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Nähtävilläolon aikana saapunut palaute
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana 5.1.4.2.2022 saapui kolme mielipidettä ja neljä viranomaislausuntoa koskien
asemakaavaluonnosaineistoa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia lausuntoja tai mielipiteitä ei saapunut.
Palaute ja vastineet on käsitelty kunnanhallituksessa 14.3.2022 § 80.
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Mielipiteiden referoinnit ja niiden vastineet
Osallinen 1
Osallinen toteaa, että kunta asemakaavoittaa yksityiselle maanomistajalle asuinaluetta ja vaatii,
että korvausperusteet ja laskentamallit yksikköhintoineen tulisi asettaa julkisiksi, jotta kukin
maanomistaja voi harkita tahollaan kehittämisen kannattavuutta omilla maillaan. Osallinen
esittää, ettei kunta perisi maksua maan arvonnoususta, vaan pelkästään kaavoituksesta. Lisäksi
osallinen pitää asemakaavan työnimeä harhaanjohtavana ja huomauttaa tekstissä olevista
virheistä.
Yksityisten maille rakentamisen osoittaminen kaavoitusaloitteesta perustuu kunnan
Maapoliittiseen ohjelmaan ja tapauskohtaisesti tehtyihin aiesopimuksiin. Edellytyksenä
kaavoitukseen ryhtymiselle on ollut, että yksityisen omistamat kiinteistöt ovat voimassa olevassa
asemakaavassa rakentamisen aluetta, ja että hanke on yleiskaavan sekä kunnan
kehittämistavoitteiden mukainen. Paiturintien kaavahankkeen aloittamiseksi on tehty
maanomistajakysely alueen maanomistajille, jolloin hankkeen tarkastelualueella on ollut
yhdenvertainen mahdollisuus liittyä mukaan kaavahankkeeseen. Päätöksen kaavoitukseen
ryhtymisestä tekee ja sopimukset hyväksyy kunnanhallitus.
Yksikkö- tai listahintoja ei voida määrittää, sillä maan arvoon vaikuttavat jokaisessa hankkeessa
sijainti ja nykyinen käyttötarkoitus asemakaavassa. Kaavoituksen maksut ovat kunnanvaltuuston
määräämässä palveluhinnastossa.
Kaavakorvaus ja kaavoituksen kustannukset ovat toisistaan erillisiä. Kaavoituksen kustannukset
kokonaisuudessaan tulevat maanomistajan tai -omistajien maksettavaksi siinä tapauksessa, että
kaavalla osoitetaan rakentamista vain muille kuin kunnan maille. Mikäli kunnan maille osoitetaan
samassa hankkeessa uutta rakentamista, kustannuksiin osallistuminen sovitaan ottaen huomioon
kunkin tahon saama hyöty.
Tasapuolisen kohtelun periaate on, että samassa tilanteessa olevia maanomistajia kohdellaan
hankkeissa samalla tavalla. Jotta tilanteiden arviointi olisi yhdenmukaista, on elinvoimavaliokunta
ohjannut 28.4.2020 korvausprosentin määrittämiseksi nostavat ja laskevat periaatteet, joita
voidaan painottaa siltä osin, kuin jokin peruste on hankkeessa suuresti toista merkittävämpi.
Elinvoimavaliokunta ohjaa hankekohtaisesti näiden periaatteiden pohjalta kaavakorvauksen
määrän kunnan Maapoliittisesta ohjelmasta ja MRL:sta määräytyvällä vaihteluvälillä 30-60%,
missä lähtötasona on 45%.
Korvausprosenttia nostavat tekijät:
-

Uusi asemakaava yleiskaava-alueelle tai maa- ja metsätalousalueelle
Paljon uutta infraa
Kilpailee toteutuksessa kunnan hankkeiden kanssa
Sijainti syrjässä keskeisistä kehitysalueista
Maanomistajan hyöty kaavasta huomattavan suuri

Korvausprosenttia laskevat tekijät:
- Kyseessä asemakaavamuutos
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Vähän tai ei lainkaan uutta infraa
Täydentää kunnan tonttitarjontaa
Sijainti keskeisellä kehitysalueella
Kyseessä EXIT-hanke
Maanomistajan hyöty merkittävä, mutta maltillinen

Yksityisten maita kehittäviin, kaavoitusaloitteen pohjalta vireilletuleviin kaavahankkeisiin
ryhdytään aina sopimusperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että maanomistaja voi
aiesopimusneuvottelujen jälkeen myös olla ryhtymättä hankkeeseen kustannusperusteet
tietäessään.
Asemakaavahankkeiden työnimeksi on tavanomaista valita keskeinen katunimi tai muu alueen
nimistössä merkittävä nimi, jonka perusteella hankkeen sijoittaminen kunnan alueelle on myös
korttelinumeroita tuntemattomalle mahdollista. Kaavan arkistonimessä on mukana
korttelinumerot.
Aineiston tekstit tarkistetaan ja virheet korjataan.

