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Pirilä muutosten
pyörteissä
Kempeleen Pirilä on muutosten edessä – eikä ensimmäistä kertaa historiassaan. Se on nähnyt
vuosisatojen aikana vaurautta ja niukkuutta.
Sen rakennukset ovat
kokeneet tulipaloja, tila on
jäänyt useampaan otteeseen autioksi suurten nälkävuosien aikana ja Isonvihan levottomina vuosina,
se on kokenut 1800-luvun
vakavaraisuuden ajan ja
ajautunut sen jälkeen kohti taloudellisia vaikeuksia ja
konkurssia.
Kerta toisensa jälkeen
Pirilä on kuitenkin selvinnyt ja muuttanut muotoaan
Kempeleen vehreänä sydämenä.

vun alusta.
Pirilässä on toiminut
osuusmeijeri, sikala ja sota-aikana kranaattitehdas.
Tilalla on pidetty Karjakkokoulua ja vuodesta 1952
lähtien Kempeleen Puutarhurikoulua, joka on laajentunut myöhemmin maatalousoppilaitokseksi ja on
kuulunut Oulun seudun
luonnonvara-alan oppilaitokseen.
Sikalaan rakennetussa Konekoulussa on 1956
alkaen opeteltu maatalouskoneiden korjausta.
1950-luvulta lähtien koululla on ollut myös Kem- Pirilän puutarhurioppilaitoksen alue vuonna 1960 kirkonmäen ja osuuskaupan
peleen kunnan paloase- naapurissa.
ma. Vanhaa tilaa nykyisin
ympäröivä suurikokoinen osin Kempeleen kunnan asemakaavaluonnosta tu- maisema-arvoja. Aluetja lajeiltaan monipuolinen omistuksessa. Kunta käyt- levan kevään aikana näh- ta halutaan kehittää monipuoliseksi keskustatoiminVaiheikas historia
puisto on peräisin 1950–70 tää Pirilätaloa ja sen ympä- täville asetettavaksi.
-luvuilta. Pihapiirin ympä- ristöä Kirkonkylän koulun
Ainutkertaisesta koko- tojen alueeksi, toisaalta
Pirilän mielenkiintoinen ja rille on rakennettu vuosien väistötiloina ja on aloittanut
naisuudesta toivotaan pal- arvokkaiden kohteiden ymvaiheikas historia ulottuu myötä useita oppilaitos- omistuksessaan olevien
jon. Alueella on säilyttämi- päristöön tulisi jättää riittäkauas: Pirilä-niminen talo rakennuksia, uusimpana asuntolarakennusten pursen arvoisia rakennuksia; västi väljyyttä ja tilaa.
on sijainnut Kempeleessä Pirilätalo. Pirilän alue on kamisen ja kasvihuoneiden
kuitenkin laiminlyötyjen
Jälleen kerran Pirilä on
jo 1600-luvun alussa. Tii- maakunnallisesti arvokas myymisen. Puistoaluetta
rakennusten korjaaminen suurten muutosten kynlisen päärakennuksen on kulttuuriympäristö, ja sen arvokkaine istutuksineen
on työlästä ja kallista. Alu- nyksellä. Millainen on Pirirakennuttanut Isak Pirilä läheisyydessä sijaitsevat hoitaa kunnan puistojen ja
eesta haaveillaan kuntalai- län huominen?
1885.
maakunnallisesti arvokas yleisten alueiden yksikkö. sille vilkasta, yhteisöllistä
Aikanaan se on kuulu- Junttilan tila sekä valta- Kunta on teettänyt vanhoi- ja toiminnallista ympärisKaija Muraja
nut Kempeleen komeim- kunnallisesti arvokas Kem- hin rakennuksiin kuntotut- töä, toisaalta sen toivotaan
Kaavoittaja
piin taloihin muodostaen peleen kirkonmäki. Alue on kimuksia ja pohtii alueelle jäävän ihanaksi luonnonympärillä olevine talousra- monikerroksellinen ja his- uutta käyttötarkoitusta val- tilaiseksi rauhan tyyssiNAAPURIEN
KUULEMINEN
tuustoseminaarien, työryh- jaksi. Keskeiselle alueelle (Historiatiedot pohjautuvat
kennuksineen kartanomil- toriallinen
kokonaisuus,
jöön. Jäljellä on yhä puis-PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
jolla on myös maisemallis- mien ja asemakaavapro- olisi kustannustehokasta Jaana Tiikkajan diplomisessin kautta. Maankäytön mahdollistaa monipuolis- työhön ”Pirilän tila – Kemtomainen pihapiiri, jonka ta arvoa.VIREILLETULON
vaihtoehdoista on saa- ta asumista ja palveluja peleen kaunotar”, 2010)
kolmea sivua rajaavat tiiliYHTEYDESSÄ
menneen kesän aikana joukkoliikennevyöhykkeelnen asuinrakennus ja kol- Yksi
Pirilä – tuhat (MRLtu139§)
viranomais- ja kuntalais- le. Toisaalta alueella on
me aittaa 1800-luvulta se- toivetta
palautetta, jonka pohjalta runsaasti vaalittavia kultkä sementtitiilinen navettaHakija; Kempeleen kunta
Tänä päivänä tila on pää- kaavoitus on työstämässä
ja ulkorakennus 1900-lu-Sijainti;
tuuriympäristö-, luonto- ja
Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Asemantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiinteistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kortteliin 2003 ja tontti 1(YH-alue)

