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KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ OSITTAINEN 
KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS 
Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastine-esitykset 
 

Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) pienalueilla asemanseutu (002) ja 
Ristisuo (003), Honkasen tilastoalueen (104) pienalueella Kokkokangas (015) sekä Linnakankaan 
tilastoalueen (112) pienalueella Linnakangas (026). 
 
Asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen koskee keskustan kortteleita 3041-3048 ja 
Linnakankaan kortteleita 26116-26117, niihin liittyviä katu-, viher-, liikenne- ja rautatiealueita sekä 
maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 4:420, 5:319, 33:60, 117:35, 
117:226, 117:300, 117:318, 117:319 ja 117:333 alueille. 
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 4.12.2013 ja 17.1.2014 välisen ajan. Kuulemisaikana saatiin 
kymmenen lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta sekä kaksi kannanottoa Kempeleen 
valiokunnilta. Maanomistajilta ja asukkailta ei tullut yhtään mielipidettä. 

 
Lausunnot  
 

- Liikennevirasto 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (POP-ELY) 
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  
- Oulun seudun kunnat (seuturakennetiimin valmistelemana kunnanjohtajien kokouksen käsittelyssä) 
- Oulun kaupunki 
- Museovirasto 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Oulun Seudun Sähkö 
- Kempeleen Vesihuolto 
- Kempeleen elinvoimavaliokunta 
- Kempeleen itsehallintovaliokunta 

 
Vastineet 
 

Seuraavilla sivuilla on kooste laadituista vastineista. Jokaisen vastineen alussa on kaavaluonnoksesta 
annettu lausunto alkuperäisessä muodossaan. Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi vastineet 
22.4.2014 (§ 111). Lausunnon antajille lähetetään ote kunnanhallituksen hyväksyntäpöytäkirjasta, 
tämän vastineen kansi- ja koostesivut sekä kyseiseen lausuntoon annettu vastine.  
 
 
Kaavoittaja 
Mari Kuukasjärvi   

makuukas
Konekirjoitusteksti
LIITE 7
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Kooste Zatelliitin asemakaavan luonnosvaiheen vastineista 
 
Kaupan mitoitusta ja vaiheistusta koskeva osio ja muutokset kaavaehdotuskartalle  
 

Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Kaupparakentamisen laadunohjauksen tarvetta ja kaupan mitoitusta tutkitaan tarkemmin Zatelliitin 
asemakaavahankkeen edetessä toiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen hyväksyntäkäsittelyssä 
kumotaan olevasta asemakaavasta yhteensä noin 31 hehtaaria toimitilarakennusten korttelialueita 
(KTY), ja noin 122 000 kem2 niillä olevaa rakennusoikeutta. Tästä osa korvautuu toisessa vaiheessa 
keskustatoimintojen alueelle soveltumattomalla vähittäiskaupalla (KME). 
 
Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen syksyllä 2014. Kaavaehdotuksen 
valmistelu on käynnissä, ja siinä yhteydessä tarkastellaan myös kaupan mitoitusta. Pohjois-
Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavassa kaupan vyöhykemerkinnällä tavoiteltiin liikkumavaraa kunnan 
kaavoitukselle ja kilpailuviraston edellyttämiä vaihtoehtoisia paikkoja kaupalle. Vyöhykemerkinnällä 
(kma) tavoitettiin yleispiirteisyys ja joustavuus mitoitukseen. Ympäristöministeriö ottanee kantaa 
maakuntakaavan mahdollistaman kaupan mitoitukseen ja kaupan toteutumisen seurantaan käynnissä 
olevan vahvistamismenettelyn aikana. 
 
Zatelliitin alue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan rautatien 
ja valtatie 4:n väliin. Kaupan mitoituksessa on huomioitava Kempeleen oman ostovoiman lisäyksen 
ohella myös ohikulkevan liikenteen aikaansaama ostovoiman siirtymä. Alueen saavutettavuutta 
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on tutkittu taajaman yleiskaava 2040:n ehdotusvaiheessa 
liittyen Liikenneviraston ja ympäristöministeriön kanssa tehtävään pilottihankkeeseen. Pilotin tuloksia 
sekä kaupallisia ja liikenteellisiä kokonaisvaikutuksia käsitellään asemakaavaselostuksessa, kun 
taajaman yleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.  
 
