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Lausunnot, kaavarunkovaihe:
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

REFEROINTI
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu, että alueen suunnittelussa
tulee jättää riittävästi läpäisevää pintaa ja viheralueita pohjaveden muodostumisen
näkökulmasta, ja toiminnan tulee olla sellaista, ettei aiheudu pohjaveden pilaantumisen riskiä.
POPELY edelleen pyytää lisäämään kaava-aineistoon vaikutustenarvioinnin pohjaveteen ja
ympäristöön.
VASTINE
Alueelle varataan viheralueita sekä väljemmille tonteille istutettavia alueita tiiviisti rakennettujen
tonttien vastapainoksi, jotta läpäisevää pintaa jäisi. Vaikutustenarviointia täydennetään.

Kunnantalon alue

4

Pohjois-Pohjanmaan liitto

REFEROINTI
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää ottamaan jatkosuunnittelussa huomioon seuraavan: Kempeleen
kuntakeskus on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Oulun keskustatoimintojen alueen
jälkeen merkittävämmällä merkinnällä Oulun kaupunkiseudun aluekeskuksen keskustatoimintojen
alue (C-3). Kempeleen kunnantalon alue sijoittuu merkinnällä osoitettavan aluekeskuksen
ydinalueelle ja Oulun seudun laatukäytävälle (kk-5).
Kunnantalon aluetta tulee kehittää tiiviimmäksi siten, että suunnittelualueen tonttitehokkuus
tulee nostaa tiiviin keskusta-alueen edellyttämälle tasolle. Tämä tukee korkeatasoisen
joukkoliikenteen järjestämistä. Rakenteellisen pysäköinnin järjestämistä tulee myös tutkia osana
toimivaa ydinkeskusta-aluetta, pohjavesialueen rajoitukset kuitenkin huomioon ottaen.
VASTINE
Aluetta kehitetään tehokkaaksi ja tiiviiksi ottaen huomioon kuitenkin kulttuuriympäristön, tärinän,
melun ja pohjaveden asettamat reunaehdot. Rakenteellista pysäköintiä edellytetään kaikkein
tehokkaimmalta asuinrakentamiselta.

Kunnantalon alue

Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö

REFEROINTI
Pohjois-Pohjanmaan museon arkeologista kulttuuriperintöä koskevassa lausunnossa todetaan,
että aiemman lausunnon edellyttämä riittävä arkeologinen selvitys on tehty, eikä alueella ole
sellaista arkeologista kulttuuriperintöä, joka tulisi ottaa huomioon kaavaa laadittaessa.
VASTINE
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaava-aineistoon.
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REFEROINTI
Pohjois-Pohjanmaan museon rakennettua kulttuuriympäristöä koskevassa lausunnossa todetaan,
että alueella sijaitsee kolme paikallisesti arvokasta rakennetun kulttuuriympäristön kohdetta,
jotka tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa. Lisäksi museoviranomainen toteaa korkean
rakentamisen edellyttävän jatkotarkastelua mm. varjovaikutusten ja muodostuvan ympäristön
yhtenäisen kokonaisuuden osalta, sekä toivoo viherkaistojen ja muiden ympäristön viihtyisyyttä
parantavien tekijöiden huomioimista kaavassa.

VASTINE
Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, joilla on kulttuuriympäristöarvoja, otetaan huomioon
asemakaavamääräyksissä sekä kohteita ympäröivässä muuta aluetta väljemmässä maankäytössä.
Korkean rakentamisen vaikutuksia ympäristöönsä on tarkasteltu. Alueen säilytettävä puusto on
kartoitettu ja osoitettu laajasti säilytettäväksi. Tällä pyritään osoitettujen viheralueiden
mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen.