ILMOITUS VOIMAANTULOSTA
Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan-
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(kerrosala
2393 §
m214
ja hyväksynyt
tilavuus 11 088
m3), vanKempeleen kunnanvaltuusto
11.3.2019
Taajaman
osayleiskaavan 2040. halle paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130
m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122
Kunnanhallituksen päätöksellä
18.6.2019 § 194suoritetaan
kaava onkeväällä
määrätty
voimaan
m3). Purkamistoimenpiteet
2019.
muulta kuin valituksenalaiselta osaltaan. Osittainen voimaantulo ei ole koskenut
valituksen alaisien kiinteistöjen
244-401-117-264,
Hankkeiden
lupa-asiakirjat ovat244-401-117-88
nähtävillä rakennus-ja 244-401117-319 alueille sijoittuvia
selvitysalueita
ja lähivirkistysaluetta
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valvonnassa.
Naapureiden
mahdolliset huomautukset
hankkeesta
on toimitettava
rakennusvalvontaan
kirjalli- 21/0072/1
varresta. Pohjois-Suomen
hallinto-oikeus
on 16.4.2021
päätöksellään
sena 13.2.2019
klo 15:00 mennessä.
kumonnut kaavaa koskevan
valituksen.
Koska hallinto-oikeuden Kempeleen
päätöksestä
ei ole määräaikana valitettu Korkeimpaan
kunta/Rakennusvalvonta
hallinto-oikeuteen, kaavaRakennustarkastaja
astuu valituksenalaisilta
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Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi

Vesimittarin lukema
Postitamme kaikille asiakkaillemme
lukemapyyntökirjeet lokakuun puolivälissä.
Pyydämme ensisijaisesti tekemään ilmoituksen
internetin kautta, www.kempeleenvesihuolto.fi tai
vaihtoehtoisesti yhtiön lähettämällä lukemakortilla
palautuspostina 5.11.2021 mennessä.
Lisätietoja saa internetsivuiltamme tai
toimistoltamme puh. (08) 8828 322
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AURAUSPALVELU TALVIKAUDELLA
2020–2021
Kempeleen kunta tarjoaa yksityisteiden osakkaille
ja kiinteistöille pihojen pääsyteiden aurauspalvelua
talvikaudelle 2020–2021.
kunta ottaa tilausta vastaan aurattavaksi sellaiset
asuinkiinteistöille johtavat yksityiset tiet, joiden
osakkaat yhteisesti suorittavat kunnalle maksun.
•

•

•
•

Maksun suuruus on 0,90 €/m/talvikausi (sis.
alv 24 %) kerrottuna aurattavan tien pituudella
50 m:n tarkkuudella. Tien pitää liittyä muuhun
aurattuun tiehen.

Auraukseen voidaan ottaa myös alle 100
m pitkä tie, maksu näiltä teiltä on pienin
tiekohtainen maksu 90 €/talvikausi
(sis. alv 24 %)

Suurin taloutta kohden perittävä maksu on 135
€/talvikausi (sis. alv 24 %)

Aurauspalvelu ei sisällä liukkaudentorjuntaa/
hiekoitusta
NAAPURIEN KUULEMINEN

PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
Kunta mittaa
aurattavan tien pituuden ja tarkistaa,
että tie liittyy muihin VIREILLETULON
aurattaviin teihin. Lasku
lähetetään tien osakkaiden yhdyshenkilölle, joka
YHTEYDESSÄ
139§)
kerää osakkailta
laskua vastaavan (MRL
summan.
Kun lasku on maksettu, kunta ottaa tien mukaan
Hakija;
Kempeleen2020–2021
kunta
auraukseen
talvikauden
ajaksi.
Niiden, jotka
haluavat
yksityisen
tiensä kunnan
Sijainti;
Asemanseudun
osa-alueella
osoitteessa Aseaurattavaksi,
tilata
aurausToimenpiteet
15.11.2020
mantietulee
1 90440
Kempele.
kohdistuu kiinmennessä.
teistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kortteliin 2003 ja tontti 1(YH-alue)

Tilaus on tehtävä sähköpostilla tai puhelimitse
Kempeleen
kunnalle:
Toimenpide; Haetaan purkulupaa Kempeleen kunnan•
•

(kerrosala 2393 m2 ja tilavuus 11 088 m3), vanIlkka talolle
Koskenkorva,
halle paloasemalle (kerrosala 265
ja 316
tilavuus
1130
ilkka.koskenkorva@kempele.fi,
p.m2
050
9658

m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122
Jouni
m3). Leskinen
Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.

tai
jouni.leskinen@kempele.fi, p. 040 192 8752

lupa-asiakirjat ovat nähtävillä rakennusTilauksenHankkeiden
yhteydessä
pitää ilmoittaa yhteystiedot ja
valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset
laskutustiedot
sekä
aurattava
tiealue.
hankkeesta on toimitettava
rakennusvalvontaan kirjallisenatiekunta
13.2.2019
15:00
mennessä.
Yksityistien
taiklosen
osakkaat
velvoitetaan
asentamaan aurattavalle tielle viitat, huolehtimaan
Kempeleenennen
kunta/Rakennusvalvonta
tien tasaamisesta
tien jäätymistä sekä
Rakennustarkastaja
Hannu Paasovaara
poistamaan
aurausta haittaavan
puuston.
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele

Joukkoliikenne tiedottaa
Työvuoroihin sopiville bussivuoroille on kysyntää Kempeleessä, josta moni kulkee
töihin Oulun suuntaan. Linja 51 Kempeleestä Ouluun on osoittautunut työmatkustamiseen hyväksi linjaksi.
Linjalle 51 on lisätty arkipäiville yksi uusi aamuvuoro molempiin suuntiin, jotta työmatkaliikenne Kempeleen ja Oulun välillä toimisi aikaisempaa sujuvammin. Kempeleestä on ensimmäinen lähtö kello 5.00 ja Oulusta Kurvernööriltä kello 5.10.

Bussien aikataulut verkossa

Oulun seudun joukkoliikenteen vuorot perustuvat asukkaiden tarpeeseen, ja linjaautojen aikatauluja tarkastellaan kausiaikataulujen julkaisemisen jälkeenkin.
Ajankohtaiset aikataulut saa verkon reittioppaasta oulu.digitransit.fi. Tarvittaessa
yksittäisen linjan aikataulun voi tulostaa osoitteessa www.oulunjoukkoliikenne.fi/
tulostettavat-aikataulut-talvi-2021-22 tai ostaa tulosteen Kempeleen kirjastolta. Tulosteet maksavat 0,20e/sivu (mustavalkoinen) tai 0,50e/sivu (värillinen). Joukkoliikenteen verkkosivuilla etusivun vasemmassa laidassa tiedotteet linjoista, joille on
tehty aikataulun muutoksia.

Bussien lähimaksussa on maksukatto

Busseissa käytössä oleva lähimaksu on erilainen kuin esimerkiksi ruokakaupan
kassalla käytössä oleva lähimaksu. Busseissa lähimaksuun on liitetty maksukatot.
Vaikka pankkikorttia käyttäisi bussin etälukijassa kymmeniä kertoja, kaikista päivän
aikana ostetuista bussilipuista menee enintään valitun vyöhykevälin maksukaton
hinta. Ruokakaupassa kortilta veloitetaan rahaa jokaiselta ostokerralta.

Pankkikortti on henkilökohtainen bussilippu

Käytännössä joukkoliikenteen lähimaksujärjestelmä laskee yksittäisellä maksuvälineellä päivän aikana ostetut bussiliput yhteen. Tästä muodostuu maksuvälineen
haltijan, eli asiakkaan maksukatto. Maksukatto-ominaisuus on myös syy sille, miksi busseissa lähimaksulla ei voi maksaa perheenjäsenen tai mukana matkustavan
ystävän matkaa. Silloin kun yksi maksaa usean henkilön bussimatkan, vaihtoehto
on Waltti Mobiili.

Lähimaksu sopii satunnaiselle bussilla kulkijalle

Yhden vyöhykevälin maksukatto on 7,20 euroa ja kaikki neljä vyöhykettä kattava
maksukatto on 19,80 euroa. Parilla kympillä joukkoliikenteen koko verkoston saa
rajattomaan käyttöön koko päiväksi!

Oulun seudun joukkoliikenteelle pronssia

Oulun seudulla joukkoliikenne otti kolmantena Suomessa käyttöön lähimaksun koko joukkoliikenteen linjastossa. Tampere aloitti lähimaksun käytön keväällä ja Turku viime vuoden lopussa. Helsingissä lähimaksu on käytössä Suomenlinnan lautalla ja Länsiterminaalin ratikkapysäkeillä. Lähimaksun käyttö pääkaupunkiseudulla
laajenee asteittain.

Joukkoliikenteen asiakaspalvelu

Joukkoliikenteen asiakaspalvelu on avoinna ma–pe 9–15.30 p. 08 5584 0400. Palautetta voi antaa myös verkossa osoitteessa oulunjoukkoliikenne.fi/asiakaspalvelu.

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi

UUSYRITYSNEUVONTA

Oletko suunnittelemassa yrityksen
perustamista?

Varaa aika neuvonta-asioissa
elinkeinokoordinaattori Soile Pitkäselle:
soile.pitkanen@kempele.fi, p. 040 626 7271
tai sähköisen kalenterin kautta osoitteessa
www.kempele.fi/uusyrityspalvelut.

NAAPURIEN KUULEMINEN
oulunjoukkoliikenne.fi
PURKAMISLUPAHAKEMUKSEN
VIREILLETULON
YHTEYDESSÄ (MRL 139§)
Hakija; Kempeleen kunta

ASEMAKAAVA NÄHTÄVILLÄ
mantie 1 90440 Kempele. Toimenpiteet kohdistuu kiin-

Sijainti; Asemanseudun osa-alueella osoitteessa Aseteistöihin 244-401-29-106 ja 244-401-172-0 sekä Kort-

