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Hyväksytty Kempeleen kunnanhallituksessa ___.___.____ ___§.

Hyväksytty Kempeleen kunnanvaltuustossa ___.___.____ ___§.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehdyt vähäiset tarkennukset 4.12.2018

Iikka Ranta

Arkkitehti, SAFA, yks-298

Kristiina Strömmer

Arkkitehti, yks-260

Laatimisvaiheen kuuleminen (luonnos nähtävillä) 6.-29.6. ja 30.7.-3.8.2012

Luonnos 2 nähtävillä 12.4.-14.5.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 6.-29.6. ja 30.7.-3.8.2012

Luonnoksen 2 laatimisvaiheen kuuleminen (suunnittelualuetta laajennettu),

Ehdotusvaiheen kuuleminen ___.___._____

Oulussa 24.9.2018

Ehdotus nähtävillä 3.10.-2.11.2018

Vähäinen ehdotuksen nähtävilläolon jälkeinen muutos 15.1.2019.
Piriläntien ja Ollilantien liittymässä yleiskaavaehdotuksessa ollut AK-alue on muutettu
AP-alueeksi Kempeleen kunnanhallituksen päätöksestä 14.1.2019 johtuen.

YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET:

1. Tätä yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksien toimivuuteen ja esteettömyyteen,
sekä kehittää vetovoimaista, viihtyisää, kaupunkikuvaltaan korkeatasoista ja asukkaiden
kannalta toimivaa ympäristöä. Erityisesti C-, KM-, P-, PY-, TP- ja AK-alueilla
tulee asemakaavassa suunnitella sujuvat yhteydet joukkoliikennepysäkeille, sekä osoittaa
riittävät alueet pyöräpysäköinnille tonteilla ja pysäkkien tuntumassa.
Rakentamisohjeiden laatiminen on suositeltavaa taajamakuvan kannalta keskeisillä tai
tieverkolta hyvin näkyvillä alueilla, kuten esimerkiksi valtatien 4, Eteläsuomentien, Ketolan-
peräntien, Piriläntien, Kokkokankaantien ja niitä yhdistävien pääkokoojateiden varressa,
sekä maisemallisesti arvokkaisiin peltoihin (MA) rajautuvilla alueilla.

2. Taajamakuvan kannalta keskeisillä tai tieverkolta hyvin näkyvillä alueilla sekä maisemallisesti
arvokkaisiin peltoihin (MA) rajautuvilla alueilla tulee kiinnittää huomiota rakentamisen laatuun.

3. Alueet sisältävät sisäiset virkistysalueet ja -yhteydet, kulkuyhteydet, tekniset verkostot,
hulevesien johtamis- ja imeytysalueet, sekä tarvittavat lähipalvelut. Niiden tarve tutkitaan ja
tarkempi sijainti esitetään asemakaavassa tai muussa tarkemmassa suunnittelussa.

4. Virkistysalueverkoston suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pyrkiä katkeamattomiin yhteyksiin
ja ottamaan monipuolisesti huomioon eri virkistystoiminnot ja reittitarpeet, alueellisia
virkistyspalveluja tarjoavien yritysten tarpeet mukaan lukien.

5. Rakennuslupien tulee yleiskaavassa rakentamiseen varatuilla alueilla perustua asemakaavaan.

6. Metsän ja maiseman hoito
Metsätalousalueiden hoidossa tulee noudattaa pohjoisten metsäkeskusten laatimia
metsänhoitosuosituksia. Kulttuurihistoriallisesti sekä maisemallisesti arvokkailla alueilla,
virkistysalueilla, MY-, MU- ja luo-alueilla tulee metsänhoidon suunnittelussa ja
toteutuksessa erityisesti huomioida luonto- ja maisema-arvot. Näille alueille suositellaan
laadittavaksi metsän- ja maisemanhoitosuunnitelmat.

7. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja maaperän muokkausta edellyttävien
toimenpiteiden suunnittelussa tulee selvittää happamien ja potentiaalisesti happamien
sulfaattimaiden sijainti ja laatu, sekä esittää tarvittaessa suunnitelmat niistä johtuvien
haittojen ehkäisemiseksi.