Kunnantalon alue

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, kaukolämpö

REFEROINTI
Oulun Seudun Sähkö Oy pyytää kaukolämpöä koskevassa lausunnossaan ottamaan huomioon
nykyisen kaukolämpölinjan hankealueella ja mahdollisesta linjan siirrosta aiheutuvat kulut.
Toisekseen pyydetään ottamaan huomioon tarvittavan johtoalueen varaaminen mahdolliselle
siirrettävälle kaukolämpölinjalle.
VASTINE
Suunnittelussa otetaan huomioon linjan mahdollinen siirto kustannuksineen ja harkitaan
vaihtoehtoja.
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Kempeleen Vesihuolto Oy

REFEROINTI
Kempeleen Vesihuolto oy on lausunut, että olemassa oleville vesihuolto- ja viemärilinjoille tulee
esittää varaukset kaavassa nykyisten sijoituspaikkojen mukaisesti. Lausunnon liitteeksi on
toimitettu johtokartta.
VASTINE
Kartan mukaiset linjat otetaan huomioon suunnittelussa.
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Kunnantalon alue

Telia Finland Oyj
REFEROINTI
Telia Finland Oyj ilmoittaa lausunnossaan, ettei heillä ole huomautettavaa hankkeeseen, ja
suunnittelualueella sijaitsee vain poistuvan rakennuksen syöttökaapeli.
VASTINE
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.
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REFEROINTI
Luonto- ja alueidenkäyttöyksikön alueidenkäyttöryhmä edellyttää, että
vaikutustenarviointia täydennetään melun ja tärinän osalta.
Ympäristönsuojeluyksikkö toteaa, että pohjavesien suojelu ja hulevesien käsittely on
otettu riittävällä tavalla huomioon.
Melua ja tärinää koskevia määräyksiä kehotetaan täydentämään ja tarkentamaan, sekä
teettämään asemakaavatasoinen meluselvitys.
VASTINE
Vaikutustenarviointia täydennetään ehdotukseen myös melun ja tärinän vaikutusten
osalta. Asemakaavatasoinen meluselvitys teetetään. Melua ja tärinää koskevia määräyksiä
ja ohjeita lisätään ja tarkennetaan kaava-aineistoon selvitysten suosittelemalla tavalla.

Kunnantalon alue
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REFEROINTI
Väylävirasto pitää asemakaavatasoista tärinäselvitystä riittävänä, mutta pyytää lisäämään
kaavaselostukseen tarkempaa tietoa selvityksen johtopäätöksistä ja mm. resonanssitarkastelujen
tarpeesta. Väylävirasto huomauttaa, ettei tärinäselvityksen vaihtoehtoisten skenaarioiden
mukaisia suunnitelmia ole tehty tai toteuttamista tällä hetkellä tiedossa. Lausunnossa pyydetään
meluselvitystä sekä sen mukaisia kaavamääräyksiä. Väylävirasto irtisanoutuu kaava-alueen
toteutukseen liittyvän tärinän ja melun torjunnan aiheuttamista kustannuksista viitaten
periaatteeseen, jonka mukaan torjunnan tarpeen aiheuttaja vastaa kustannuksista.

Kunnantalon alue
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Joukkoliikennealikulun osalta kaivataan tarkempaa tietoa suunnittelun vaiheesta. Kulkuyhteydet
radan ympäristön toimintoihin tulee turvata jatkosuunnittelussa. Toteutuksesta tulee sopia
Väyläviraston kanssa.
Lisäksi Väylävirasto toteaa, ettei tiivistyvän maankäytön aiheuttamista hulevesistä saa aiheutua
haittaa radan kuivatukselle.
VASTINE
Kaavaselostusta tarkennetaan. Meluselvitys on tehty ehdotusvaiheeseen ja kaavaa täydennetään
sen edellyttämällä tavalla. Merkittävä uusi asuinrakentaminen tärinäalueella on määrä tapahtua
useiden vuosien kuluttua, jolloin vaihtoehtoina ovat paikalliset tärinäntorjuntatoimet, alueelliset
tärinäntorjuntatoimet tai raideliikenteen kehittyminen ko. ajankohtaan mennessä. Kaavassa ei
tarkemmin määrätä keinoa, mutta rakennushankkeeseen ryhtyvän edellytetään osoittavan, että
asuinrakentaminen on mahdollista ilman liiallista tärinähaittaa. Kempeleen kunta pitää
tärinähaitan vähentämistä koko taajama-alueella tavoiteltavana ja pyrkii edistämään tätä
yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
Joukkoliikennealikulun jatkosuunnittelusta ja toteutuksen aikataulusta sovitaan erikseen
Väyläviraston kanssa. Tilavaraus perustuu Plaana Oy:n tekemään alustavaan tarkasteluun
kaistojen ja luiskausten tilatarpeista.
Hulevesien asianmukaista käsittelyä edellytetään kunnan hulevesisuunnitelman mukaisesti.
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Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologinen kulttuuriperintö

