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KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SEKÄ 
OSITTAINEN KUMOAMINEN / ZATELLIITIN POIKITTAISYHTEYS 
Ehdotusvaiheen 30.4. – 6.6.2014 nähtävillä olon aikaiset lausunnot ja 
kaavoittajan vastine-esitykset, kaavasta ei tullut muistutuksia 
 
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. 
 
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.2013 ja 6.6.2014 välisen ajan. Kuulemisaikana saatiin 
kahdeksan lausuntoa viranomaisilta, yksi kommentti seuturakennetiimiltä sekä kolme kannanottoa 
Kempeleen valiokunnilta, elinvoimavaliokunta ei käsitellyt kaavaehdotusta. Oulun seudun 
ympäristötoimi ilmoitti, ettei sillä ole tässä vaiheessa lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Maanomistajilta 
ja asukkailta ei tullut yhtään muistutusta. 
 
 

Lausunnot  tai kannanotot 
 
- Liikennevirasto 
- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (POP-ELY) 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  
- Oulun seudun kunnat (seuturakennetiimin kannanotto) 
- Oulun kaupunki 
- Museovirasto 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Kempeleen yhteisöllisyysvaliokunta 
- Kempeleen palveluvaliokunta 
- Kempeleen resurssivaliokunta 

 
 

Vastineet 
 
Seuraavilla sivuilla on kooste laadituista vastineista. Jokaisen vastineen alussa on kaavaluonnoksesta 
annettu lausunto alkuperäisessä muodossaan. Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi vastineet 1.9.2014 
(§ 199). Lausunnon antajille lähetetään ote kunnanhallituksen hyväksyntäpöytäkirjasta, tämän 
vastineen kansi- ja koostesivut sekä kyseiseen lausuntoon annettu vastine.  
 
 

Kaavoittaja 
Mari Kuukasjärvi  

makuukas
Konekirjoitusteksti
LIITE 8
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Kooste Zatelliitin asemakaavan ehdotusvaiheen vastineista 
 
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa:  
Syyskuussa 2014 kumotaan suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, 
liikenne- ja puistoalueet sekä palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. 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). Hyväksyttävälle 1-vaiheen kaavakartalle lisätään selostuksen liitekartta (LIITE2), josta näkyy 
kaavaprosessissa kumottava asemakaava KTY-korttelivarauksineen. 
 
Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden (K 3050 ja K 3052) osalta edetään uuteen ehdotusvaiheen 
kuulemiseen ja hyväksyntävaiheeseen Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan ja Kempeleen 
taajaman yleiskaava 2040:n tultua voimaan, jolloin Zatelliitin alueen kaupparakentamisen 
laadunohjauksen tarve ja kaupan mitoitus voidaan tutkia näiden ylempiasteisten kaavojen pohjalta. 
Asemakaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu ennen kuin se asetetaan uudelleen nähtäville.  
 
Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavassa kaupan vyöhykemerkinnällä (kma) tavoiteltiin 
liikkumavaraa kunnan kaavoitukselle ja kilpailuviraston edellyttämiä vaihtoehtoisia paikkoja kaupalle, 
ja sillä tavoitettiin yleispiirteisyys ja joustavuus mitoitukseen. Ympäristöministeriö ottanee kantaa 
maakuntakaavan mahdollistaman kaupan mitoitukseen ja kaupan toteutumisen seurantaan käynnissä 
olevan vahvistamismenettelyn aikana. Maakuntakaavassa ratkaistavien kaupan varausten 
sijoittumisen ja koon aikaansaamat vaikutukset arvioidaan taajaman osayleiskaavassa.   
 
Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen vuoden 2014 lopulla, 
kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä. 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 taajaman yleiskaavassa sen edetessä ehdotus- ja hyväksyntävaiheeseen.  
 
 
1-vaiheessa hyväksyttävälle kaavakartalle tulevat tekniset tarkistukset: 
 
Hyväksyttävälle kaavakartalle lisätään yleismääräys: 
Yleisillä liikennealueilla hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä, toteuttamisaikataulusta ja 
toteuttamistavasta sovitaan erikseen Kempeleen kunnan ja valtion ko. aluehallinnosta vastaavan 
viranomaisen kesken. 
 
Hyväksyttävälle, 1-vaiheen hyväksymisen jälkeisen tilanteen osoittavalle kaavakartalle (LIITE 10) 
lisätään selostuksen liitekartta (LIITE2), josta näkyy kaavaprosessissa kumottava asemakaava KTY-
korttelivarauksineen. 
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1. Liikennevirasto 
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Vastine Liikennevirastolle: 
 
Liikennevirastolla ei ole valmisteluvaiheen jälkeen uutta huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.  
 
Kesällä 2013 allekirjoitetun rakentamissopimuksen mukaiset rakennustyöt tehdään vuoden 2015 
aikana, suunnittelutyö on jo käynnissä, ja katusuunnitelmat voidaan asettaa nähtäville tämän 
asemakaavan 1-vaiheen tultua voimaan.  
 