Maankäyttö- ja rakennuslain
65 §:n
mukaisesti
ilmoitetaan, että Kempeleen
teliin 2003
ja tontti
1(YH-alue)
kunta asettaa julkisesti nähtäville Vihiluodontien ja Lentokentäntien risteyksessä
sijaitsevaa korttelia 23022
ja siihen Haetaan
liittyviä purkulupaa
katu- ja liikennealueita
koskevan
Toimenpide;
Kempeleen kunnanasemakaavamuutoksentalolle
ehdotusvaiheen
Asemakaava
(kerrosala 2393aineiston.
m2 ja tilavuus
11 088 m3), laaditaan
vanvaikutuksiltaan vähäisenä
asemakaavana.
halle
paloasemalle (kerrosala 265 m2 ja tilavuus 1130
m3 sekä taksiasemalle (kerrosala 42 m2 ja tilavuus 122
Hanketta koskeva kaava-aineisto
on nähtävillä 6.10.–20.10.2021 kunnan
m3). Purkamistoimenpiteet suoritetaan keväällä 2019.
nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi > Ajankohtaista > Viralliset kuulutukset
ja suunnitelmapankissa.Hankkeiden
Kaavaan lupa-asiakirjat
voi tutustua ovat
aukioloaikoina
Kempeleen
nähtävillä rakennuspääkirjastolla (Zeppelinintie
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tai
ajanvarauksella
kunnan
toimitiloissa
valvonnassa. Naapureiden mahdolliset huomautukset (Vihikari
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voi esittää kuulemisaikana
hankkeestaja
onmuistutukset
toimitettava rakennusvalvontaan
kirjallikirjallisesti: Kempeleen sena
kunta,
Tekniset
/ Kaavoitus, PL 12, 90441
13.2.2019
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15:00 mennessä.
Kempele tai sähköpostitse kirjaamo@kempele.fi

27.9.2021

Kempeleen kunta/Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Hannu Paasovaara
p.050 4636 520 Vihikari 10, 90440 Kempele

Kempeleen kunnanhallitus

Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele
puh. (08) 5587 2200 | www.kempele.fi
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Arkiliikuntaa ja
muistikuntoutusta
ikäihmisille omalta
tv–kanavalta
Antenni-tv:n
kanavapaikalla
DNAn ja Telian kaapelitv:n kanavapaikalla
Ålcomin partneroperaattoreiden
kanavapaikalla
Kaikki ohjelmasisällöt myös katsottavissa www.kotitv.fi

Kempeleläisistä 65.7 prosenttia on
saanut koronarokotteensa
THL:n tilastojen mukaan 65.7 prosenttia yli 12-vuotiaista kempeleläisistä on saanut kaksi koronarokoteannosta. Ensimmäisen rokotteen samasta ryhmästä on saanut 83 prosenttia.

Joka
arkipäivä
klo 11-13

Nuorempien ikäryhmien rokotekattavuutta on pyritty jouhevoittamaan tekemällä koronarokotuksia kouluissa sekä ajanvarauksettomilla koronarokotuspäivillä. Ajanvarauksettomista rokotepäivistä ilmoitetaan erikseen Kempeleen nettisivuilla osoitteessa www.kempele.fi/koronarokotukset.

Varaa oma rokotusaikasi

Rokotteita saa edelleen myös ajanvarauksella. Ajan voit varata ajanvarauspalvelusta osoitteessa
kempele.terveytesi.fi (vaatii tunnistautumisen) tai puhelinnumerosta 08 558 72110 arkisin klo 10–14.
Tällä hetkellä rokotetaan kaikkia yli 12-vuotiaita. Kolmatta rokoteannosta tarjotaan jonkin taudin tai
sen hoidon vuoksi immuunipuutteisille henkilöille. Kolmas rokoteannos voidaan antaa lyhyellä annosvälillä rokotteensa saaneille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille, kun toisesta annoksesta on
kulunut vähintään 6 kuukautta.
Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta
on kulunut vähintään kuusi kuukautta.
Rokotuksen voi käydä hakemassa myös muualta kuin kotipaikkakunnalta.

kotitv.fi
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VALTUUTETUILTA

Valtuustokauden muutos toi
uutta vinkkeliä valiokuntiin

Valiokuntatyöskentely on päässyt jälleen
pyörähtämään käyntiin uusien edustajien kanssa. Tänäkin kautena valiokuntiin
nousi monta tuoretta kasvoa, jotka eivät
ole itse päässeet vielä vaikuttamaan valiokunnan jäsenenä. Tehtävää on paljon,
mutta miltä tuntuu sukeltaa kuntapäättämisen ytimeen?
Saara Ukura edusti viime kauden elinvoimavaliokunnan varajäsenenä, mutta pääsee tällä kaudella istumaan mukana varsinaisena jäsenenä.
– Meillä on ollut nyt kaksi kokousta ja varsinaisena jäsenenä
pääsi heti hyvin mukaan. Meillä on tosi innostunut ja hyvä porukka, Ukura iloitsee.
Hän pitää valiokunnan vahvuutena, että sinne on valikoitunut
ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Tämän myötä valiokunnassa
päästään tarkastelemaan käsiteltäviä asioita hyvin eri näkökulmista. Kun henki on hyvä ja rakentava, kaikki voivat tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan esiin.
Ukuralle valiokunta onkin näyttäytynyt paikalta, jossa pääsee aidosti vaikuttamaan päätöksentekoon. Hän on hyvillään myös siitä,
että valiokuntien toiminassa on vahvasti mukana myös viranhaltijat
sekä asiantuntijoita.
– Mietin etukäteen kovasti, että onko elinvoimavaliokunta minulle se oikea paikka, mutta nyt olen todennut että ehdottomasti on,
hän toteaa.
Tulevalta kaudelta Ukura odottaa, että Zeniitti-hanke tulee pysymään pinnalla seuraaviin vaaleihin asti. Mutta suurimmalla innolla
hän henkilökohtaisesti odottaa paikallisiin yrityksiin tutustumista.
– Odotan heidän näkemyksiään siitä, miten me voidaan heitä tukea ja haluan kuulla heidän omia kehitysideoita, hän toteaa.
Valtuuston matka on kuitenkin vasta alussa ja pandemian jälkeinen aika tulee varmasti haastamaan tuoretta valtuustoa.
– Valiokunnan toiminta peilaa pienemmässä kuvassa mitä valtuustossakin on, että haastavat vuodet on tulossa, mutta puhalletaan yhteiseen hiilen, niin kaikesta varmasti selvitään. Onneksi
kaikille Kempele on etusijalla, eikä tehdä puoluepolitiikkaa, Ukura
pohtii.