Kaavakartan aluevarauksia, tehokkuuslukuja ja kaavamerkintöjä tarkistetaan ehdotusvaiheeseen. 
Pohjoisimman korttelin tonttien rakennusoikeus jää alle 10 000 kerrosneliön, joka on seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön raja vahvistettavana olevassa 1-vaihemaakuntakaavassa.  
 
Maakuntakaavan kaupan kehittämisen kohdealueen (kma) merkintä asemakaavaehdotuksessa: 
KME   Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja 
muun keskusta-alueelle soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä.  
 
Kaupan laatua määrittävät lisäindeksit: 
-49 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli 10 000 
kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus 
tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa 
sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. 
-55 Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. 
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Kaavaehdotukseen tulevat uudet, lausuntoihin liittyvät indeksit  
 

Asemakaavaehdotukseen kaavamerkintöjä tarkennetaan mm. perustamisolosuhteiden, rakentamisen 
laadun, hulevesien käsittelyn ja kunnallisteknisten vetojen siirtovelvoitteiden suhteen korttelikohtaisin 
lisäindeksein. 
 

Laatukäytävän osalta uusi indeksi on: 
-50 Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan 
yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, 
kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota 
valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät 
ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava 
polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä 
ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella.  
 

Kaavaehdotuskartalle lisätään sähköverkkoa koskeva indeksi: 
-51 Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitsevat sähköverkon osat korvataan maakaapelein 
ja tarvittavat muuntamotilat rakennetaan alueen toteuttamisen yhteydessä. 
 

Kaavaehdotuskartalle lisätään vesihuoltoa koskeva indeksi: 
-52 Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitseva runkoviemärin linjaus määritellään 
uudestaan alueen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. 
 

Hulevesien käsittelyn osalta uusi indeksi on:  
-53 Indeksi osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää 
alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai –säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi 
kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee 
tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli 
tulee liittää alueelliseen hulevesijärjestelmään. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hule- ja 
kattovesien käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat 
viranomaislausunnot. 
 

Ympäristörakentamisen osalta uusi indeksi on:  
-54 Indeksi osoittaa, että puistoalueelle voidaan sijoittaa ympäristötaidetta, hulevesialtaita ja 
mainoslaitteita, jotka tulee hyväksyttää puisto- ja ympäristösuunnitelmalla.  
 

Yleisen turvallisuuden osalta uusi indeksi on: 
-56 Indeksi osoittaa, että korttelialue sijaitsee vaarallisten aineiden kuljetusreitin välittömässä 
läheisyydessä. Alueelle ei saa sijoittaa vaikeasti evakuoitavia hoitolaitoksia. Rakennuslupa-asiakirjoissa 
tulee osoittaa kemikaalikuljetuksista aiheutuvien riskitekijöiden huomiointi. 
 
Muut muutokset kaavaehdotuskartalle 
 

Valtatie 4 liikennealueen aluerajaus tarkistetaan Kempele – Kello –yleissuunnitelman mukaiseksi ja 
Kokkokankaantie osoitetaan katualueeksi luonnosvaiheen yleisen tiealueen merkinnän (LT) sijaan.  
 
Pohjoisimman korttelin 3052 pohjoisreunaan osoitetaan kaavaehdotuksessa kymmenen metrin 
levyinen istutusvyöhyke, jolle on istutettava puurivi. 
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1. Liikennevirasto 
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Vastine Liikennevirastolle: 
 
Liikennevirastolla ei ole erityistä huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Neljännen kappaleen 
viimeisessä lauseessa viitataan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen alikulkusillan yhteyteen, ja 
todetaan, että kunta vastaa rakentamisesta. Kesällä 2013 allekirjoitetun rakentamissopimuksen 
mukaan Liikennevirasto rakentaa Komeetantien eteläpuolisen kevyen liikenteen väylän vuoden 2015 
rakennustöiden aikana. Kadun pohjoispuolinen väylä jää kunnan rakennettavaksi alueen kehittämisen 
yhteydessä.  
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen syksyllä 2014. Kaavaehdotuksen 
valmistelu on käynnissä, ja siinä yhteydessä tarkastellaan myös kaupan mitoitusta. Zatelliitin alue 
sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan rautatien ja valtatie 4:n 
väliin.  
 