8. Tätä yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huolehtia riittävästä
meluntorjunnasta erityisesti pääteiden, radan ja muiden melua aiheuttavien kohteiden
ympäristössä. Rakentamiseen osoitetuilla alueilla, joilla valtioneuvoston päätöksen 993/1992
mukaiset päivä- tai yömelutason ohjearvot ylittyvät, tulee kaiken rakentamisen yhteydessä
toteuttaa melusuojaukset sekä varmistaa, että melutason ohjearvot eivät ylity sisätiloissa tai
ulko-oleskeluun tarkoitetuilla alueella.
Laadittaessa asemakaavoja, jotka sisältävät uutta asuinrakentamista, tulee rakennusten
ääneneristävyydelle asettaa sisätiloja koskevat ohjearvojen mukaiset vaatimukset, jotka estävät
satunnaisesta lentomelusta aiheutuvan häiriön.
Alle 70 metrin etäisyydellä rautatiestä on uudisrakennusten suunnitteluvaiheessa syytä
julkisivujen ääneneristävyyden osalta ottaa huomioon raideliikenteen ohiajon aiheuttamat
hetkelliset maksimiäänitasot.
Ulko-oleskelualueet suositellaan sijoitettavaksi siten, että rakennukset suojaavat oleskelualueita
melulta. Rakentaminen suositellaan tehtäväksi niin, että melulta suojaavat rakennukset
toteutetaan ennen melusta häiriintyvien rakennusten käyttöönottoa, tai rakennetaan väliakaiset
melusuojaukset.

9. Tätä yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huolehtia riittävästä
tärinäntorjunnasta silloin kun häiriintyvä kohde on alle 390 m etäisyydellä rautatiestä.
Tärinäluokan C alueelle voidaan toteuttaa uusia yksikerroksisia tai vähintään 5-kerroksisia
rakennuksia rakennuspaikkakohtaisiin tarkempiin selvityksiin perustuen. Perustamistapa ja
jäykistäminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että tärinä ei haittaa suunniteltua käyttöä,
eikä vahingoita rakennusosia. Rakennusten jäykistämiseen vaakasuunnassa on kiinnitettävä
erityistä huomiota ja tärinä tulee hallita resonanssimitoituksen avulla. D-luokan ylärajaa
(70-80m radasta) lähemmäs raitaa ei suositella rakentamista. Asumisesta ja muusta tärinälle
herkästä toiminnasta poikkeavat toiminnot voidaan sijoittaa tätä lähemmäs rataa, kun
varmistetaan, ettei rakenteiden vaurioitumisriskiä ilmene.

10. Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja aluevarauksissa tulee huomioida
hulevesien hallinta ja käsittely, erityisesti laajoilla pinnoitetuilla alueilla mm. Zeppelinin ja
Zatelliitin, Ristisuon, sekä keskustan liikenne- ja pysäköintialueilla, sekä noudattaa kunnan
hyväksymien hulevesien hallintaa koskevien yleissuunnitelmien periaatteita.

11. Pohjavesialueelle sijoittuvien kaupallisten palveluiden ja muiden työpaikkatoimintojen
pysäköintialueiden aiheuttamaan riskiin pohjavedelle tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja
suunnitella sekä toteuttaa alueet niin, että polttonesteitä ei pääse pohjaveteen. Huoltoaseman
sijoittamista pohjavesialueelle tulee välttää. Pohjavesialueella saa imeyttää vain puhtaita
hulevesiä.

12. Suunnittelualueen etelä- ja länsiosia sisältyy kansainvälisesti tärkeään Oulun seudun
kerääntymisalueeseen (IBA). Kyseessä on monen kunnan alueelle ulottuva laaja vyöhyke.
Muuttolintujen levähdysmahdollisuudet tulee turvata Oulun seudun kerääntymisalueella.

13. Lentoliikenteen estevapaalle vyöhykkeelle tulevista tavanomaista korkeammista rakennelmista
ja rakennushankkeista tulee pyytää lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolta. Maanpinnasta
yli 50 metriä korkeista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta, ja alle 50 metriä
korkeista pientuulivoimaloista silloin, kun kiinteistö mille voimala rakennetaan rajoittuu
Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen. Yksittäisiä alle 50 metriä korkeita
pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä
oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeisiin liittyen puolustusvoimilta tulee erikseen pyytää lausunto
tutkavaikutusten selvitystarpeesta ja tuulivoimahankkeiden hyväksyttävyydestä.

Tien tai linjan sijainti tarkentuu asemakaavoituksen ja muun
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

VESIUOMA.

