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KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS 
Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi 
 

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Kirkonseudun pienalueella (009).  
Alue sijoittuu Piriläntiestä länteen risteävän Vihiluodontien molemmin puolin ja ulottuu Koulutien 
länsipuoliseen puistoon. 
 
Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun kortteleita 9001, 9010 ja korttelin 9000 tonttia 1 sekä 
niihin liittyviä katu- ja viheralueita. 
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 27.5. – 26.6.2015 välisen ajan. Kuulemisaikana saatiin: 
-  kolme mielipidettä alueen maanomistajilta ja asukkailta Koulutien ja Vihiluodontien varresta 
-  neljä lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta  
-  Kempeleen valiokuntien kannanotot kaavahankkeeseen kokouksissa tehdyn esittelyn pohjalta 
 
Lausunnot ja valiokuntakäsittely 
 

- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (POP-ELY) 
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  
- Pohjois-Pohjanmaan museo (myös museoviraston edustajana) 
- Kirkonkylän yhtenäiskoulu 
- Kempeleen elinvoimavaliokunta 
- Kempeleen palveluvaliokunta 
- Kempeleen resurssivaliokunta 
- Kempeleen yhteisöllisyysvaliokunta 

 
Vastineet 
 

Seuraavilla sivuilla on kooste laadituista vastineista.  Jokaisen vastineen alussa on kaavaluonnoksesta 
annettu mielipide, lausunto tai muu kannanotto alkuperäisessä muodossaan.  
 
Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi vastineet 5.10.2015 (§ 276).  
 
Lausunnon antajille lähetetään ote kunnanhallituksen hyväksyntäpöytäkirjasta, tämän vastineen 
kansilehti ja kyseiseen palautteeseen annettu vastine.  
 
 
 
 
 

Kaavoittaja (YKS 424) 
Mari Kuukasjärvi  

 

makuukas
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1. Osallismielipide / Vihiluodontien ja Koulutien liikennejärjestelyt 
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Vastine: 
 

Alueelle laadittua yleissuunnitelmaa on tarkistettu asukaspalautteen johdosta. Kaavaehdotuskartalle 
on tarkistettu Koulutien katualueen rajausta päivitetyn yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi 
Vihiluodontien ja Koulutien risteysalueen suojapuustoalue merkitään kaavakartalle puistoalueena (VL).  
Liikenneturvallisuusasiat tarkastellaan perusteellisemmin katu- ja pihasuunnittelun yhteydessä. 
Kunnan ympäristöpalvelut suunnitteluttaa ja rakennuttaa tarpeelliset toimenpiteet vuosina 2016-
2017. Kunnanpuutarhuri osallistaa Lasten ja Nuorten Foorumit, kun hankkeessa edetään 
toteutusvaiheeseen. Tuossa yhteydessä voidaan myös avata kaavoituksen ja rakennusvalvonnan 
prosesseja taustoittavasti. Mielipiteen johdosta tehdyt muutokset yleissuunnitelmaan ja asemakaavan 
ehdotuskartalle on esitetty alla. 
 

 
Yllä luonnosvaiheessa ollut alustava yleissuunnitelma Koulutien, Vihiluodontien risteysalueen ja Kempelehallin 
liikennejärjestelyiden osalta, alla päivitetty yleissuunnitelma, joka toimii lähtökohtana tarkemmalle jatkosuunnittelulle. 
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Yllä valmisteluvaiheen kuulemisen kaavaluonnoskartta Koulutien, Vihiluodontien risteysalueen ja Kempelehallin osalta.  
Alla ehdotusvaiheen kuulemiseen etenevä kaavaehdotuskartta, jossa Koulutien katualueen rajauksia on muutettu. 
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2. Osallismielipide / Vihiluodontien ja Koulutien liikennejärjestelyt sekä 
Kempelehallin piha-alueen ja linja-autoliikenteen järjestelyt 
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Vastine: 
Asemakaavan pohjakarttaa on tarkistettu palautteen johdosta siten, että olevat asuinrakennukset ja 
koulun liikuntahallin rakenteilla oleva laajennus on lisätty kartalle. Alueelle laadittua yleissuunnitelmaa 
on tarkistettu asukaspalautteen johdosta. Kaavaehdotuskartalle on tarkistettu Koulutien katualueen 
rajausta päivitetyn yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi Vihiluodontien ja Koulutien risteysalueen 
suojapuustoalue merkitään kaavakartalle puistoalueena (VL).  Liikenneturvallisuusasiat tarkastellaan 
perusteellisemmin katu- ja pihasuunnittelun yhteydessä. Kunnan ympäristöpalvelut suunnitteluttaa ja 
rakennuttaa tarpeelliset toimenpiteet vuosina 2016-2017. Kunnanpuutarhuri osallistaa Lasten ja 
Nuorten Foorumit, kun hankkeessa edetään toteutusvaiheeseen. Tuossa yhteydessä voidaan myös 
avata kaavoituksen ja rakennusvalvonnan prosesseja taustoittavasti. Mielipiteen johdosta tehdyt 
muutokset yleissuunnitelmaan ja asemakaavan ehdotuskartalle on esitetty alla. 
 