Liikenneviraston Seinäjoki-Oulu ratahankkeen rakentamissuunnittelusta vastaa Liminka-Oulu –välillä 
Pöyry CM Oy ja VR Track Oy. Kempeleen poikittaisyhteyden hankkeesta on pidetty aloituskokous 
syyskuussa 2014 ja yleisötilaisuus joulukuussa 2013. Seuraava työpalaveri pidetään 10.4.2014, jolloin 
käydään läpi suunnitelmien yhteensovittamista ja Kempeleen vanhalla asemalla vuonna 2016 
aloittavan henkilöliikenteen varustelutasoa. Mikäli Liikennevirastolla on tuolloin jokin kannanotto 
kaavakartasta, muutos ehtii vielä kaavaehdotuskartalle. Ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen, ennen 
hyväksyntäkäsittelyä, kaavakartalle ei voida tehdä enää suuria muutoksia ilman uutta ehdotusvaiheen 
kuulemista, jota toteuttamisaikataulu ei mahdollista.  
 
Rautatiealueella, vanhan aseman pohjoisosassa sijaitsevan rakennuksen hallinnansiirto oli jo kunnan 
tiedossa. Uusi omistaja on ollut yhteydessä rakennusvalvontaan rakennushankkeensa puitteissa. 
 
Liikennevirasto pyytää kuntaa arvioimaan tarvittavia melun ja tärinän torjuntaratkaisuja tulevissa, 
radan varteen rakentamista keskittävissä kaavahankkeissa. Uuden asemanseudun kaavahanke etenee 
todennäköisesti vasta, kun kaksoisraidetta aletaan suunnitella. Kaksoisraiteen rakentamisen  
yhteydessä jouduttaneen kiinnittämään huomiota myös radan tärinänvaimennukseen.  
 
Liikenneviraston lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla.



YMPÄRISTÖPALVELUT 
Kaavoitus 

 

22.4.2014 
ZATELLIITTI L-VASTINEET 

 

                     

 
2. Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 



YMPÄRISTÖPALVELUT 
Kaavoitus 

 

22.4.2014 
ZATELLIITTI L-VASTINEET 

 

                     

 
 

Vastine Pohjois-Pohjanmaan liitolle: 
Liitto toteaa lausunnossaan, että kaavahanke vastaa vireillä olevan maakuntakaavan uudistamisen 
periaatteita ja vireillä olevan taajaman osayleiskaava 2040:n tavoitteita, vaikka luonnos ei olekaan 
voimassa olevan maakuntakaavan mukainen.  Lisäksi todetaan, että uusi poikittaisyhteys on tärkeä 
taajaman sisäisen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta, ja että asemakaava voidaan 
hyväksyä eritasoliittymän osalta ennen kuin 1-vaihemaakuntakaava on tullut voimaan. 
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Kaupparakentamisen laadunohjauksen tarvetta ja kaupan mitoitusta tutkitaan tarkemmin Zatelliitin 
asemakaavahankkeen edetessä toiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen hyväksyntäkäsittelyssä 
kumotaan olevasta asemakaavasta yhteensä noin 31 hehtaaria toimitilarakennusten korttelialueita 
(KTY), ja noin 122 000 kem2 niillä olevaa rakennusoikeutta.  
 



YMPÄRISTÖPALVELUT 
Kaavoitus 

 

22.4.2014 
ZATELLIITTI L-VASTINEET 

 

                     

Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen syksyllä 2014. Kaavaehdotuksen 
valmistelu on käynnissä, ja siinä yhteydessä tarkastellaan myös kaupan mitoitusta. Pohjois-
Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavassa kaupan vyöhykemerkinnällä tavoiteltiin liikkumavaraa kunnan 
kaavoitukselle ja kilpailuviraston edellyttämiä vaihtoehtoisia paikkoja kaupalle. Vyöhykemerkinnällä 
(kma) tavoitettiin yleispiirteisyys ja joustavuus mitoitukseen. Ympäristöministeriö ottanee kantaa 
maakuntakaavan mahdollistaman kaupan mitoitukseen ja kaupan toteutumisen seurantaan käynnissä 
olevan vahvistamismenettelyn aikana. 
 
Zatelliitin alue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan rautatien 
ja valtatie 4:n väliin. Kaupan mitoituksessa on huomioitava Kempeleen oman ostovoiman lisäyksen 
ohella myös ohikulkevan liikenteen aikaansaama ostovoiman siirtymä. Alueen saavutettavuutta 
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on tutkittu taajaman yleiskaava 2040:n ehdotusvaiheessa 
liittyen Liikenneviraston ja ympäristöministeriön kanssa tehtävään pilottihankkeeseen. Pilotin tuloksia 
sekä kaupallisia ja liikenteellisiä kokonaisvaikutuksia avataan asemakaavaselostuksessa toisen vaiheen 
asemakaavaselostuksessa, kun taajaman yleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.  
 