Liput 5€
Kempeleen
kirjastosta

To 21.10.2021 klo 18.00
Kempele Akatemia
Honkasentie 15, 90450 Kempele
Koko perheen riemukas esitys yhdistelee
sirkusta, tanssia ja nukketeatteria!
Esityksen kesto: n. 35 min

KAIPAATKO TUKEA, KANNUSTUSTA TAI OHJAUSTA
LIIKKUMISEEN TAI LIIKUNNAN KIPINÄN LÖYTÄMISEEN?
HALUAISITKO ALOITTAA LIIKUNNAN YKSIN TAI RYHMÄSSÄ?
KOETKO HAASTAVAKSI OSALLISTUA YLEISESTI TARJOLLA
OLEVIIN LIIKUNTARYHMIIN?
HALUAISITKO VINKKEJÄ LIIKUNNAN SOVELTAMISESTA
JUURI SINULLE SOPIVAKSI?
SINULLA ON MAHDOLLISUUS SAADA MAKSUTONTA
LIIKUNTANEUVONTAA. NEUVONNAN JA OHJAUKSEN
SISÄLTÖ RÄÄTÄLÖIDÄÄN SINUN TARPEIDEN JA TOIVEIDEN
MUKAAN.
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

ERITYISLIIKUNNAN
KOORDINAATTORI
JUHA VUOTI
P. 040 570 4711

IKÄIHMISTEN
LIIKUNNANOHJAAJA
MINNA LAMMASSAARI
P. 040 664 3872
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Kaavoituskatsaus 2021
Kempeleen kunnan tekniset palvelut

Kempeleen kunnan teknisissä
palveluissa edistetään kunnan tasapuolista kehittämistä
maanhankinnalla, kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksella. Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan
lisäksi teknisissä palveluissa
toimivat myös ja kiinteistö- ja
kunnallistekniikkapuoli (kadut,
puistot, liikenne).
Zeniitin urheilu- ja virkistysalueet lomittuvat viihtyisiin asuinkortteleihin ja
maastoliikuntareittien välityksellä ympäröiviin metsä- ja luontoalueisiin.
Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL § 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka
eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi katsauksen sisällön 13.9.2021 §
331 kokouksessaan.
Kaavoituskatsaus kertoo asukkaille heidän ympäristössään tapahtuvien muutossuunnitelmien
lähtökohdista, sisällöstä, aikatauluista ja vaikutusmahdollisuuksista.
Kaavoituskatsaus on osa vuoropuhelua, jota kunta käy kaavoituksen
eri vaiheissa kuntalaisten, maanomistajien sekä muiden osallisten
ja yhteistyötahojen kanssa. Työn

alla olevista kaavoista ja niiden virallisista kuulemisista tiedotetaan
lisäksi erikseen kuntatiedotteessa, sanomalehdissä, ja sähköisesti
kunnan kotisivujen virallisella ilmoitustaululla.
Kaavoitukseen liittyvistä asioista
vastaa kunnan kaavoittaja. Lisää
tietoa kaavoituksesta löytyy kaavoituksen nettisivuilta osoitteesta
www.kempele.fi/kaavoitus.
Kempeleessä asuntotonttien varausta, vuokrausta ja myyntiä hoitaa
maankäyttöpäällikkö ja yritystontteja hallinnoi elinkeinojohtaja. Kempeleen tonttitarjonnan tilanne löytyy
nettisivuilta kohdasta Tonttipörssi, lisätietoa asuntotonteista löytyy
kohdasta Tontit ja asuminen.