POISTUVA VALTATIEN ALIKULKU.

UUSI ALIKULKU.

ALIKULKU.

JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PÄÄREITTI.

Raiteen suunnittelun yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet tärinä- ja
meluhaittojen lieventämiseksi.

KUNNANRAJA.

PIIRTÄMISTEKNISET MERKINNÄT:

Merkintä kuvaa ratayhteystarvetta pääradan, Kempeleen keskustan, Oulun lento-
aseman ja Kempeleen eteläosan logistiikka-alueen välillä. Yhteys sijoittuu
pääosin suunnittelualueen ulkopuolelle. Yhteyden sijainti määritellään tarkemmin
jatkosuunnittelussa.

Jalankulun ja pyöräilyn aluereitti.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja niiden ympäristöä tulee hoitaa
siten, että niiden arvo säilyy. Ulkoasua tai pihapiiriä muuttavia toimenpiteitä
suunniteltaessa tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Julkisivukorjauksessa
on suositeltavana käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja raken-
nusosia. Kohteen purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaista purkamislupaa.
Kohdeluettelo perustuu Pohjois-Pohjanmaan museon suorittamaan maastokäyntiin
28.3.2017 ja Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmaan "Lakeuden äärellä,
kaupungin naapurina" ja kohteiden numerointi on kulttuuriympäristöohjelman
mukainen.
Kohteiden 2, 5, 23, 24, 44, 46 ja 89 osalta on otettava huomioon, että mikäli
maankäyttö olennaisesti muuttuu kaavan mahdollistamalla tavalla tai niiden
alueelle muuten suunnitellaan käyttötarkoitukseltaan nykyisestä poikkeavaa
maankäyttöä, tulee selvittää onko suunnitelmilla tai hankkeilla vaikutusta
arkeologiseen kulttuuriperintöön.

UIMARANTA.

Yhteys Ouluntullista Linnakankaan kautta itään.

PÄÄRATA JA LIIKENNEPAIKKA VANHA ASEMA.

1. Kempeleen kirkonmäki.
Vanha kirkko, tapuli, kirkkopuisto ja hautausmaa. Kohde kaikkine rakenteineen
on kirkkolain nojalla suojeltu. Alueella sijaitsee myös maakunnallisesti
arvokas Pyhän Kolminaisuuden kirkko vuodelta 1993. Alueelle suunnitelluista
muutostöistä tulee pyytää Museoviraston lausunto.

MOOTTORI- TAI MOOTTORILIIKENNETIE.

Jalankulun ja pyöräilyn pääreitti.

TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE.

Tien tai linjan sijainti määräytyy asemakaavoituksen ja muun
tarkemman suunnittelun yhteydessä

SEUTUTIE/PÄÄKATU.

YHDYSTIE/KOKOOJAKATU.

ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA YLEISEN PYSÄKÖINTIALUEEN.

9 Välitalo, Ollilantie 5
15 Osuuskassa (Rautio-Havana), Asemantie 5
16 Metsärinne, Asemantien 7
18 Rumpari, Rumparinkuja 1
19 Petäjikkö, Välitie 27
22 Kulmala, Rentolantie 1
31 Pihlajaniemi, Kurikkahaantie 16
37 Kulmala, Hiekkakuopantie 45
45 Kirkonkylän koulu, käsityösali, Vihiluodontie 585
77 Välitalo, Taavintie 21
88 Ojala, Kokkokankaantie 77
91 Kuokkamaa, Ylipääntie 39, vanha kuivuri
92 Juhola, Ylipääntie 26
93 Kangaspelto, Ylipääntie 28
142 Henelli, Kokkokankaantie 413
143 Kuusikko, Kokkokankaantie 397
146 Kokko, Kokkokankaantie 45 (kohdetta ei ole inventoitu,

merkintä perustuu maastokäynteihin 13.9.2013 ja 28.3.2017)

2 Maatalousoppilaitos Pirilä, Piriläntie 145
5 Kotiseutumuseo Marttila (Kunnanmartti), Kirkkotie 18
13 Valtion rautatiealueen rakennukset, Asemantie 8-12
17 Meijeripalsta, Rasvatie 1
23 Vanha Pappila (Kullio), Pappilantie
24 Pääskylä, Samperintie 30
44 Junttila, Vihiluodontie 563
46 Heiko (Junttila), Piriläntie 166
89 Parviainen, Kokkokankaantie 57