Kaavakartan aluevarauksia, tehokkuuslukuja ja kaavamerkintöjä tarkistetaan ehdotusvaiheeseen. 
Pohjoisimman korttelin tonttien rakennusoikeus jää alle 10 000 kerrosneliön, joka on seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön raja vahvistettavana olevassa 1-vaihemaakuntakaavassa.  
 
Maakuntakaavan kaupan kehittämisen kohdealueen (kma) merkintä asemakaavaehdotuksessa: 
KME   Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja 
muun keskusta-alueelle soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä.  
 
Kaupan laatua määrittävät lisäindeksit: 
-49 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli 10 000 
kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus 
tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa 
sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. 
-55 Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. 
 
Asemakaavaehdotukseen kaavamerkintöjä tarkennetaan mm. perustamisolosuhteiden, rakentamisen 
laadun, hulevesien käsittelyn ja kunnallisteknisten vetojen siirtovelvoitteiden suhteen korttelikohtaisin 
lisäindeksein. Laatukäytävän osalta uusi indeksi on: 
-50 Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan 
yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, 
kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota 
valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät 
ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava 
polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä 
ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella.  
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (POP-ELY) 
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Vastine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: 
ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavahanke vastaa vireillä olevan maakuntakaavan 
uudistamisen periaatteita ja vireillä olevan taajaman osayleiskaava 2040:n tavoitteita.   
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Kaupparakentamisen laadunohjauksen tarvetta ja kaupan mitoitusta tutkitaan tarkemmin Zatelliitin 
asemakaavahankkeen edetessä toiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen hyväksyntäkäsittelyssä 
kumotaan olevasta asemakaavasta yhteensä noin 31 hehtaaria toimitilarakennusten korttelialueita 
(KTY), ja noin 122 000 kem2 niillä olevaa rakennusoikeutta. Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 
etenee ehdotusvaiheeseen syksyllä 2014. Kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä, ja siinä 
yhteydessä tarkastellaan myös kaupan mitoitusta. Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavassa 
kaupan vyöhykemerkinnällä tavoiteltiin liikkumavaraa kunnan kaavoitukselle ja kilpailuviraston 
edellyttämiä vaihtoehtoisia paikkoja kaupalle. Vyöhykemerkinnällä (kma) tavoitettiin yleispiirteisyys ja 
joustavuus mitoitukseen. Ympäristöministeriö ottanee kantaa maakuntakaavan mahdollistaman 
kaupan mitoitukseen ja kaupan toteutumisen seurantaan käynnissä olevan vahvistamismenettelyn 
aikana. 
 
Zatelliitin alue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan rautatien 
ja valtatie 4:n väliin. Kaupan mitoituksessa on huomioitava Kempeleen oman ostovoiman lisäyksen 
ohella myös ohikulkevan liikenteen aikaansaama ostovoiman siirtymä. Alueen saavutettavuutta 
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on tutkittu taajaman yleiskaava 2040:n ehdotusvaiheessa 
liittyen Liikenneviraston ja ympäristöministeriön kanssa tehtävään pilottihankkeeseen. Pilotin tuloksia 
sekä kaupallisia ja liikenteellisiä kokonaisvaikutuksia käsitellään asemakaavaselostuksessa, kun 
taajaman yleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.  
 
Kaavakartan aluevarauksia, tehokkuuslukuja ja kaavamerkintöjä tarkistetaan ehdotusvaiheeseen. 
Pohjoisimman korttelin tonttien rakennusoikeus jää alle 10 000 kerrosneliön, joka on seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön raja vahvistettavana olevassa 1-vaihemaakuntakaavassa.  
Maakuntakaavan kaupan kehittämisen kohdealueen (kma) merkintä asemakaavaehdotuksessa: 
KME   Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja 
muun keskusta-alueelle soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä.  
 
Kaupan laatua määrittävät lisäindeksit: 
-49 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli 10 000 
kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus 
tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa 
sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. 
-55 Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. 
 
Valtatie 4 liikennealueen aluerajaus tarkistetaan Kempele – Kello –yleissuunnitelman mukaiseksi ja 
Kokkokankaantie osoitetaan katualueeksi luonnosvaiheen yleisen tiealueen merkinnän (LT) sijaan.  
 