Kaavajärjestelmä ja suunnittelutasot
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee kaavajärjestelmän, suunnitteluprosessin sekä osallistumismahdollisuudet kaavoja valmisteltaessa. Osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavan
valmisteluaineistosta sekä jättää
muistutus kaavaehdotuksesta ennen kuin kaava hyväksytään.
Suomalaisessa maankäytön
suunnittelujärjestelmässä valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ohjaavat kaikkea maankäytönsuunnittelua. Maakuntakaava puolestaan ohjaa kunnan laatimaa
yleiskaavaa ja yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisen asemakaavan laatimista kunnan omien strategisten
suunnitelmien pohjalta. Yleis- ja
asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Alueidenkäytön suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja
rakennuslain säädöksiä.
Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan kunnan asemakaavoittamaton alue on suunnittelutarvealuetta. Tämä tarkoittaa, että
rakentamiselle on asetettu laissa
erityiset edellytykset, joiden tulee
täyttyä, jotta rakennuslupa voidaan
myöntää. Kaavasta poikkeavaa ra-

kentamista koskevien päätösten
osalta toimivalta on kunnalla. Vähäinen poikkeaminen voidaan tehdä rakennusluvan yhteydessä,
mutta muu kuin vähäinen poikkeaminen edellyttää poikkeamislupapäätöstä ennen rakennusluvan hakemista. Kaavan vastaiset ratkaisut
sen sijaan edellyttävät kunnan harkinnan mukaan tehtävää kaavamuutosta.
Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistuksen valmistelun.
Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen
sekä digitalisaation edistäminen.
Tavoiteaikataulun mukaan lakiehdotus lähetettäisiin lausuntokierrokselle syyskuun 2021 aikana ja
hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuisi
vuoden loppuun mennessä.
Lisätietoja maankäytön suunnittelujärjestelmästä: http://www.
ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_
ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma sekä maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistuksesta: https://mrluudistus.fi/.

•

Tekninen johtaja
Tuomo Perälä, puh. 050
416 9922

Viralliset nähtävilläolot:

Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat löytyvät Kempeleen
kunnan internet-sivuilta. Kaavoitusta koskevat kuulutukset
julkaistaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa
www.kempele.fi/ajankohtaista/viralliset-kuulutukset.

tään varaamaan etukäteen
puhelimitse tai sähköpostitse.
Poikkeamispäätös-, suunnittelutarve- ja tonttijaonmuutoshakemukset voi tehdä sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa.
Ennen hakemuksen jättämistä voi pyytää etukäteen ohjausta kyseisten hakemusten
valmistelijoilta.
Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi tai etunimi.sukunimi@
kempele.fi.

MAANKÄYTTÖ
• Tontinluovutussopimukset
ja maanhankinta:
Maankäyttöpäällikkö Petri Joro, puh. 050 4636 504
•

Kunnan yhteystiedot:
•
•
•
•

Kirjaamon sähköposti:
kirjaamo@kempele.fi
Kempeleen kunnan postiosoite: PL 12, 90441
KEMPELE
Käyntiosoite: Vihikari 10,
2 krs., 90440 Kempele
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kempele.fi

KAAVOITUS
•

•

•

•

Strategia- ja ohjelmatyö,
seutuyhteistyö, yleis- ja
asemakaavoitus sekä viranhaltijapäätökset (poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut,
tonttijaonmuutokset):
Kaavoittaja Kaija Muraja, puh. 050 3163 769

Yleis- ja asemakaavoitus,
maankäytön ohjelmatyö,
seutuyhteistyö:
Kaavasuunnittelija Laura Felin, puh. 040 486
0394
Asemakaavoitus ja poikkeamispäätösten valmistelu, rakennustapaohjeet,
rakentamisen ohjaus:
Kaavasuunnittelija Suvi
Jänkälä, puh. 040 5452
383

Asemakaavoitus, tonttijaonmuutosten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu:
Kaavasuunnittelija Juha
Auno, puh. 040 182 0509

Kaavoituksen toimipiste sijaitsee osoitteessa Vihikari 10.
Kaavoituksen henkilökunta
on tavoitettavissa toimistolla
maanantaisin klo 9.00–15.00.
Muina aikoina tapaamiset
kaavoituksen kanssa pyyde-

•

Tonttitilanne, kaava- ja
karttaotteet, suunnittelun
lähtötietoaineisto ja asiakasneuvonta:
Tekninen avustaja Kaisu
Pieniniemi, puh. 050 316
9540,
Kartoittaja Jaana Jokela, puh. 050 3169539
Kartoittaja Laura Lindholm, puh. 050 316 9692

RAKENTAMISEN LUVAT,
VALVONTA JA OHJAUS
Valmiiden asemakaavojen toteuttamista ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Lupapiste.fi
–palvelussa voi hoitaa kaikki
rakennushankkeeseen liittyvät rakennus-, toimenpide-,
maisema- ja purkulupa-asiat,
kun tunnistautuu palveluun
pankkitunnistuksen, varmennekortin tai mobiilivarmenteen
avulla.
Rakennuspaikan merkitseminen, rakentamisen aikaiset
katselmukset ja aloituskokoukset varataan tapauskohtaisesti ajanvarausnumerosta. Samassa numerossa on
myös asiakaspalvelu, josta
voi tiedustella mm. asemakaavaotteita tai rakennuspaikan osoite- ja rakennusoikeustietoja. Rakennusluvan
hakemiseen liittyvät kysymykset voi esittää kunnan rakennusvalvonnalle. Tapaamiset
rakennustarkastajan kanssa
pyydetään varaamaan etukäteen ajanvarausnumerosta.
• Ajanvarausnumero: puh.
050 3169 660
• Rakennuspaikan merkkaus: puh. 050 3169692 tai
050 3169539
• Käyntiosoite: Vihikari 10,
2 krs., 90440 Kempele
Sähköinen asiointi:
• www.lupapiste.fi
• https://www.kempele.fi/
rakennusvalvonta
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Maakuntakaavassa on esitetty koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueiden
käytön periaatteet. Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se
on ohjeena laadittaessa tai
muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa on uudistettu
2009 alkaen kolmessa vai-

Yleiskaavat
Voimassa olevat
yleiskaavat

Kempeleen kunnan alueella on voimassa Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040, Linnakankaan
osayleiskaava 2030 sekä
Sipola-Rajakorven ja Ketolanperän osayleiskaavat. Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät Kempeleen
kunnan internet -sivuilta.
Kempeleen kunnan ajantasa-asemakaava löytyy
Kempeleen kunnan tonttipörssi-karttapalvelusta helposti selailtavana nettiversiona.