REFEROINTI
Museo pyytää korjaamaan selostuksessa olevia viittauksia arkeologisen selvityksen sekä
alueellisen vastuumuseon osalta.
VASTINE
Muutetaan kulttuuriympäristöä käsittelevä kohta muotoon ”Alueella on tehty arkeologinen
selvitys, jossa ei löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä.” Selvitysten luettelossa korjataan
arkeologiseen selvitykseen viittaus. OAS:n viittaus Pohjois-Pohjanmaan museon ja Museoviraston
väliseen sopimukseen poistetaan ja muutetaan kohta uuden museolain mukaan viittaamaan
alueelliseen vastuumuseoon.

Kunnantalon alue
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REFEROINTI
Museo toteaa, että kulttuuriympäristön arvot on otettu hyvin huomioon. S-1-merkintään
esitetään lisättäväksi lausuntopyyntövelvoite museoviranomaiselle. Museo pitää 16-kerroksista
rakentamista liian korkeana Kempeleen taajamaan ja suosittelee enintään 10-kerroksista
rakentamista. Museo epäilee Y-tontin paikoituksen sijoittamista LPA-alueelle.
Museo pyytää myös tässä lausunnossa korjaamaan viittauksen alueelliseen vastuumuseoon.

VASTINE
S-1-merkintä vaihdetaan s-2-merkinnäksi, johon liittyvään määräykseen kirjataan
lausuntopyyntövaatimus. Maamerkkirakennuksen korkein sallittu kerrosluku on tarkasteltu
uudelleen ja laskettu ehdotuksessa 16:sta 12:een.
Sijoittamalla osa Y-tontin paikoituksesta etäämmälle pyritään tekemään kävellen, jalan tai bussilla
saapumisesta houkuttelevampaa estämättä kuitenkaan autolla asioimista. Paikoitus sijaitsee
155m kävelymatkan päässä, joten se on tervejalkaisen hyvin saavutettavissa. Pääosa
paikoituksesta varataan kuitenkin rakennuksen välittömään läheisyyteen.
OAS:n viittaus Pohjois-Pohjanmaan museon ja Museoviraston väliseen sopimukseen poistetaan ja
muutetaan kohta uuden museolain mukaan viittaamaan alueelliseen vastuumuseoon.
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Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, kaukolämpö

REFEROINTI
Kaavoitukselle on toimitettu kartta kaukolämpöverkon rakenteista alueella.
VASTINE
Asemakaavaehdotukseen on varattu johtoalue korttelin 2013 kiertämiseksi eteläpuolelta niille
osin, kuin pyörätien reuna on lähellä tontinrajaa. Uuden kaavan mukainen rakentaminen ei
kuitenkaan automaattisesti edellytä linjan siirtämistä. Asia selviää jatkosuunnittelussa, ja
verkkotoimijoita kuullaan katusuunnitelmaa sekä suuria talonrakennushankkeita suunniteltaessa.