ELY-keskuksen lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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4. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  

 



YMPÄRISTÖPALVELUT 
Kaavoitus 

 

22.4.2014 
ZATELLIITTI L-VASTINEET 

 

                     

 
Vastine Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle: 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Ensimmäisen vaiheen hyväksyntäkäsittelyssä kumotaan olevasta asemakaavasta yhteensä noin 31 
hehtaaria toimitilarakennusten korttelialueita (KTY), ja noin 122 000 kem2 niillä olevaa 
rakennusoikeutta.  Erityisenä perusteluna uuden huoltoaseman sijoittumiseen Zatelliitin 
eritasoliittymän yhteyteen on nykyisin käytössä olevan Zeppelinin huoltoaseman siirtomahdollisuus 
pois pohjavesialueelta. Muualla keskustaajaman alueella ei ole sopivaa paikkaa. Kaavamääräyksissä on 
maininta pohjavesialueen rajoituksista, jotka otetaan huomioon ympäristö- ja rakennusluvan 
yhteydessä. 
 

Zatelliitin alue sijoittuu keskelle Kempeleen keskustaajamaa, ja Kempeleen vesihuollon runkoverkostot 
kulkevat alueen läpi. Vesijohtoverkon mitoituksessa huomioidaan alueelle suunniteltu toiminta ja 
automaattisten sammutuslaitteistojen mahdollisuus. Pohjantiellä ja rautatiellä kuljetettavien 
vaarallisten aineiden kuljetusreitit huomioidaan rakennusluvan yhteydessä 
rakentamismääräyskokoelman D2 kohdan 3.1.5 mukaisesti.   
 

Palvelurakennusten korttelialue on tarkoitettu aluetta palvelevia toimintoja kuten sosiaali- ja 
terveyspalveluja, lasten päiväkotia, elintarvikemyymälää, kampaamoa, parturia, jne. varten. 
Linnakankaan kortteliin 26150 ei ole tarkoitus sijoittaa vaikeasti evakuoitavia kohteita, kuten 
hoitolaitoksia, joten Pohjantien kemikaalikuljetukset eivät estä palvelualueen kaavamerkintää.  
Kortteliin 26150 lisätään yleisen turvallisuuden varmistava indeksi: 
-56 Indeksi osoittaa, että korttelialue sijaitsee vaarallisten aineiden kuljetusreitin välittömässä 
läheisyydessä. Alueelle ei saa sijoittaa vaikeasti evakuoitavia hoitolaitoksia. Rakennuslupa-asiakirjoissa 
tulee osoittaa kemikaalikuljetuksista aiheutuvien riskitekijöiden huomiointi. 
 

Pelastuslaitoksen lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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5. Oulun seudun kunnat (seuturakennetiimin valmistelemana 

kunnanjohtajien kokouksen käsittelyssä) 
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Vastine Oulun seudun kuntien kunnanjohtajille: 
Lausunnossa todetaan, että tonttien rakennusoikeudeksi on esitetty tehokkuuslukuja, joita yleensä 
käytetään vastaavantyyppisillä alueilla, mutta kortteleiden suuruudesta johtuen rakennusoikeuden 
kokonaismäärä alueella on suuri.  
 

Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Kaupparakentamisen laadunohjauksen tarvetta ja kaupan mitoitusta tutkitaan tarkemmin Zatelliitin 
asemakaavahankkeen edetessä toiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen hyväksyntäkäsittelyssä 
kumotaan olevasta asemakaavasta yhteensä noin 31 hehtaaria toimitilarakennusten korttelialueita 
(KTY), ja noin 122 000 kem2 niillä olevaa rakennusoikeutta. Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 
etenee ehdotusvaiheeseen syksyllä 2014. Kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä, ja siinä 
yhteydessä tarkastellaan myös kaupan mitoitusta. Zatelliitin alue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti 
ja liikenteellisesti erinomaiseen paikkaan rautatien ja valtatie 4:n väliin. Kaupan mitoituksessa on 
huomioitava Kempeleen oman ostovoiman lisäyksen ohella myös ohikulkevan liikenteen aikaansaama 
ostovoiman siirtymä. Alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on tutkittu 
taajaman yleiskaava 2040:n ehdotusvaiheessa liittyen Liikenneviraston ja ympäristöministeriön kanssa 
tehtävään pilottihankkeeseen. Pilotin tuloksia sekä kaupallisia ja liikenteellisiä kokonaisvaikutuksia 
käsitellään asemakaavaselostuksessa, kun taajaman yleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen.  
 

