
   

 

 

 
NIMISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS    1 / 2022
       

Aika: Tiistaina 22.2.2022 klo 15.05 -17.31 

Paikka: Teams-kokous sekä Vihikarin pikkukabinetti osoitteessa Vihikari 10 

Osallistujat:  Urpo Heikkinen Kempele-Seuran edustaja  
Kalevi Loukkola Kempele-Seuran edustaja    
Pertti Sankilampi Kuntalaisten edustaja  (kh 16.8.2021, § 287) 
Tuula Rauma  Kuntalaisten edustaja  (kh 16.8.2021, § 287) 
Anne-Mari Jaara Kuntalaisten edustaja  (kh 16.8.2021, § 287) 
Verner Laava  Kuntalaisten edustaja  (kh 16.8.2021, § 287) 
Kaija Muraja  Kaavoittaja, vastuutaho (kh 16.8.2021, § 287) 
Suvi Jänkälä  Kaavasuunnittelija  

 

MUISTIO 

1. Avaus ja järjestäytyminen 
Suvi avasi kokouksen noin klo 15.05. Päätettiin, että Suvi toimi puheenjohtajana ja 
Kaija sihteerinä. Anne-Mari, Verner ja Kaija osallistuivat kokoukseen etäyhteyden 
päästä. 
 

2. Asialistan hyväksyminen  
Asialista hyväksyttiin.  
 

3. Aikaisempien kokousten esitysten seuranta (Liite 1) 
Zeniitin asemakaava on kunnanhallituksen 17.1.2022 § 4 päätöksellä määrätty 
voimaan ja kuulutettu voimaan 2.2.2022 muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan. 
Zeniitin osoitenumeroinnin yhteydessä maankäyttöpäällikkö on esittänyt rantaan 
vievän tien ylätasolla olevan aukion nimeämistä. Toinen aukio alueella on Poutapilvi. 
Samalla nimeämisperiaatteella toimikunta ehdottaa aukiota nimeltä Päivänsäde. 
Tarvittaessa aukiosta voisi käyttää muotoa Päivänsäde-aukio.  
 

4. Pirilän alueen asemakaavamuutos (Liite2) 
Kaija taustoitti alueen nimiympäristöä esittelemällä Pirilän historiaa ja esiintymistä 
historiallisissa kartoissa. Suvi esitteli alueelta löytyneitä luontoarvoja ja alustavien 
kaavavarausten sisältöä sekä nimeämistarpeita. 
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TEKNISET PALVELUT 
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Aluksi toimikunta keskusteli nimeämislogiikasta ja siitä, kuinka ns. vanhan Pirilän 
(eteläosa) ja ns. Pirilän peltojen (pohjoisosa) tulisi suhtautua toisiinsa. Toimikunta oli 
yksimielinen siinä, että koko alue on Pirilää, mutta vanhan ja uuden Pirilän nimet 
voidaan nimetä eri logiikalla: vanhalla Pirilällä on pitkä historia, pohjoispuolen alueella 
on oma tarinansa. Jos alueita tarvitsee kutsua eri nimillä, eteläpuoli voisi olla pelkkä 
Pirilä ja pohjoispuoli Pirilän asuinalue. 
 
Muistutettiin myös mieleen, että vuosi sitten 30.3.2021 kokouksessa keskusteltiin 
Pirilästä: "Alueelle sopivan nimistön pohtiminen laitettiin mietintämyssyyn. Aiemmassa 
kokouksessa esiin tullut ”Lunmanni” ansaitsisi saada nimensä tälle alueelle. 
Puutarhakoulu on ollut tärkeä osa Pirilää ja se halutaan ottaa huomioon nimistön 
suunnittelussa." 
 
Nimistötoimikunta harkitsi nimien aihepiireiksi puutarhaoppilaitoksessa koulutettavia, 
Pirilässä tai Kempeleessä kasvavia puita ja muita kasvilajeja, puutarhakasveja, eri 
omenalajikkeiden nimiä (valkea kuulas, huvitus, punakaneli, keltakaneli, pirja, 
sokerimiron), Pirilässä havaittuja eläinlajeja jne. Teamsin kautta kunnanpuutarhuri 
Paula Taskila kertoi, että Kempeleessä jalostettuja kasveja on Kempeleen kaunotar eli 
Kempeleen ruusu ja Punakoivu. Aikanaan pellot kasvoivat maakunnan parhaita 
porkkanoita. Myös sipulia ja kaalia tuotettiin paljon. Pirilässä kasvaa monenlaisia puita: 
koivuja, pihtoja, kuusia, vanhoja omenapuita, haapoja, lehmuksia.  
 
Keskustelun edetessä nimistötoimikunta kävi läpi useita ehdotuksia. Tarkistuskierros 
Oulussa käytössä oleviin kadun nimiin karsi osan esitetyistä nimistä.  
 
Eteläpuolen alueen kadut ja puistot saivat Pirilän kartanoon ja alueella kasvaviin 
omenapuihin ja alppiruusuihin liittyvät nimet. Alueen keskellä sijaitseva puistolle ja itä-
länsisuuntaiselle pyörätielle esitettiin nimeä historiallisen kempeleläisen 
merkkihenkilön Lunmannin mukaan. 
 
Pirilän nimiksi toimikunta ehdottaa: 

• Katu 1: Kartanontie 
• Katu 2: Omenatarhantie 
• Puisto 1: Omenatarha 
• Puisto 2: Ruusutarha 
• Puisto 3: Lunmanninpuisto 
• Pyörätie: Lunmanninpolku 
• Lampi: Pirilänlampi 

 
Pohjoispuolen alueen katunimiksi esitettiin puutarhaoppilaitokseen liittyviä nimiä: 
Hortoniminraitista haarautuvat kujat nimettiin puiden mukaan ja Floristinraitista 
kasvavat kujat ruusujen mukaan. 



 

 

 
Pirilän asuinalueen nimiksi toimikunta ehdottaa: 

• Raitti 1: Floristinraitti 
o Juhannusruusuntie 
o Alppiruusuntie 
o Kaunottarentie 

• Raitti 2: Hortonominraitti 
o Punakoivuntie 
o Tammentie 
o Hopeapajuntie 
o Pihtakuusentie 

• Pyörätie: Ikimetsäntie 
 

5. Hakamaan ja Kuivalanperän työpaikka-alueen nimistön alustava ideointi (Liite 3)  
Kaija esitteli Hakamaan ja Kuivalanperän työpaikka-alueen yritysalueen asemakaavan 
alustavaa rajausta ja siihen liittyviä kiinteistö- ja katunimiä. Alueen nimistön ideointi 
jätettiin hautumaan. 
 

6. Muita esille tulevia asioita 
Ei ollut muita asioita. 
 

7. Seuraava kokous 
Seuraava kokous kutsutaan tarvittaessa kaavahankkeiden edetessä ja 
nimeämistarpeiden ilmetessä. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31. 
 
 
Liitteet: 
Liite 1. Pirilän nimetyt 
Liite 2. Zeniitti aukio 
Liite 3. Hakamaa-tp nimistötoimikunta 2/2022 

 
Kempeleessä 23.2.2022 
 
Muistion vakuudeksi  
Kaija Muraja 
 

 