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja niiden ympäristöä tulee hoitaa
siten, että niiden arvo säilyy. Ulkoasua tai pihapiiriä muuttavia toimenpiteitä
suunniteltaessa tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Julkisivukorjauksessa
on suositeltavana käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja ja raken-
nusosia. Kohteen purkaminen edellyttää MRL 127§:n mukaista purkamislupaa.
Kohdeluettelo perustuu Pohjois-Pohjanmaan museon suorittamaan maastokäyntiin
28.3.2017ja Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmaan "Lakeuden äärellä, kaupungin
naapurina". Kohteiden numerointi on kulttuuriympäristöohjelman mukainen,
täydentävää kohdetta 146 lukuun ottamatta.
Kohteiden 15, 88 ja 146 osalta on otettava huomioon, että mikäli maankäyttö
olennaisesti muuttuu kaavan mahdollistamalla tavalla tai niiden alueelle muuten
suunnitellaan käyttötarkoitukseltaan nykyisestä poikkeavaa maankäyttöä, tulee
selvittää onko suunnitelmilla tai hankkeilla vaikutusta arkeologiseen
kulttuuriperintöön.

MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE.

Merkinnällä osoitetaan paikallista ja ylikunnallista viherverkostoa täydentävät
yhteydet, jotka palvelevat monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja -palveluita.

Alue, jolla karttaselvityksen perusteella sijaitsee vuotta 1750 vanhempi
talonpaikka. Alueen ja sen lähiympäristön arkeologinen säilyneisyys tulee selvittää
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

147 Tuohino, likimääräinen sijainti 7197750 /430400 (ETRS89-TM35FIN).
148 Ollilantie, likimääräinen sijainti 7199950 /429125 (ETRS89-TM35FIN).

sm-1 Kuusela (mjtunnus 244040001), rautakautinen löytö-/hautapaikka

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE.

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE.

PAIKALLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE.

HISTORIALLINEN TALON PAIKKA.

UUSI TAI MERKITTÄVÄSTI PARANNETTAVA TIE TAI LINJA.

OHJEELLINEN TIELINJAUS.

UUSI KAKSOISRAIDE.

RAIDENLIIKENTEEN YHTEYSTARVE.

MOOTTORIKELKKAREITTI.

JALANKULUN JA PYÖRÄILYN ALUEREITTI.

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE.

ULKOILUREITTI.

ULKOILUREITIN TAI MUUN VIRKISTYSREITIN YHTEYSTARVE.

ALUEEN RAJA.

KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE.
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Alue varataan vähittäiskapan suuryksiköille sekä pääkäyttötarkoitukseen liittyville
muille toiminnoille. Alue on tarkoitettu pääasiassa paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan toteuttamiselle. Toiminnan laajuus ja tarkempi sijainti
määritellään asemakaavassa. Alueen tätä yleiskaavaa tarkemmassa suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen toimivuuteen, sekä kehittää vetovoimaista ja kaupunkikuvaltaan
korkeatasoista yritystoiminnan, kaupallisten palveluiden ja vapaa-ajan palveluiden
ympäristöä.
Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä eikä seudullisesti
merkittävää yli 10 000 k-m2 vähittäiskaupan suuryksikköä.

RAUTATIELIIKENTEEN ALUE.

Alue varataan keskustatoiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille
palveluille, hallinnolle, keskustaan soveltuvalle asumiselle ja ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Asumiseen varattuja alueen osia tulle
tiivistää. Asemakaavasuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimivuuteen, sekä kehittää
vetovoimaista ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoista asumisen, yritystoiminnan,
kaupallisten palveluiden ja vapaa-ajan palveluiden ympäristöä.
Asemakaavasuunnittelussa tulee selvittää mahdollisuudet rakenteelliseen
pysäköintiin ja pysäköintiratkaisun vaikutukset pohjaveden suojeluun.

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja
palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää
myymälätilaa sekä varastointia.
Yritystoimintaan liittyvä asuinrakentaminen on sallittu.