Asemakaavaehdotukseen kaavamerkintöjä tarkennetaan mm. perustamisolosuhteiden, rakentamisen 
laadun, hulevesien käsittelyn ja kunnallisteknisten vetojen siirtovelvoitteiden suhteen korttelikohtaisin 
lisäindeksein. Hulevesien käsittelyn osalta uusi indeksi on:  
-53 Indeksi osoittaa, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää 
alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi 
kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee 
tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ja hallittu ylivuoto. Kortteli 
tulee liittää alueelliseen hulevesijärjestelmään. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hule- ja 
kattovesien käsittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta alueelle tulee pyytää tarvittavat 
viranomaislausunnot. 
 

Seudun kunnanjohtajien lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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6. Oulun kaupunki 
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Vastine Oulun kaupungille: 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: Syksyllä 2014 kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä 
palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään 
hyväksyntävaiheeseen, kun 1-vaihemaakuntakaava ja taajaman yleiskaava ovat tulleet voimaan. 
Kaupparakentamisen laadunohjauksen tarvetta ja kaupan mitoitusta tutkitaan tarkemmin Zatelliitin 
asemakaavahankkeen edetessä toiseen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen hyväksyntäkäsittelyssä 
kumotaan olevasta asemakaavasta yhteensä noin 31 hehtaaria toimitilarakennusten korttelialueita 
(KTY), ja noin 122 000 kem2 niillä olevaa rakennusoikeutta. Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 
etenee ehdotusvaiheeseen syksyllä 2014. Kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä, ja siinä 
yhteydessä tarkastellaan myös kaupan mitoitusta. Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavassa 
kaupan vyöhykemerkinnällä tavoiteltiin liikkumavaraa kunnan kaavoitukselle ja kilpailuviraston 
edellyttämiä vaihtoehtoisia paikkoja kaupalle. Ympäristöministeriö ottanee kantaa maakuntakaavan 
mahdollistaman kaupan mitoitukseen ja kaupan toteutumisen seurantaan käynnissä olevan 
vahvistamismenettelyn aikana. Zatelliitin alue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti ja liikenteellisesti 
erinomaiseen paikkaan rautatien ja valtatie 4:n väliin. Kaupan mitoituksessa on huomioitava 
Kempeleen oman ostovoiman lisäyksen ohella myös ohikulkevan liikenteen aikaansaama ostovoiman 
siirtymä. Alueen saavutettavuutta joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on tutkittu taajaman 
yleiskaava 2040:n ehdotusvaiheessa liittyen Liikenneviraston ja ympäristöministeriön kanssa 
tehtävään pilottihankkeeseen. Pilotin tuloksia sekä kaupallisia ja liikenteellisiä kokonaisvaikutuksia 
avataan asemakaavaselostuksessa toisen vaiheen asemakaavaselostuksessa, kun taajaman yleiskaava 
on edennyt ehdotusvaiheeseen.  
 

Kaavakartan aluevarauksia, tehokkuuslukuja ja kaavamerkintöjä tarkistetaan ehdotusvaiheeseen. 
Pohjoisimman korttelin tonttien rakennusoikeus jää alle 10 000 kerrosneliön, joka on seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön raja vahvistettavana olevassa 1-vaihemaakuntakaavassa.  
Maakuntakaavan kaupan kehittämisen kohdealueen (kma) merkintä asemakaavaehdotuksessa: 
KME   Liikerakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa tilaa vievän kaupan, erikoiskaupan ja 
muun keskusta-alueelle soveltumattoman kaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä.  
Kaupan laatua määrittävät lisäindeksit: 
-49 Indeksi osoittaa, että alueelle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia, yli 10 000 
kerrosneliömetrin erikoiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Kaupan toteuttamisen ajoitus 
tulee sitoa muun yhdyskuntarakenteen ja toimivien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. Alueelle ei saa 
sijoittaa päivittäistavarakaupan seudullista suuryksikköä. 
-55 Indeksi osoittaa, että alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan suuryksikköä. 
 