Rautatiealueella, vanhan aseman pohjoisosassa sijaitsevan rakennuksen hallinnansiirto yksityiselle on 
rakennusvalvonnan tiedossa ja museoviranomaiseen on oltu yhteyksissä. Asemakaavassa kyseinen 
rakennus ja koko Kempeleen vanhan aseman seutu on merkinnällä LRT = Rautatiealue, jonka 
ympäristö säilytetään. Alue on seudullisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde, jossa rakennusten 
ominaispiirteet on säilytettävä. Museovirastolle on varattava mahdollisuus antaa lausuntonsa 
rakennus- tai toimenpidelupahakemuksesta ennen lupapäätöksen antamista.  
 
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 hyväksyttävällä 1-vaiheen asemakaavakartalla. 
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2. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus  
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Vastine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: 
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: 1-vaiheessa kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä palvelu- ja 
toimitilarakennusten korttelialueet. Hyväksyttävälle, 1-vaiheen hyväksymisen jälkeisen tilanteen 
osoittavalle kaavakartalle (LIITE 10) lisätään selostuksen liitekartta (LIITE2), josta näkyy 
kaavaprosessissa kumottava asemakaava KTY-korttelivarauksineen. 
 
Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään uuteen ehdotusvaiheen kuulemiseen ja 
hyväksyntävaiheeseen Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan ja Kempeleen taajaman 
yleiskaava 2040:n tultua voimaan, jolloin Zatelliitin alueen kaupparakentamisen laadunohjauksen tarve 
ja kaupan mitoitus voidaan tutkia näiden ylempiasteisten kaavojen pohjalta. Asemakaavasta 
järjestetään viranomaisneuvottelu ennen kuin se asetetaan uudelleen nähtäville.  
 
Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen kanssa pidettiin työpalaveri 6.6.2014, jossa esitettiin 
Zatelliitin tieyhteyksien uusi vaiheistus. Tuolloin sovittiin, että Zatelliitintien jatke Komeetantiehen 
liikenneympyrään asti toteutetaan aikaisintaan samanaikaisesti Eteläsuomentien uusien 
risteysjärjestelyjen yhteydessä. Kempeleen kunnallistekniikkapäällikkö ja liikenneviraston palkkaama 
suunnittelukonsultti ovat tutkineet ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät aluevaraustarpeet. 
Eteläsuomentien kanavointi ja Komeetantien eteläpuolinen kevyen liikenteen alikulun varaus 
Eteläsuomentielle sopivat liittyvässä asemakaavassa olevalle yleisen tien alueelle (LT) ja  
asemakaavaehdotuksessa esitetylle Komeetantien katualueelle. Työpalaverissa sovittiin myös, että 
Zatelliitin eritasoliittymän (Kempeleenportti) osalta voidaan edetä hyväksymiskäsittelyyn, sillä se on 
esitetty ympäristöministeriön vahvistuskäsittelyssä olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa, 
eikä hyväksymiselle ole maakuntakaavan hyväksymistilanteen kannalta esteitä. 
 
Hyväksyttävälle kaavakartalle lisätään yleismääräys: 
Yleisillä liikennealueilla hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä, toteuttamisaikataulusta ja 
toteuttamistavasta sovitaan erikseen Kempeleen kunnan ja valtion ko. aluehallinnosta vastaavan 
viranomaisen kesken. 
 
Hyväksyttäville kaavakartoille (LIITE 9 ja LIITE10) lisätään kevyen liikenteen alikulun ja Eteläsuomentien 
kanavoinnin varaukset. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ei johda muihin muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen 
asemakaavakartalla. Kaupan laatuun ja mitoitukseen palataan kaavaprosessin toisessa vaiheessa. 
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3. Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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Vastine Pohjois-Pohjanmaan liitolle: 
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: 1-vaiheessa kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä palvelu- ja 
toimitilarakennusten korttelialueet.  
 
Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään uuteen ehdotusvaiheen kuulemiseen ja 
hyväksyntävaiheeseen Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan ja Kempeleen taajaman 
yleiskaava 2040:n tultua voimaan, jolloin Zatelliitin alueen kaupparakentamisen laadunohjauksen tarve 
ja kaupan mitoitus voidaan tutkia näiden ylempiasteisten kaavojen pohjalta. Asemakaavasta 
järjestetään viranomaisneuvottelu ennen kuin se asetetaan uudelleen nähtäville.  
 