Kunnantalon alue

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

REFEROINTI
Lausunnossa esitetään kahden muuntamon sekä maanalaisten johtojen sijoitustarpeet kaavaalueella. Nämä on esitetty liitteenä olevalla kartalla.
VASTINE
Tarpeelliset tilavaraukset sähköverkon tarpeisiin lisätään kaavakartalle. Pyydämme
rakennustöissä ottamaan huomioon alueen tavoitteen mäntypuuston säilyttämisestä.
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Kempeleen Vesihuolto Oy

REFEROINTI
Vesihuollon lausunnossa todetaan alueen toteuttamisen edellyttävän vesijohto- ja viemäriverkon
saneeraus- ja täydennysrakennustöitä, jotka on parasta tehdä alueen kadunrakennuksen
yhteydessä. Johtoaluevarauksia pidetään riittävinä. Lausunnossa viitataan keskusteluun, jossa
kartoitettiin mahdollisuutta siirtää linjaa kahdessa kohdassa, ja kerrataan johtopäätös, jonka
mukaan siirto on mahdollinen tietyin edellytyksin.
VASTINE
Katusuunnittelussa tehdään yhteistyötä verkkotoimijoiden kanssa infrarakentamisen
yhteensovittamiseksi. Puheena olleista johtoalueiden siirroista Y-tontin kohdalle sijoittuva
vähäinen osuus on kaavan toteuttamisen osalta keskeisempi, AL-tontin kohdalla Valtuustonkadun
varrella ei välttämätön.

Kunnantalon alue

Finavia

REFEROINTI
Finavian lausunnon mukaan 16-kerroksinen rakentaminen alueella on mahdollista, mutta yli 30metrisen rakenteen rakentamisesta tulee kuitenkin hakea aina lentoestelupa.
VASTINE
Kaavaan lisätään yleismääräys lentoesteluvan tarpeesta yli 30-metrisille rakenteille ja
rakennuksille. Lausunto ei aiheuta muita muutoksia kaava-aineistoon.
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Mielipiteet, kaavarunkovaihe:
Osallinen 1
REFEROINTI
Osallinen toteaa, ettei haluaisi nähdä rautatien suunnasta betonirakennusten hallitsemaa
maisemaa ja toivoo Asemantien varren risukoiden raivaamista. Jatkopalautteessaan hän toivoo
pysäköinnin sijoittamista maan alle, pois katukuvasta. Osallinen viittaa alikulkuihin, jotka
pohjavesien suojelusta huolimatta on rakennettu maantason alle.
VASTINE
Suunnitelmaa on väljennetty tehokkaasta kaavarunkovaihtoehdosta ja säästetty puustoa
Asemantien varteen. Rakennusten materiaalia ei määrätä, mutta toteutukselta edellytetään
korkeaa tasoa. Asemantien varrelta kunnan omistama pusikoitunut metsä on käyty siistimässä
kaavatyön aikana. Pysäköinnin sijoittaminen maanalaisiin tiloihin ei ole suositeltavaa pohjavedelle
aiheutuvan pilaamisriskin vuoksi. Maanpinnan tason alapuolelle toteutetaan alueella vain sellaisia
rakenteita, joiden korvaaminen maanpäällisillä rakenteilla olisi erityisen haasteellista tai
mahdotonta.
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Osallinen 2
REFEROINTI
Osallinen toivoo alueelle kulttuuritaloa, pääkirjastoa ja kunnanvirastoa, joka voisi sijaita
kerrostalon alakerrassa.

Osallinen 3
REFEROINTI
Osallinen esittää, että alueelle sopisi 10-kerroksinen kerrostalorakentaminen ja maanalainen
pysäköinti.