KOHDE- JA VIIVAMERKINNÄT:

Alue varataan seudullisesti merkittäville vähittäiskaupan suuryksiköille sekä
pääkäyttötarkoitukseen liittyville muille toiminnoille.
Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia erikoistavarakaupan suuryksiköitä,
niiden palvelutarjontaan liittyviä vähittäiskaupan suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä.
Lisäksi asemakaavoituksen yhteydessä tulee ottaa huomioon mahdollinen suuri
tilantarve tai liikennealuetarve, jotka vaikeuttavat sijoittumista keskusta-alueelle.
Alueen tätä yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimivuuteen, sekä
kehittää kansainvälisesti vetovoimaista ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoista
yritystoiminnan, kaupallisten palveluiden ja vapaa-ajan palveluiden ympäristöä.
Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä.

Hulevesien viivytyskosteikko tai viivytyslampi, jonka rajat ovat ohjeelliset.

Alue varataan maatalouskäyttöön. Alue on maiseman kannalta merkittävä
viljelyalue, jolle voidaan rakentaa metsätalouskäyttöön ja kotieläinten pitoon
tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia, sekä erilaisia kulkuyhteyksiä. Alue on
avoin peltoalue tai perinteen mukainen niitty. Metsittäminen arvokkailla peltoalueilla
on kielletty. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
maisematyölupaa toimenpiderajoitus (MRL 128§, 43.2§).

Nykyinen säilytettävä reunapuusto tai uusi istutettava puusto-
vyöhyke, joka rajaa ja peittää rakennettavaa aluetta. Puulajistossa tulee suosia
luonnonmukaisia kasvupaikalle sopivia havupuita.

Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Muuta kuin
maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista koskee voimassa olevan
rakennusjärjestyksen mukainen suunnittelutarvehankinta. Lisäksi alueelle voidaan
toteuttaa tarkemman suunnitelman mukaan virkistyskohteita tai retkeily- ja
taukopaikkoja ja niitä palvelevia pysäköintialueita. Alue on osa tai se täydentää
seudun virkistysalueverkostoa, mistä johtuen alueen metsää on hoidettava sen
erityisluonteen edellyttämällä tavalla (metsälaki 5b §).

työpaikkatoimintoja. Alueen maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla.

Alue on tarkoitettu pääasiassa julkisille ja yksityisille palveluille.

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja
palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää
myymälätilaa sekä varastointia.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelle ominaiset kulttuuriympäristö-
arvot.

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue varataan pääasiassa teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille.
Lisäksi alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten
toimisto- ja terminaalitiloja.

ENERGIAHUOLLON ALUE.

Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen
on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Kohdetta ja sen lähialuetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä
museoviranomaisen (Museovirasto/maakuntamuseo) lausunto.

Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joille voi asemakaavalla
sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta
teollisuutta ja niihin liittyvää myymälätilaa ja varastointia, sekä joukkoliikenne-
palvelujen piiriin sijoittuvilla alueilla julkisia ja yksityisiä opetus-, sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluja.
Alueen tätä yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimivuuteen,
sekä kehittää kansainvälisesti vetovoimaista ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoista
yritystoiminnan, kaupallisten palveluiden ja vapaa-ajan palveluiden ympäristöä.

Alueelle voidaan sijoittaa huoltoasematoimintoja pohjavesialueelle ainoastaan
myönteiseen ympäristölupaan perustuen. Alueelle voi sijoittua työpaikkarakentamista,
kuten toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotanto-
tilaa ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

Alue varataan tiiviille ja monipuoliselle keskustan läheisyyteen soveltuvalle
pientaloasumiselle, kuten erillispientaloille, yhtiömuotoisille ja kytketyille
pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Alueen
maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla.

ASUNTOALUE.

Pääosin jo rakentunut asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskunta-
rakennetta. Alueen lisärakentaminen tulee perustua yksityiskohtaiseen suoraan
rakentamista ohjaavaan kaavaan.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA MERKITYKSELTÄÄN
PAIKALLISIA ERIKOISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA SEUDULLISESTI MERKITTÄVIÄ
TILAA VAATIVAN VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ, TYÖPAIKKOJA JA PALVELUITA.

KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA SEUDULLISESTI MERKITTÄVIÄ
TILAA VAATIVAN VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖITÄ.

Alue varataan seudullisesti merkittäville vähittäiskaupan suuryksiköille sekä
pääkäyttötarkoitukseen liittyville muille toiminnoille. Alueelle saa sijoittaa
päivittäistavarakaupan suuryksikön. Toiminnan laajuus ja tarkempi sijainti
määritellään asemakaavassa.

PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

Alue on tarkoitettu pääasiassa julkisille palveluille.