Hyväksyttävälle, 1-vaiheen hyväksymisen jälkeisen tilanteen osoittavalle kaavakartalle (LIITE 10) 
lisätään selostuksen liitekartta (LIITE2), josta näkyy kaavaprosessissa kumottava asemakaava KTY-
korttelivarauksineen. 
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto ei johda muihin muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen 
asemakaavakartalla. Kaupan laatuun ja mitoitukseen palataan kaavaprosessin toisessa vaiheessa. 
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4. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  

 
 
 
 
 
 
Vastine Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle: 
 
Pelastuslaitoksen lausunto ei johda muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen asemakaavakartalla. 
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5. Oulun seudun kunnat (seuturakennetiimin kommentti) 
 

 
Vastine seuturakennetiimille: 
 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa: 1-vaiheessa kumotaan 
suunnittelualueen vanha asemakaava ja hyväksytään katu-, liikenne- ja puistoalueet sekä palvelu- ja 
toimitilarakennusten korttelialueet. Hyväksyttävälle, 1-vaiheen hyväksymisen jälkeisen tilanteen 
osoittavalle kaavakartalle (LIITE 10) lisätään selostuksen liitekartta (LIITE2), josta näkyy 
kaavaprosessissa kumottava asemakaava KTY-korttelivarauksineen. 
 
Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden osalta edetään uuteen ehdotusvaiheen kuulemiseen ja 
hyväksyntävaiheeseen Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan ja Kempeleen taajaman 
yleiskaava 2040:n tultua voimaan, jolloin Zatelliitin alueen kaupparakentamisen laadunohjauksen tarve 
ja kaupan mitoitus voidaan tutkia näiden ylempiasteisten kaavojen pohjalta. Asemakaavasta 
järjestetään viranomaisneuvottelu ennen kuin se asetetaan uudelleen nähtäville.  
 
Seudun kommentti ei johda muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen asemakaavakartalla. Kaupan laatuun 
ja mitoitukseen palataan kaavaprosessin toisessa vaiheessa. 
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6. Oulun kaupunki 
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Vastine Oulun kaupungille: 
Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava hyväksytään kahdessa vaiheessa:  
Syyskuussa 2014 kumotaan suunnittelualueen vanha asemakaava (noin 77 ha) ja hyväksytään katu-, 
liikenne- ja puistoalueet sekä palvelu- ja toimitilarakennusten korttelialueet. 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), osa rakennusoikeudesta palautettaneen toimitilarakennuskäyttöön. Hyväksyttävälle 1-vaiheen 
kaavakartalle lisätään selostuksen liitekartta (LIITE2), josta näkyy kaavaprosessissa kumottava 
asemakaava KTY-korttelivarauksineen. 
 
Kauppa- ja huoltoasemakortteleiden (K 3050 ja K 3052) osalta edetään uuteen ehdotusvaiheen 
kuulemiseen ja hyväksyntävaiheeseen Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavan ja Kempeleen 
taajaman yleiskaava 2040:n tultua voimaan, jolloin Zatelliitin alueen kaupparakentamisen 
laadunohjauksen tarve ja kaupan mitoitus voidaan tutkia näiden ylempiasteisten kaavojen pohjalta. 
Asemakaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu ennen kuin se asetetaan uudelleen nähtäville.  
 
Pohjois-Pohjanmaan 1-vaihemaakuntakaavassa kaupan vyöhykemerkinnällä (kma) tavoiteltiin 
liikkumavaraa kunnan kaavoitukselle ja kilpailuviraston edellyttämiä vaihtoehtoisia paikkoja kaupalle, 
ja sillä tavoitettiin yleispiirteisyys ja joustavuus mitoitukseen. Ympäristöministeriö ottanee kantaa 
maakuntakaavan mahdollistaman kaupan mitoitukseen ja kaupan toteutumisen seurantaan käynnissä 
olevan vahvistamismenettelyn aikana. Maakuntakaavassa ratkaistavien kaupan varausten 
sijoittumisen ja koon aikaansaamat vaikutukset arvioidaan taajaman osayleiskaavassa.   
 
Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen vuoden 2014 lopulla, 
kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä. 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 taajaman yleiskaavassa sen edetessä ehdotus- ja hyväksyntävaiheeseen.  
 

Oulun kaupungin lausunto ei johda muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen asemakaavakartalla. Kaupan 
laatuun ja mitoitukseen palataan kaavaprosessin toisessa vaiheessa.  
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7. Museovirasto 

 
 
 
 
 
Vastine museovirastolle: 
 
Museoviraston lausunto ei johda muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen asemakaavakartalla. 
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8. Pohjois-Pohjanmaan museo 

 

 
 
 
 
Vastine Pohjois-Pohjanmaan museolle: 
 
Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto ei johda muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen 
asemakaavakartalla. 
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9. Kempeleen kunnan valiokunnat 
 
Kempeleen elinvoimavaliokunta ei käsitellyt kaavaehdotusta (kokoukset 7.5. ja 11.6.2014). 

 
Kempeleen yhteisöllisyysvaliokunnalla (ent. itsehallintovaliokunta) ei ollut lisättävää asiaan. 

 

 

 
 
 
Kempeleen palveluvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.  
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Kempeleen resurssivaliokunta merkitsi asian tiedoksi.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vastine Kempeleen valiokunnille: 
 
Kempeleen kunnan valiokuntien kannanotot ei johda muutoksiin hyväksyttävällä 1-vaiheen 
asemakaavakartalla. 

 




