha-alueella on 

erittäin epäselvä. Kulkureitti pitäisi rakentaa 

selkeäksi ja lapsille ymmärrettäväksi, jotta 

vaaratilanteilta vältytään. 

 Mikäli kevyenliikenteenväylä merkitään 

kaavaan ja myös toteutetaan, meille 

Hakamaan asukkaille ei jää perusteita vaatia 

pienille koululaisille koulukuljetusta 

vaarallisen kulkureitin vuoksi. 

Tiesuunnitelmaan olisi hyvä merkitä Pulkkisen 

tielle läpiajokielto.  

 

Liikennevaloristeyksestä aina Pulkkisentien päähän 

varataan tilaa molemminpuoliselle erilliselle tai 

ajotiehen korotetulla raunalla liittyvälle kevyen 

liikenteen väylälle. Vanha Pulkkisentie pysyy 

sekaliikenneväylänä. 

Oleva asutus otetaan mahdollisuuksien mukaan 

huomioon, vaikka asuminen radan läheisyydessä 

raideliikenteen melualueella ja rautatieliikenteen 

tärinävaikutusalueella on yleiskaavojen mukaan 

pitemmällä aikavälillä väistyvää. 

Risteyksen ja huoltoasematontin liikennejärjestelyitä 

on tutkittu ja kulkureittejä selkeytetty Hakamaan 

asemakaava-alueen liikennejärjestelyiden yleissuun- 

nitelmassa / Solutra Oy, jonka mukaisina 

katualueiden varaukset on merkitty 

kaavaehdotuskartalle. Yleissuunnitelma 

tarkennetaan katusuunnitelmaehdotukseksi, joka 

asetetaan nähtäville kaavamuutosprosessin lopussa. 

Pulkkisentien pohjoispäähän merkitään jalankululle 

ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla on 

tontille/rakennuspaikalle ajo sallittu (pp/t). 

Hakamaan pohjoispuolen katuverkkoa tarkastellaan 

kokonaisuutena myöhemmin alueen katuverkon 

saneerauksen yhteydessä. 
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Osallisten esittämien mielipiteiden yhteenveto Kempeleen kunnan vastine 

Mielipide 6 (5-240) 

Tilalle tulisi osoittaa lisää rakennusoikeutta. 

Mullukan tila on siirtymässä Kempeleen kunnan 

hallintaan ja omistukseen Kempeleen 

kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti  (5.9.2016§ 

49). 
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Osallisten esittämien mielipiteiden yhteenveto Kempeleen kunnan vastine 

Mielipide 7 (14-506) 

Sohjanantie 7 pitäminen kaavamuutosalueen 

ulkopuolella. Kunnalla on paljon maata rajoittuen 

kyseiseen tonttiin, joten kokoojakadulle löytyy tilaa 

tontin vierestä. 

 

Sohjanantie 7 jätetään entiselleen kaavamuutos-

alueen ulkopuolelle. Tilan loppuosa, joka on 

voimassa olevassa asemakaavassa osaksi kumotun 

poikkiyhteyden katualuetta ja osaksi maa- ja 

metsätalousaluetta (M), osoitetaan kaavaehdotus-

kartalla osaksi lähivirkistysaluetta (VL). Myös asutun 

tilan ja uuden kokoojakadun (Hakamaantie) väliin 

osoitetaan suojaksi kaistale viheraluetta (VL). 

 