Oulun kaupunkiseutuyhteistyö

Oulun seudun yleiskaava 2020 on Kempeleen ja
naapuruskuntien hyväksymä yhteinen suunnitteluasiakirja. Se ohjaa Oulun
seudun yhdyskuntarakenteen kehitystä alueilla, joilla
kunnat eivät ole hyväksyneet tarkempaa kuntakohtaista yleiskaavaa. Lisäksi
seudun yhteistyönä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen aloitteesta laadittu Oulun kaupunkiseudun
rakennemalli 2040 tukee
seudun kuntien yhteistä
maankäytön, asumisen, lii-

Asemakaavat
Vireillä olevat
asemakaavat

2: Linnakangas,
Zeniitin matkailualue
ja Linnakaarron
länsipuolen asuinalueet
Linnakankaan pohjoisosassa sijaitsevalle suunnittelualueelle laadittavan
asemakaavan tavoitteena
on ohjata tulevaa maan-

heessa, jotka käsittelevät
eri aihepiirejä.
1. vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät aihepiirit olivat energiantuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne
ja aluerakenne, taajamat,
luonnonympäristö sekä liikennejärjestelmä ja logistiikka. 1. vaihemaakuntakaava tuli lainvoimaiseksi
6.3.2017.
2. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin koko maakunnan maaseudun asutusra-

kenne, kulttuuriympäristöt,
virkistys- ja matkailualueet,
seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä puolustusvoimien
alueet. 2. vaihemaakuntakaava tuli lainvoimaiseksi
2.2.2017.
3. vaihemaakuntakaavan
teemat olivat kiviaines- ja
pohjavesialueet, mineraalivarat ja kaivokset, tuulivoima-alueiden tarkistukset
ym. tarvittavat päivitykset.

kenteen ja palveluverkon
pitkän tähtäimen suunnittelua olematta kuitenkaan
maankäyttöä juridisesti ohjaava kaava-asiakirja.
Oulun kaupunkiseudun
kahdeksan kunnan, Pohjois-Pohjanmaan liiton
ja valtion kesken solmittiin kesäkuussa 2020 kolmas MAL-sopimus vuosille
2020–2031. Sopimuksissa määritellään 12 vuoden
kehityspolku sekä keskeisimmät, vaikuttavimmat
ja osapuolten yhteistyötä
edellyttävät maankäyttöä,
asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet vuosille
2020–2023. Sopimus tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Oulun
kaupunkiseudun MAL-sopimuskuntia ovat Hailuoto,
Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.
MAL-sopimuksessa
2020–2031 tavoitteena on
kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä, asumisen
ja elinympäristön laatu ja
seudun elinvoimaisuutta tukevat maankäyttö- ja

liikennehankkeet. Osana
MAL-sopimuksen toteuttamista sopimuskunnat laativat Oulun seudun kehityskuvan 2030+, joka korvaa
seudun yhteisen rakennemallin 2040. Lisätietoa Oulun kaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä löytyy
osoitteesta https://www.
ouka.fi/oulu/oulun-seutu ja
https://www.ouka.fi/kehityskuva

käyttöä siten, että alueelle eli Zeniittiin muodostuu
matkailun, työpaikkojen,
kaupan ja virkistyksen keskus sekä laadukasta asumista, jotka liittyvät Zeniitin
palveluihin. Suunnittelussa huomioidaan olemassa
olevat luonto- ja muinaismuistokohteet sekä hyödynnetään olevia virkistysreittejä.

Zeniitin asemakaava
on tullut vireille 4.9.2019.
Kaavan valmisteluvaiheessa on teetetty runsaasti erilaisia selvityksiä
ja osallistettu eri yhteistyötahoja. Kaavaehdotus
on ollut nähtävillä 30.6.–
27.8.2021. Asemakaava
pyritään saamaan lainvoimaiseksi syksyllä 2021.

Vireillä olevat
yleiskaavat

1: Kempeleen eteläisen
alueen osayleiskaava
Eteläisen alueen osayleiskaavatyö käynnistyi syksyllä 2019 (kh 12.8.2019 §
221), jolloin julkaistiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavatyön
käynnistymisestä tiedotettiin kirjeitse kaava-alueen
maanomistajia. Ennen kaavatyön alkamista laadittiin
esiselvityksiä, joissa kartoitettiin alueen luonto- ja maisema-arvoja sekä alueen
potentiaalia logistiikkatoimintojen alueena.
Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa aluevaraukset, jotka
luovat pitkän tähtäimen

3: Ollakka,

Lisäksi Kempeleen kannalta keskeisiä teemoja, joihin
liittyen 3.vaihemaakuntakaavassa tehtiin muutoksia
merkintöihin ja määräyksiin, olivat erityisesti Oulun
seudun liikennejärjestelmä ja kaupan suuryksiköiden mitoitus. 3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin
ma a k u n t a v a l t u u s t o s s a
11.6.2018 ja maakuntahallitus määräsi sen voimaan
5.11.2018. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkä-

si hyväksymispäätöksestä
tehdyt valitukset. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Lisätietoja maakuntakaavasta ja maakuntakaavojen yhdistelmäkartta löytyy Pohjois-Pohjanmaan
liiton sivuilta: https://www.
pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus.