KIRKOLLISTEN PALVELUJEN ALUE.

TYÖPAIKKA-ALUE.

TYÖPAIKKA-ALUE, JOLLA VÄHÄINEN ASUMINEN ON SALLITTUA.

TYÖPAIKKA-ALUE.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ
VAATIMUKSIA.
Alue varataan teollisuustoiminnoille joista ei aiheudu ympäristöön häiritsevää
melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa. Lisäksi alueelle saa sijoittaa
pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaalitiloja.

VIRKISTYSALUE.
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueen tarkemmassa
suunnittelussa tuleee arvioida alueen virkistyskäyttömahdollisuudet ja turvata
viheryhteyksien ja eri liikuntamuotoja palvelevien reittien jatkuvuus.

LÄHIVIRKISTYSALUE.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.

Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueen tarkemmassa
suunnittelussa tuleee arvioida alueen virkistyskäyttömahdollisuudet ja turvata
viheryhteyksien ja eri liikuntamuotoja palvelevien reittien jatkuvuus.

Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluille ja erityisliikuntapaikoille.

LÄHIVIRKISTYSALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kyseessä on kaupunkimetsä
(Kiiesmetsä), jolla on erityisiä ympäristöarvoja, jotka tulee säilyttää.
Luontoarvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia mahdollisesti vaarantavaan
toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa. Alueen hoitoon
ja kunnostukseen liittyvät harvennushakkuut on suoritettava erityisen varovasti
ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaan. (toimenpiderajoitus MRL 128§, 43.2§).

MAANTIEN ALUE.

HUOLTOASEMA-ALUE.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.

ERITYISALUE.

SUOJAVIHERVYÖHYKE.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Muuta kuin
maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista koskee voimassa olevan
rakennusjärjestyksen mukainen suunnittelutarveharkinta.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN
OHJAAMISTARVETTA.

VESIALUE.

VESIALUE.

MUINAISMUISTOLAIN (295/63) RAUHOITTAMA KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS.
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Alueen väri ja kirjaintunnus ilmaisevat käyttötarkoituksen.

Kyseessä on vedenhankintaa varten tärkeä I-luokan pohjavesialue.
Pohjavesialueilla tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja rajoittavat pohja-
veden pilaamiskielto (YSL 17§) ja pohjaveden muuttamiskielto (VL 3 luvun 2§).
Alueella ei sallita pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia rakennustoimen-
piteitä tai toimintoja. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista uutta teollisuutta tai
muuta siihen verrattavaa toimintaa, joka valmistaa, varastoi tai käyttää toimin-
nassaan pohjavettä vaarantavia kemikaaleja tai muita aineita.
Pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toimenpiteistä on tarvittaessa pyy-
dettävä alueellisen ympäristöviranomaisen lausunto. Öljy- tai polttoainesäiliöt,
sekä muiden pohjaveden puhtautta vaarantavien aineiden säiliöt ja varastot tulee
varustaa riittävän tilavilla suoja-altailla ja sijoittaa maan päälle rakennusten
sisätiloihin tai katoksen alle.
Jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on kielletty.

Vyöhyke, jolla tarkemmassa suuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota
meluntorjuntaan. Asuinrakennusten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden tulee olla riittävä, niin että valtioneuvoston päätöksen 993/1992
mukaiset melutason ohjearvot alitetaan sisätiloissa ja oleskeluun tarkoitetuissa
ulkotiloissa.

RAIDELIIKENTEEN MELUALUE.

Vaikutusalueen B yläraja, n. 390 m lähimmästä raiteesta.

MELUNTORJUNTATARVE.

Pohjois-Suomen vesioikeuden 14.5.1998 päätöksellä määräämä Tuohinon
pohjavedenottamon lähisuoja-alue.

Suojavyöhyke, joka ulottuu 300 metrin etäisyydelle ojasta. Alueen tarkoitus on
varmistaa pintaveden hygieenisen laadun säilyminen ympäristön maankäytön
edellyttämällä tasolla. Suojavyöhykkeelle ei ole suositeltavaa lisätä rakentamista
Tuohonon pohjavedenottamon itäpuolelle.