Osallinen 4
REFEROINTI
Osallinen ehdottaa Baanan sijoittamista alueen keskelle siten, että näkymä rautatien suunnasta
olisi mahdollisimman edullinen sekä monitoimitilan sijoittamista keskelle kaava-aluetta. Lisäksi
mahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseen sekä pienyritystoimintaa tukevaa rakentamista.
Osallinen korostaa, että näkymät junan ikkunasta ovat tärkeä imagotekijä kunnalle.
VASTINE
Esitetyn kaltaista ratkaisua tutkittiin pitkälle kaavan valmistelun aikana. Pääpyörätien sujuva
linjaaminen alueen läpi ja sitten radan ali liittyen nykyiseen baanaverkkoon osoittautui kuitenkin
liian haasteelliseksi Asemantien varrella säilyvien pientalojen sekä maanomistusolosuhteiden
vuoksi. Aseman alueelle päätyväksi on sen sijaan osoitettu uusi pääkatu, jonka varrelle sijoittuu
asuin- ja liikerakentamisen tontteja sekä puisto. Asemantien varteen on osoitettu yleisten
toimintojen korttelia, joka mahdollistaa monitoimitalon toteuttamisen. Y-tontille toteutettavasta
rakentamisesta vastaavat kaavoituksen jälkeen kunnan muut toimielimet.
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Mielipiteet, luonnosvaihe:
Osallinen 5
REFEROINTI
Osallinen vastustaa korkeiden kerrostalojen rakentamista alueelle. Osallinen näkee alueen
pientaloalueena, jolle sopisivat rivitalot ja toivoo enintään 3-kerroksista rakentamista. Asumisen
lisäksi alueelle esitetään kunnantaloa ja toria sekä edustavasti rakennettua julkista ulkotilaa.
VASTINE
Kunnan maankäytön kehityskuvassa on asetettu erääksi tavoitteeksi kuntakeskuksen voimakas
kehittäminen keskustaksi mielletyksi alueeksi. Tavoitteen selventämiseksi on kaavatyön aikana
laadittu keskusta-alueen visio, KAVio, jossa on määritelty kuntakeskuksen sekä siihen välittömästi
liittyvien alueiden kehittämistavoitteet. Kunnantalon kortteli on osoitettu ydinkeskustan alueeksi,
jonka rakentamisen tulee olla tehokasta ja korkeatasoista. Alueella tavoitellaan sekoittunutta
rakennetta: asumista ja sekä kaupallisia että julkisia palveluita. Alueen sijainti joukkoliikenteen
kannalta ihanteellisella paikalla sekä tavoitteet lähijunaliikenteen edistämisestä puoltavat alueen
tehokasta maankäyttöä. Niveltyminen pientaloalueeseen on huomioitu rakennusmassojen
sijoittelussa.
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Osallinen 6
Osalliset ovat korttelin 2002 tontin 1 maanomistajia.

REFEROINTI
Osallinen kertoo Baanan alikulun ja Saukkotien katualueen vaatineen heiltä jo maata. Osallinen
vastustaa joukkoliikennealikulkua ja esittää, että bussit kääntyisivät asemalla ja vastaavasti
tekisivät vain piston Ristisuon puolella. Osallinen ei halua luovuttaa kiinteistöstään maata
liikennealueeksi.
Osallinen esittää joukon vaatimuksia, mikäli joukkoliikennealikulkua suunnitellaan alueelle:
Liikennejärjestelyt tulisi pitää kunnan mailla. Baanan leveyttä ei tulisi kasvattaa. Asemantie tulisi
sulkea muulta kuin joukkoliikenteeltä ja tonteille ajolta. Lisäksi osallinen esittää joukon
toimenpiteitä, joilla vähennetään mahdollisesta tontinosan lunastamisesta aiheutuvaa häiriötä.

