
   

 

 

 
NIMISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS    2/ 2020
       

Aika: keskiviikko 28.10.2020, kello 16 – 18.45 

Paikka: Vihikari 10, Kabinetti, 6.krs 

Osallistujat:  Timo Paakki Kempele-Seuran edustaja  
Kalevi Loukkola Kempele-Seuran edustaja    

 Pertti Sankilampi Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Tuula Rauma Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235)
  
Anne-Mari Jaara Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Verner Laava Kuntalaisten edustaja  (kh 19.6.2017, § 235) 
Jari Väisänen Kuntalaisten edustaja (kh 23.8.2017, § 268) 
Kaija Muraja Kaavoittaja, vastuutaho (kh 19.6.2017, § 235) 
Leena Vilenius Kaavasuunnittelija, sihteeri  
Suvi Jänkälä Kaavasuunnittelija 

  

ASIALISTA 

1. Avaus ja järjestäytyminen 
Kokous aloitettiin kahvilla. Suvi Jänkälä avasi varsinaisen kokouksen noin klo 16.20. 
Sihteereinä toimivat Leena ja Kaija. Kaija oli kokouksessa etäyhteydellä. Suvi toimi 
puheenjohtajana. 
 

2. Asialistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin asialista. 
 

3. Aikaisempien kokousten esitysten seuranta  
Kunnantalo on mennyt nähtäville nimistötoimikunnan ehdottamilla nimillä. 
Kunnanhallituksessa Hallituskadun tilalle kaivattiin kempeleläisempää nimeä, jossa 
kunnanhallitusta ei korostettaisi. 
Nimistötoimikunta pitää Hallituskatu-nimeä perusteltuna. Nimi on paikkaan sopiva 
ottaen huomioon alueen historian, keskeisen sijainnin ja suunnitellun tulevan käytön. 
Valtuustonkuja vai valtuustokuja?   
Genetiiviä Valtuustonkujaa pidettiin parempana, koska se kääntyy sellaiseksi 
luonnostaan. 
 

Muistio 
28.10.2020 

 

 

 

 
 

 

TTEKNISET PALVELUT 
Kaavoitus 

 

 

 

 
 

 



 

 

4. Linnakaarron itäpuolen asemakaavan uudet nimet (ks. kuvaliite) 
Kaija kertoi Linnankankaan linnustoselvityksestä ja sen vaikutuksesta asemakaavaan.  
Alueella on havaittu suojeluluokitusten mukaisia lajeja. Linnakaarron itäpuolen alueella 
on havaittu maankäytössä huomioon otettavia pyyn, hömötiaisen, töyhtötiaisen 
reviirejä. 
Linnakaarron itäpuolen asuinalueelle annettiin nimeksi Otavainen. Katujen nimet ovat 
Kalevalasta. Kaavaratkaisussa nimeämättömille uusille asemakaavakaduille toimikunta 
ehdottaa uusiksi nimiksi:   

katu 1 Otavainen 
katu 2 Kuura 
katu 3 Tiera 
katu 4 Louhi 
katu 5 Ilmatar 
katu 6 Joukahainen 
katu 7 Kaukomieli 
katu 8 Lemminkäinen 
katu 9 Ainikki 
Puiston nimeksi esitetään: Lystikki. 
 

5. Zeniitin asemakaavan nimistö 
Zeniitin nimistöön etsitään virikkeitä alueen luonnosta, muinaismuistoista ja zeniitin 
(=taivaanlaki) aihepiirin sanoista. Kaija kertoi muinaismuistokohteiden tutkimuksista ja 
löydöksistä. Osa kohteista on rauhoitettujen listalla.  

1. Röykkiö, ei tarvitse ottaa huomioon 
2. Lapinraunio hautaraunio (muinaismuistolain suojelema) – Löydetty mm. kvartsia, 

luita ja pronssisormus  
3. Röykkiö, varhaisrautakautinen 

Toimikunta pyöritteli kiviin ja louhintaan liittyvää sanastoa: röykkiö, rakka, lohkare, 
kivipaasi, kvartsi, graniitti.  

Toimikunta ehdottaa alustavasti uusiksi nimiksi - olevan Pelaajapolun tapaan - alueen 
tuleviin toimintoihin liittyviä nimiä esim. lomailijan-, suunnistajan-, lenkkeilijän-, 
kiipeilijän-, luistelijan-, suppailijan-, pulkkailijan-, sukeltajan-, melojan- ja 
wakebordaajantie.   

Toimikunnalle lähetetään sähköpostina myöhemmin tarkentuva Zeniitin kaavaluonnos 
ideoitavaksi edelleen. 

6. Muita asioita 
Lundman on ollut tärkeä henkilö Kempeleessä. (Lunmanni hoiti ennen kaikki.) Hän 
ansaitsisi oman tien johonkin päin Kempelettä. Olisi sopinut Vihiluodontien varteen tai 
vanhan kirkon lähelle.  Yritetään muistaa Pirilän kaavoituksessa mahdollisesti esiin 
tulevien nimeämistarpeiden yhteydessä. 
 



 

 

7. Seuraava kokous 
Kutsutaan tarvittaessa, kaavahankkeiden edetessä. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 18.45 
 
 
Linnakaarron itäpuolen asemakaavan uudet nimet: 

 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Leena Vilenius 
 