 
Yllä luonnosvaiheessa ollut alustava yleissuunnitelma Koulutien, Vihiluodontien risteysalueen ja Kempelehallin 
liikennejärjestelyiden osalta, alla päivitetty yleissuunnitelma, joka toimii lähtökohtana tarkemmalle jatkosuunnittelulle. 
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Yllä valmisteluvaiheen kuulemisen kaavaluonnoskartta Koulutien, Vihiluodontien risteysalueen ja Kempelehallin osalta.  
Alla ehdotusvaiheen kuulemiseen etenevä kaavaehdotuskartta, jossa Koulutien katualueen rajauksia on muutettu. 
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3. Osallismielipide /  

 
Vastine: 
Kirjaamo toimitti pyydetyn sähköpostikuittauksen mielipiteen perille saapumisesta. Mielipiteen 
esittäjä lähestyi kuntaa myös asemakaavahankkeen alkuvaiheessa, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä. Tuolloin saatu palaute käsiteltiin ympäristöpalveluiden ja 
koulukeskuksen rehtoreitten välisessä suunnittelupalaverissa, jolloin todettiin, että Vihiluodontien 
katkaisu on tarpeen koulun alueen ja yleisen liikenneturvallisuuden takia. Vihiluodontien 
liikennejärjestelyt ovat olleet käytössä jo syksystä 2012, ja läpiajon estäminen on parantanut alueen 
liikenneturvallisuutta.  Kirkkotien päiväkodin sisäilmaongelmista johtuva siirtotarve on käsitelty 
15.6.2015 (§ 205) kunnanhallituksessa Varhaiskasvatuksen tilatarveselvityksen 2015 – 2020 
hyväksymisen yhteydessä. Tämän nykyisen asuinpientalotontin kauppaa on käsitelty Kempeleen 
valiokunnissa touko-kesäkuussa ja kunnanhallituksen ajankohtaisasioissa syyskuussa. Kauppakirja on 
tarkoitus hyväksyä kunnanhallituksessa tämän vuoden aikana. Mielipide ei johda muutoksiin 
asemakaavaehdotuksen kaavakartalla.
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4. Osallislausunto / Kirkonkylän koulukeskuksen rehtorit 
 

 
 
 
Vastine: 
 

Koulukeskuksen ja ympäristöpalveluiden kesken pidettiin työpalaveri kaavoitustilanteesta ja 
tarkemman suunnittelun etenemisestä 25.9.2015. Todettiin, että rehtoreitten kannanoton mukaiset  
toimenpiteet huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa, jonka suunnitteluttaa Kempeleen kunnan 
ympäristön kunnossapitopuoli. Yleis- ja pihasuunnitelmien esittely tapahtuu niiden nähtävillä pidon 
yhteydessä ennen kuin edetään toteutukseen vuosina 2016 – 2017.  Kannanotto ei johda muutoksiin 
asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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5. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (POP-ELY) 

 

 
Vastine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: 

         
  ELY-keskuksen lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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6. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  

 

 
Vastine Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle: 
 
Vihiluodontien itäpään nimi muutetaan Vihiluodonkujaksi, jotta pelastusajoneuvojen nopein 
mahdollinen pääsy perille annettuun osoitteeseen ei vaarannu, kun Vihiluodontien läpikulkuliikenne 
on katkaistu. Pelastuslaitoksen lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen 
kaavakartalla. Vihiluodontien järjestelyt tarkistetaan jatkosuunnittelun ja toteutuksen yhteydessä, 
jolloin tulee myös kiinnittää huomiota opasteisiin ja rakennusten numerointiin. 
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7. Pohjois-Pohjanmaan museo 

 
 

Vastine Pohjois-Pohjanmaan museolle: 
Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla.  
Vihiluodontien järjestelyt tarkistetaan jatkosuunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. 
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8. Kempeleen kunnan valiokunnat 
 

 
 

 
 

 

      
 
 
Vastine Kempeleen elinvoimavaliokunnalle: 
 
Elinvoimavaliokunnan kannanotto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
Asuinpientalotontin hankkimista kunnan omistukseen jatketaan. 
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Vastine Kempeleen palveluvaliokunnalle: 
 
Palveluvaliokunnan kannanotto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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Vastine Kempeleen resurssivaliokunnalle: 
 
Resurssivaliokunnan kannanotto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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Vastine Kempeleen yhteisöllisyysvaliokunnalle: 
 
Yhteisöllisyysvaliokunnan kannanotto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
 