VASTINE
Aiempien kaavojen mukaiset luovutukset liikennealueiksi on ratkaistu silloisen kaavoituksen
yhteydessä. Ne eivät vaikuta nykyiseen kaavanlaadintaan. Tästä huolimatta pyritään
maanomistajille aiheutuva haitta pitämään kohtuullisena sekä tasapuolisena.
Joukkoliikenne on tuotava lähelle käyttäjiä ja helposti saavutettavaksi pyörällä ja kävellen. Linjan
siirtäminen taajamarakenteen ohittavalta tieltä tiivistyvän maankäytön sisään parantaa
joukkoliikenteen saavutettavuutta. Uudessa kaavassa esitetty joukkoliikennekatu sekä baana
vaativat pysäkkijärjestelyjen ja alikulun levennyksen vuoksi hieman nykyistä enemmän katutilaa.
Levennys on osoitettu molemmin puolin katua kuitenkin siten, että levennyksen osoittamista
kunnan maille on suosittu. Asemantien joukkoliikennekaduksi muuttuva osuus suljettaisiin
toteutuksen yhteydessä liikenneympyrän suunnasta tulevalta läpiajoliikenteeltä busseja lukuun
ottamatta. Mopojen osalta asia ratkaistaan katusuunnitelmavaiheessa.
Katualueeksi luovutettavista alueista sekä niihin liittyvistä kompensaatioista neuvotellaan
maanomistajan kanssa erikseen ja pyritään ensisijaisesti sopimukseen.
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Osallinen 7
Osalliset ovat maanomistajia tai maanomistajan valtuuttamia koskien valtaosaa korttelin 2001
tontista 1.

REFEROINTI
Osalliset esittävät joukon vaatimuksia. Ketolanperäntien alikulkuvarausta esitetään poistettavaksi.
K-tontin osia ei haluta luovuttaa katualueeksi. Tontille osoitettu velvoite pyörätien rakentamisesta
esitetään poistettavaksi tontin reunasta. Rakennusoikeuden vähenemistä ei aiota hyväksyä.
Kauppatonttia esitetään muutettavaksi asuinkerrostalorakentamiseen merkittävästi suuremmalla
tonttitehokkuudella. Mikäli joukkoliikennekatu toteutuu, Asemantie tulisi sulkea muulta kuin
joukkoliikenteeltä ja tonteille ajolta.
Ketolanperäntien yleisen tien alueelle sijoittuvaa kiinteistöä esitetään liitettäväksi tontteihin.
Saukkotien alueen itäpuolista viheraluetta esitetään niin ikään liitettäväksi tontteihin.
Joukkoliikennealikulun vaatima lisätilantarve kyseenalaistetaan. Lisäksi vaaditaan kuusiaidan
korvaamista esim. suoja-aidalla, mikäli katualue levenee ja suojaava kuusiaita poistuu.
Osallinen vaatii kunnalta aktiivisuutta VR:n suuntaan kaksoisraidehankkeessa sen osalta, että
tärinä- ja meluhaittaa vähennetään.
Osallinen toistaa palautteen n:o 11 vetoomuksen siitä, ettei maita lunastettaisi katualueiksi
aiempien luovutusten lisäksi.