Asemakaavaehdotukseen kaavamerkintöjä tarkennetaan mm. perustamisolosuhteiden, rakentamisen 
laadun, hulevesien käsittelyn ja kunnallisteknisten vetojen siirtovelvoitteiden suhteen korttelikohtaisin 
lisäindeksein. Laatukäytävän osalta uusi indeksi on: 
-50 Indeksi osoittaa, että korttelialue sisältyy Oulun seudun laatukäytävään, missä vaaditaan 
yksityiskohtaiselta suunnittelulta ja toteutukselta korkeatasoista ja vetovoimaista taajamarakennetta, 
kevyen liikenteen huomioimista ja ympäristörakentamista. Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota 
valtatielle avautuviin julkisivuihin ja viherrakentamiseen. Laatukäytävän varrella on järjestettävä hyvät 
ja turvalliset kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja yhteydet joukkoliikennepysäkeille ja varattava 
polkupyöräpaikoitukselle riittävä tila korttelin sisällä. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä 
ympäristösuunnitelma, jossa edellä mainitut asiat on osoitettu hyväksyttävällä tarkkuudella.  
 

Oulun kaupungin lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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7. Museovirasto 
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Vastine Museovirastolle: 
 

Kuuselan löytöpaikan osalta on käyty loppuvuodesta 2013 vuoropuhelua Museoviraston ja Pohjois-
Pohjanmaan museon kanssa. Alla tuolloin saatu kartta, kommentti ja 1960-luvun kartoitus kohteesta 
(muinaisjäännösrekisterin tunnus 24404001).  Alueen tarkemmasta arkeologisesta tutkimustarpeesta 
käydään erillinen keskustelu Museoviraston kanssa tulevaisuudessa, kun pientaloalueen asemakaava 
ja maankäyttö muuttuu. 
 

Museoviraston lausunto ei johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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8. Pohjois-Pohjanmaan museo 
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Vastine Pohjois-Pohjanmaan museolle: 
 
Pohjoisimman korttelin 3052 pohjoisreunaan osoitetaan kaavaehdotuksessa kymmenen metrin 
levyinen istutusvyöhyke, jolle on istutettava puurivi. Pääosin viljelykäytössä olevan peltoalueen yhdelle 
kiinteistölle on istutettu noin 30 vuotta sitten koivikkoa, muutoin maisema on avoin. Istutettu alue on 
siirtymässä kunnan omistukseen. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohta 4. Perusselvitykset tarkennetaan seuraavasti: 
Kulttuuriympäristökohteet tarkistettiin maastokäynnillä 13.9.2013 ja Kempeleen aseman 
pohjoispuolista rautakautista kohdetta tutkittiin museon toimesta metallinpaljastimin 6.11.2013 
tuloksetta, mutta samalla todettiin, että pientaloalueen maankäytön muuttuessa olisi hyvä tutkia 
aluetta tarkemmin. 
 
Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen 
kaavakartalla. 
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9. Oulun Seudun Sähkö 
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Vastine Oulun Seudun Sähkölle: 
 
Lausunnon mukaiset sähköverkon aluevaraukset lisätään kaavan pohjakartalle ja kaavakartalle. 
Sähköverkon siirtokustannuksista sovitaan alueen rakentumisen yhteydessä.  
 
Kaavaehdotuskartalle lisätään sähköverkkoa koskeva indeksi: 
-51 Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitsevat sähköverkon osat korvataan maakaapelein 
ja tarvittavat muuntamotilat rakennetaan alueen toteuttamisen yhteydessä. 
 
Oulun Seudun Sähkön lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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10. Kempeleen Vesihuolto 

 
 
 
 

Vastine Kempeleen Vesihuollolle: 
 
Lausunnon mukaiset vesi- ja viemäriverkon aluevaraukset lisätään kaavan pohjakartalle.  
Verkoston siirtokustannuksista sovitaan alueen rakentumisen yhteydessä.  
 
Kaavaehdotuskartalle lisätään vesihuoltoa koskeva indeksi: 
-52 Indeksi osoittaa, että korttelialueella sijaitseva runkoviemärin linjaus määritellään 
uudestaan alueen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä. 
 
Kempeleen Vesihuollon lausunto ei johda muihin muutoksiin asemakaavaehdotuksen kaavakartalla. 
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11. Kempeleen kunnan valiokunnat 
 

 

 

 

 
 
Vastine Kempeleen valiokunnille: 
 
Kempeleen kunnan valiokuntien kannanotot eivät johda muutoksiin asemakaavaehdotuksen 
kaavakartalla. 

 