Alueen mahdollisen täydennysrakentamisen tulee tukea kulttuuriympäristö-
arvojen säilymistä.
Numerointi viittaa Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmaan "Lakeuden äärellä,
kaupungin naapurina".
2. Asema-alue ja Kempeleen-Salon osuusmeijeri (mk)
3. Pirilän puutarhaoppilaitoksen alue (mk)
4. Kunnanmartti, kotiseutumuseo (mk)
5. Vanha pappila (mk)
8. Kiiesmetsä Ollilan alueella

Pohjanmaan rantatie Wallenborgin tiekartan v. 1785 mukaan.
Tien linjaus tulee säilyttää ja tien kulttuurihistorialliset arvot sekä historiallinen
luonne tulee ottaa huomioon tien kunnossapidossa. Tien säilyneiden osien
käyttöä virkistysreittinä ja kevytliikenneyhteytenä tulee edistää kevyelle
liikenteelle soveltuvilla osilla.

ERITYISOMINAISUUKSIA KUVAAVAT RASTERI- TAI VIIVAMERKINNÄT:

ALUEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET:

Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida kuntien välinen
yhteistyö ja hankkeiden yhteensovittaminen. Kehittämiskäytävän varteen sijoit-
tuvaa yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä. Kehittämiskäytävän varrella on
järjestettävä hyvät ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet joukkoliikennepysäkeille
sekä ympäröiville viheralueille.

Suunnittelusuositus:
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä seudun ominais-
piirteitä vahvistavaan, vetovoimaiseen sekä korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen
ja -kuvaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen toimivuuteen. Alueella olevat ympäristöarvot on säilytettävä ja arvokkaat
näkymät on pidettävä avoimina.

Valtatien 4 55dB päivämelualue vuoden 2030 liikenne-ennusteelle valtatien
tiesuunnitelmassa esitettyjen suojausten toteuttamisen jälkeen.

Pohjanmaan rantatien historiallisen tielinjauksen lähiympäristön raittimiljöö.
Tien ja sen ympäristön kulttuurihistorialliset arvot ja historiallinen luonne tulee
ottaa huomioon tätä yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa.

Johtoalueen leveys on 25m voimajohdon keskilinjasta.
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman voimajohdon
omistajan lupaa.

Alueelle ei suositella sijoitettavaksi uusia asuinrakennuksia.

Uhanalaisen lajin esiintymisalue taikka metsä- tai vesilain mukainen arvokas
elinympäristö tai muu arvokas elinympäristö.
Aluetta ei saa muuttaa niin, että uhanalaisen lajin tai alueen ominaispiirteiden
säilyminen vaarantuu. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
maisematyölupaa (toimenpiderajoitus MRL 128§, 43.2§).
luo-1 Pieni lehtolaikku (metsälaki)
luo-2 Vähäpuustoinen suo (metsälaki)
luo-3 Pirilän lampi lähiympäristöineen (uhanalaisen lajin elinympäristö)

Vyöhykkeellä rakennusten ja rakennelmien suurin sallittu korkeus vaihtelee sijain-
nista riippuen. Vyöhykkeelle tulevista tavanomaista korkeammista rakennelmista ja
rakennushankkeista tulee pyytää lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolta. Raken-
tamistoimenpiteiden tulee täyttää ilmailulain 158§:n määräykset.

Alueen hoidon ja tätä yleiskaavaa tarkemman suunnittelun yhteydessä
tulee huolehtia siitä, että liikenneväylältä säilyy näkymä peltoalueelle.

Kempeleen kirkonmäki.
Merkintä osoittaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman
inventoinnin (RKY2009) mukaisen aluerajauksen. Alue sisältää Kempeleen kult-
tuuriympäristöohjelman alueen 1 Kirkonmäki.
Aluetta koskevissa suunnittelu- ja muutostöissä tulee säilyttää kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden kohteiden ja maiseman ominaispiirteet.
Maisemaa muuttavaa maarakennustyötä, puiden kaatoa tai muuta näihin verrat-
tavissa olevaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.
(MRL 43§:n mukainen toimenpiderajoitus). Rakennusten ja muun ympäristön
olennaisista muutoksista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa myös
asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja
työpaikkatoimintoja. Alueen maankäyttö ratkaistaan asemakaavalla.

Alue, jolta saattaa löytyä uhanalaista kasvillisuutta
Kohdemerkinnästä alle 50m etäisyydellä tapahtuvista maankäytön muutoksista
tulee pyytää lausunto ympäristöviranomaisilta.

Alueen väri ja kirjaintunnus ilmaisevat käyttötarkoituksen.