VASTINE
Osallisten kanssa on pidetty palavereja, joissa on keskusteltu palautteen asioista. Katuun
liitettäviä alueita on kohtuullistettu suunnitelmien tarkentuessa. Katualueen leventyessä,
pidetään kohtuullisena poistaa lainvoimaisessa kaavassa osoitettu kevyenliikenteen reitti tontilta.
Katualueeksi osoitettu osa tontista ei ole nykyisessä kaavassa rakentamisen aluetta, vaan
istutettavaa tai liikenteelle varattua aluetta. Tämän perusteella katsomme, että nykyisen
rakennusoikeuden määrän voi osoittaa tontille myös vastaisuudessa, jolloin rakennusoikeuden
määrä ei vähenisi tontin koon muutoksesta huolimatta.
Asemantien joukkoliikennekaduksi muuttuva osuus suljettaisiin toteutuksen yhteydessä muulta
autoliikenteeltä. Mopojen osalta asia ratkaistaan katusuunnitelmavaiheessa.
Kauppatontin käyttötarkoituksen muutosta pidetään mahdollisena keskusta-alueen tavoitteet
huomioon ottaen. Tämä edellyttäisi maankäyttösopimusta. Asiasta neuvotellaan maanomistajien
kanssa.
Ketolanperäntien yleisen tien aluetta koskevista asioista vastaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Tiealueen muokkaamista ei ole tarkasteltu tässä kaavassa.
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Saukkotien itäpuolisen viheralueen tarpeellista yleisenä alueena on tarkasteltu kaavatyössä. On
tultu tulokseen, että alue olisi mahdollista liittää tonttien piha-alueeksi
maankäyttösopimusmenettelyllä. Suojaviheralueeksi osoitettu EV-alue on tarpeen säilyttää radan
suoja-alueena.
Kunta pyrkii aktiivisesti edistämään hankkeita, jotka vähentäisivät kaava-alueen tärinä- ja
meluhaittoja.
Aiempien kaavojen mukaiset luovutukset liikennealueiksi on ratkaistu silloisen kaavoituksen
yhteydessä. Ne eivät vaikuta nykyiseen kaavanlaadintaan. Tästä huolimatta pyritään
maanomistajille aiheutuva haitta pitämään kohtuullisena sekä tasapuolisena.
Katualueeksi luovutettavista alueista sekä niihin liittyvistä kompensaatioista neuvotellaan
maanomistajan kanssa erikseen ja pyritään ensisijaisesti sopimukseen.
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Osallinen 8
REFEROINTI
Osallinen ei pidä keskustamaista rakennetta sopivana omakotitaloalueen läheisyyteen. Osallinen
kritisoi kerrostalorakentamisen sijoittamista kulttuurihistoriallisen Asemankylän läheisyyteen sekä
sen sopeutumattomuutta maisemaan.
Osallinen arvelee alikulun levennyksen ohjaavan alueelle merkittävästi uutta läpiajoliikennettä.
Osallinen pitää muita luonnoksessa esitettyjä katuja liiallisina ja toivoo rakentamisen sijoittelun
noudattelevan purettua rakennuskantaa. Toiminnoiksi osallinen esittää hallintoa ja toimistoa, eikä
pidä paikkaa sopivana paljon asiakkaita vetävälle toiminnalle.
Osallinen kaipaa leveitä viherkaistaleita kehystämään uutta rakentamista. Lisäksi hän on
huolissaan Rautiontien varren asukkaiden turvallisuudesta, mikäli liikenne lisääntyy. Osallinen
esittää myös koko keskustaajaman alueeseen liittyviä havaintoja ja toiveita.
Osallinen toivoo keskustaan väljyyttä ja liikerakentamisen erottamista asumisesta. On eri mieltä
keskusta-alueen vision tavoitteista. Uuden rakentamisen toivotaan olevan nykyisen
Asemanseudun rakentamisen kaltaista. Ei näe Asemanseutua maamerkkirakennuksen paikkana.