Osallinen 2
Osallinen esittää, ettei kerrostaloja tule missään tapauksessa rakentaa kaavamuutosalueelle. Hän
vaatii enintään 1½-kerroksista rakentamista vedoten naapuritonteille koituviin varjovaikutuksiin,
tonttien arvon laskuun sekä Piriläntien maisema-arvoihin. Osallinen ilmaisee huolensa Piriläntien
ja Paiturintien risteyksen liikenneturvallisuudesta. Osallinen esittää maisemavaikutusten
selvittämistä, viherympäristön määrän ja puurakentamisen edistämistä sekä hiilijalanjäljen
huomioon ottamista. Osallinen huomauttaa, ettei ole saanut aiesopimusta nähtäväkseen
pyynnöstä huolimatta.
Alueelle ei suunnitella kerrostalorakentamista. Korttelin 12002 ET-tontin poistuminen käytöstä ja
muuttuminen asuinrakentamiseen nostaa samalla ympäröivien asuintonttien arvoa
(maankäyttöpäällikkö Petri Joro). ET-tontin poistuminen käytöstä vuoteen 2024 mennessä ja
laitetilan purkaminen 2024 aikana poistaa myös ajotarpeen laitetilalle.
Paiturintien ja Piriläntien varressa on erilliset pyörätiet ja Piriläntien ylitys on järjestetty
keskisaarekkeellisella suojatiellä, mikä on liikenteen vilkkauteen nähden riittävänä pidetty
ratkaisu.
Kaavamuutosalue sijaitsee Piriläntien varren rakentuneen osuuden keskellä ja liikenteen
solmukohdassa bussipysäkkeineen, mikä puoltaa maltillisesti tehokkaampaa ja korkeampaa
rakentamista juuri tähän osaan Paiturin aluetta.
Hiilijalanjäljen näkökulmasta täydennysrakentaminen ja tiivistäminen olemassa olevan katuverkon
ja joukkoliikennereitin varteen on kestävän kasvun ja ympäristötavoitteiden mukaista.
Saapuneen palautteen johdosta kaava-aineistoa tarkennetaan seuraavasti:
Laaditaan maisema-arvojen selvitys ja maisemavaikutusten arviointi osaksi kaavaselostusta.
Tonttia 16 vasten osoitetaan 5 metriä leveä istutettava alueenosa, jolla taataan rakentamisen
riittävä etäisyys naapurista sekä se, ettei naapuritonttia vasten tule laajaa asfaltoitua aluetta.
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Alueelle laaditaan sitova rakentamistapaohje, jossa määrätään:
- Julkisivujen päämateriaaliksi puu
- Asuinrakennuksiin harjakatto
- Varjotarkastelun tekeminen naapuritonttien suhteen, mikäli rakennetaan
kaksikerroksista
- Rakennusten sijoittaminen Piriläntietä reunustamaan melusuojauksen ja yhtenäisen
katuympäristön muodostamiseksi
- Vähintään 50% tontin pinta-alasta läpäisevää pintaa, mikä ohjaa samalla viherpinnan
määrää ylöspäin
- Keskikorkeiden puiden tai pensaiden istuttaminen tai säästäminen jokaisella tontilla
viherympäristön monipuolisuuden takaamiseksi
- Korttelissa 12002 Paiturintielle liittyvien tonttien rakentamisen yhteydessä tulee
rakentaa puhkaisu pyörätielle viherkaistan yli siten, että jalankulkijat ja pyöräilijät
eivät joudu kulkemaan ajoradan reunaa. Näkemäalueeseen tonttiliittymässä
kiinnitettävä erityistä huomiota.
Aiesopimus on annettu osallisen nähtäväksi sen tultua julkiseksi.

Osallinen 3
Osallinen pitää luonnosta juuri ja juuri hyväksyttävänä tiivistämiskehityksenä. Hän esittää, että
Patotien varteen tulee osoittaa vain AO-tontteja ja koko alueen rakentamisen enintään 2kerroksista, kuten luonnosvaiheessa on ollut. Osallinen ehdottaa Patotien pään asfaltointia tai
koko Patotien saneerausta samalla, kun Patokuja päällystetään.
Palaute ei aiheuta muutoksia kaava-aineistoon. Patokujan päällystäminen tapahtuu kunnan
periaatteiden mukaan silloin, kun tonttikatuun tukeutuvat tontit ovat pääosin rakennetut.
Kadunrakentaminen kuuluu Kunnallistekniikan yksikölle, joka vastaa aikataulusta ja budjetista
investointiohjelmansa mukaisesti. Palaute toimitetaan tiedoksi Kunnallistekniikan yksikköön.
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Vastine
Valmistelun alkuvaiheessa kartoitettiin kirjeitse alueen maanomistajien toiveet ja kiinnostus olla
mukana asemakaavassa. Tarkasteltava kaavarajaus on määräytynyt kyselyn tulosten perusteella.
Korttelin 12003 tontit 5 ja 13 ovat mukana asemakaavassa, jotta tonttien rajat saadaan
vastaamaan maanomistusoloja korttelissa, mutta näiden tonttien omistajat eivät ole olleet muilta
osin halukkaita mukaan kaavaan. Kempeleen kunta ei lähtökohtaisesti osoita maanarvonnousua,
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peri kaavakorvausta eikä veloita kaavoituksen kustannuksia sellaisilta maanomistajilta, jotka eivät
halua olla mukana asemakaavoituksessa, ellei yleisten alueiden järjestäminen tätä edellytä.
Selostukseen täydennetään tiedot rakennusoikeuden määrästä ja maanomistusoloista. Korjataan
maakuntakaavaa koskevat virheet selostuksesta. Melumääräysten perustelut lisätään. Teetetään
kevyt luontoselvitys luonnonolosuhteiden ja vaikutusten tarkentamiseksi.
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Oulun seudun ympäristötoimi

Vastine
Selostusta täydennetään maisema- ja kulttuuriympäristötiedoilla ja vaikutusten arvioinneilla.
Teetetään kevyt luontoselvitys luonnonolosuhteiden ja vaikutusten tarkentamiseksi. Lisätään
sulfaattimaita koskeva kaavamääräys.
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Kempeleen Vesihuolto Oy
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Vastine
Lausunto merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä.
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Telia Finland Oyj

Vastine
Lausunto merkitään tiedoksi. Kaavatyön aikana on erillisessä neuvottelussa sovittu
jatkotoimenpiteet. ET-tontti poistetaan asemakaavasta muutosalueella.

12