Asemakaavasuunnittelussa ja reitin muussa tarkemmassa suunnittelussa ja
toteutuksessa tavoitteena tulee olla reitin sujuvuus, turvallisuus ja viihtyisä
liikkumaan houkutteleva ympäristö. Reitiltä tulee olla esteetön yhteys
joukkoliikennepysäkeille, joiden yhteyteen tulee tarkempaan tarvesuunnitteluun
perustuen osoittaa hyvin varustellut pyöräpysäköintipaikat.

Ympäristöltään keskustamaisena kehitettävä vyöhyke, jolla tulee arvioida
asemakaavojen ajantasaisuus.
Merkintä kuvaa joukkoliikennepalveluiden piirissä olevaa vyöhykettä, joka sisältää
myös rakentamattomia tai osittain vajaakäyttösiä alueita, joita tulee pitkällä
aikavälillä kehittää monipuolisena keskustatoimintoja sisältävänä vyöhykkeenä
täydennysrakentamismahdollisuuksia kartoittaen.
Asumiseen käytettävillä alueen osilla tulee tarkentuvassa suunnittelussa osoittaa
riittävästi joukkoliikennettä tukeva rakentamistehokkuus.
Asemakaavasuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn toimivuuteen, ja pyöräpysäköinnin
riittävyyteen, sekä kehittää vetovoimaista, jalankulkupainotteista ja kaupunki-
kuvaltaan korkeatasoista ympäristöä. Tarkentavassa suunnittelussa tulee ottaa
huomioon liikenteen aiheuttamat meluhaitat.

Merkinnällä on osoitettu Kempeleen keskustan ulkopuolinen alue, jolle voidaan
asemakaavassa osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Alueelle sijoittuvien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään 160 000 k-m2, josta enintään 110 000 k-m2 voidaan sijoittaa
muualle kuin olemassa olevan Zeppelinin kauppakeskuksen yhteyteen. Zeppelinin
alueella suuryksikön enimmäismitoitus on 50 000 k-m2.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

SELVITYSALUE.

1. 7198627-430559, kultakuusi (lääninhallituken päätös, v 1972, kiint 18-173)
2. 7199001-430028, vanha mänty Ketolanperäntien varrella (lääninhallituksen
päätös 1987)

KEHITTÄMISTAVOITTEITA KUVAAVAT RASTERI- TAI VIIVAMERKINNÄT:

KESKUSTAMAISENA KEHITETTÄVÄ ALUE.

KEHITETTÄVÄ RAITTIMILJÖÖ.

JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LAATUKÄYTÄVÄ (BAANA).

Keskeisesti kunnan taajamaan sijoittuva alue, jonka rakentaminen eheyttää
olennaisesti yhdyskuntarakennetta. Alueen käyttötarkoituksen tarkempi määrit-
teleminen edellyttää lisäselvityksiä. Alueella on kielletty sellainen rakentaminen,
joka voi vaikeuttaa myöhemmässä suunnittelussa tarkentuvia alueen käyttö-
mahdollisuuksia (MRL 43.2 §).

OULUN SEUDUN LAATUKÄYTÄVÄ.

VÄHITTÄISKAUPAN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE.

MAISEMALLISESTI TÄRKEÄ NÄKYMÄ.

VIHERYHTEYSTARVE.
Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä. Merkinnällä
osoitetun viheryhteyden tarkempi sijainti ratkaistaan asemakaavalla.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.

ALUE, JOLTA SAATTAA LÖYTYÄ UHANALAISTA KASVILLISUUTTA.

LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN LUONNON MUISTOMERKKI.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.

KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ ALUE.

HISTORIALLINEN TIELINJAUS.

LENTOLIIKENTEEN ESTEVAPAA VYÖHYKE.

MELUALUE.

AJONEUVOLIIKENTEEN MELUVAIKUTUSALUE.

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄVAIKUTUSALUE.

TÄRKEÄN POHJAVESIALUEEN RAJA.

VEDENOTTAMON LÄHISUOJA-ALUE.

TUOHINONOJAN SUOJAVYÖHYKE.

VOIMALINJA 110 kV JA SEN JOHTOALUE.

OHJEELLINEN 110 kV VOIMALINJAN SUOJAVYÖHYKE.

NYKYINEN ALUE.

UUSI TAI OLENNAISESTI MUUTTUVA ALUE.

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
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