VASTINE
Kunnan maankäytön kehityskuvassa on asetettu erääksi tavoitteeksi kuntakeskuksen voimakas
kehittäminen keskustaksi mielletyksi alueeksi. Tavoitteen selventämiseksi on kaavatyön aikana
laadittu keskusta-alueen visio, KAVio, jossa on määritelty kuntakeskuksen sekä siihen välittömästi
liittyvien alueiden kehittämistavoitteet. Kunnantalon kortteli on osoitettu ydinkeskustan alueeksi,
jonka rakentamisen tulee olla tehokasta ja korkeatasoista. Alueella tavoitellaan sekoittunutta
rakennetta: asumista ja sekä kaupallisia että julkisia palveluita. Alueen sijainti joukkoliikenteen
kannalta ihanteellisella paikalla sekä tavoitteet lähijunaliikenteen edistämisestä puoltavat alueen
tehokasta maankäyttöä.
Kaava-alueelta on tunnistettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi kaksi asuinrakennusta
välittömine pihapiireineen sekä aseman kokonaisuuteen kuuluva talousrakennus. Lisäksi aseman
rakennuskanta liittyy alueeseen. Korttelin keskellä sekä pohjois- ja itäreunoilla sijaitseva
mäntypuusto on nähty alueen identiteettiin ja viihtyisyyteen myönteisesti vaikuttavana tekijänä.
Nämä seikat on huomioitu osoittamalla korttelin kaakkoisosa maankäytöltään maltillisemmaksi
alueeksi, jolla säilyvä puusto, puistoalue, vanhat rakennukset vihreine pihoineen sekä jo
nykyisessä kaavassa mahdollistettu pienkerrostalo jatkavat aseman miljöön mittakaavaa.
Sammonkujan päähän on niin ikään osoitettu säilytettävää puustoa puistoalueelle.
Uuden rakentamisen niveltyminen pientaloalueeseen on huomioitu korkeiden rakennusmassojen
sijoittelussa irti kaava-alueen pohjoisosasta. Saapuneen palautteen vuoksi suunnittelualueen
pohjoisimmat rakennukset osoitetaan vain asuinkäyttöön ja liikerakentamista sisältävät
rakennukset Hallituskadun varteen. Lisäksi rakennustapaohjeessa ohjataan liikerakentamisen
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laatua siten, ettei se saa aiheuttaa asumiselle häiriötä ja sen tulee aukioloissaan noudattaa
hiljaista yöaikaa.
Joukkoliikennealikulku palvelee joukkoliikennettä, pyöräilyä ja jalankulkua. Yhteydelle ei ohjata
autoliikenteen läpiajoa. Joukkoliikenteen tuominen rakenteen keskelle tekee siitä saavutettavaa.
Junaliikenteen kehittämisen myötä joukkoliikenteen solmukohdan tuominen lähelle asemaa
edistää koko joukkoliikennejärjestelmän toimintaa. Rautiontien varrelle ei ohjaudu lisää
liikennettä, sillä Tippakuja korvautuu yksittäisellä tonttiliittymällä ja muu kerrostalotonttien
liikenne tapahtuu uusien katujen kautta.
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Osallinen 9
REFEROINTI
Osallinen kiittelee kunnianhimoista kaavaluonnosta ja esittää arvionsa Kempeleen keskustan
odotettavissa olevasta hankekoosta sekä toteutumisen edellytyksistä.
VASTINE
Osallisen kanssa on keskusteltu hankkeesta suusanallisesti. Palaute toteutuskelpoisuudesta on
otettu huomioon.

Osallinen 10
REFEROINTI
Osallinen (korttelin 2001 tontin 1 eräs maanomistaja) ilmaisee tyytymättömyytensä
kaavaluonnokseen, jossa tontista lohkotaan katualuetta siten, että oleva vanha asuinrakennus on
vaarassa jäädä osin liikennealueelle. Osallinen vastustaa tällaista muutosta. Lisäksi hän esittää
ehtonsa maan myymiselle.
VASTINE
Tontin asuinkäyttö ei ole lainvoimaisen kaavan mukaista (liikerakentamisen korttelialue K) ja
asuinrakennus on vanha, mutta ei kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan suojeltava. Pientaloasuminen
nähdään väistyvänä toimintona, jonka ehdoilla ei suunnitella tämän tontin käyttöä. Asuinrakennus
voi säilyä paikoillaan, kunnes korttelin 2001 tontin 1 kehittäminen on ajankohtaista.
Maankäyttösopimus- ja maakauppa-asioista voidaan keskustella maanomistajan kanssa.
Katualueeksi tarvittavaa maa-aluetta on tarkasteltu luonnosvaiheen jälkeen ja kohtuullistettu.
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Osallinen 11
REFEROINTI
Osallinen esittää Hallituskadun poistamista suunnitelmasta, jotta AKR-tontin kuusiaita ja pihan
istutukset säilyisivät. Lisäksi osallinen toivoo Asemantien linjauksen säilymistä nykyisellään
vedoten Pohjanmaan rantatien linjaukseen.
VASTINE
Hallituskadun itäpään toteutus tapahtuu kaava-alueen toisessa vaiheessa. Istutusten ja pihaalueen muokkaamiseen on ennen kadunrakennusta usean vuoden verran aikaa. Kunta
neuvottelee maanomistajan kanssa vielä kuusiaitaan liittyen. Pohjanmaan rantatien mukainen
liikennealue säilyy käytössä joukkoliikenne- ja pyöräkatuna.
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