Zeniitin alueesta Kempeleen Linnakankaalla visioidaan
seudullista virkistysaluetta.
edellytykset tehokkaille,
turvallisille ja ympäristöystävällisille logistiikka- ja liikenneratkaisuille sekä luoda edellytykset kasvua ja
työpaikkoja edistävälle kilpailukykyiselle teollisuudelle. Logistiikka-alueiden
sijainnin suunnittelussa
huomioidaan valtakunnallisesti arvokas Limingan lakeuden maisema-alue, joka on myös linnustollisesti
merkittävää aluetta. Toisena yleiskaavatyön tavoitteena on selvittää miltä
osin Niittyrannan ja Rajakorven asumiseen tarkoitetuilta alueilta edellytetään asemakaavoitusta,

suunnittelutarveharkintaa
ja onko yleiskaavaa joiltain
osin mahdollista käyttää
kyläalueilla maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) 44 §:n
mukaisesti suoraan rakentamisluvan myöntämisen
perusteena.
Osayleiskaavaa koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot on asetettu nähtäville 30.6.–27.8.2021.
Tavoitteena on, että vaihtoehtotarkastelun jälkeen
kaavaluonnos saataisiin
nähtäville keväällä 2022
ja kaavaehdotus syksyllä
2022, jotta kaava voitaisiin
hyväksyä vuosien 2022 ja
2023 vaihteessa.

keskusta-alueen
asemakaavamuutos
Kempeleen keskustaa kehitetään siten, että Kempeleentien eteläpuoleisesta Ollakan alueesta tulee
viihtyisä ja houkutteleva
urbaani asuin- ja työpaikka-alue hyvien joukko- ja
kevyen liikenteen yhteyksien ulottuvilla. Kempeleen kunta järjesti keväällä

2016 keskustan kehittämiseksi ideakilpailun, jonka
voittajaksi valittiin ehdotus
Tiimalasi. Voittajasuunnitelman pohjalta laadittiin
luonteeltaan yleispiirteinen maankäyttöä ohjaava
kaavarunko, joka on pohjana alueen asemakaavojen laatimiselle ja muuttamiselle.
Suunnittelualueen laa-
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Kaavoitushankkeet
kartalla
Vireillä olevat kaavahankkeet
1: Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava
2: Linnakangas, Zeniitin matkailualue ja
Linnakaarron länsipuolen asuinalueet
3: Ollakka, keskusta-alueen
asemakaavamuutos
4: Ollila, Pirilän pelto
5: Haapamaa, Metsärinteen asuinalueen
laajennus
6: Vihiluoto, Vihiluodontie-Lentokentäntie
risteys

Vireille tulevat kaavahankkeet
7: Hakamaan pohjoisosa ja Kuivalanperä,
työpaikka-alueet
8: Vihiluoto, kortteli 23005 lähialueineen
9: Paituri, kortteli 12002 lähialueineen
(Paiturintien risteys)
10: Santamäki, kortteli 7001

Valmistuneet kaavahankkeet
11: Asemanseutu, kunnantalon alue
12: Asemanseutu, Niemeläntie
13: Ristisuo, Zatelliitin laajennus
14: Linnakangas, Linnakaarron itäpuolen
asuinalue
15: Metsärinne, Karhunlenkki

juuden sekä käyttötarkoitusten ja tavoitteiden
moninaisuuden vuoksi asemakaavamuutos on eriytetty kahdeksi hankkeeksi: pohjoisosan asumiseen
painottuva alue sekä eteläosan työpaikka- ja teollisuusrakentamiseen painottuva alue.
Asemakaavan valmistelu
jatkuu aktiivisesti syksyllä
2021 ja asumiseen painottuvan suunnittelualueen
asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kevätkaudella 2022.
4: Ollila, Pirilän pelto
Kempeleen kunnan ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSAO) yhteinen kaavahanke Keskustan
tilastoalueen Ollilan pien-

alueella käynnistettiin kunnanhallituksen 16.12.2020
päätöksellä. Alustavaan
kaavarajaukseen kuuluu
Pirilän alueena tunnettu
oppilaitoskortteli 1020 sekä sen pohjoispuoliset peltoalueet Piriläntien ja Kiiesmetsän välissä. Lisäksi
selvitetään yleiskaavassa
osoitetun Piriläntie-Eteläsuomentie –välisen poikkikadun toteuttamisen edellytyksiä.
Taajaman osayleiskaavassa 2040 alue on varattu pääasiassa asuinkerrostaloille, asuinpientaloille,
yleisille ja opetustoiminnoille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille
palvelu- ja työpaikkatoiminnoille. Vanhalla puutarhaoppilaitoksen alueella

on arvokasta rakennettua
kulttuuri- sekä puutarhaympäristöä. Kaavamuutosalueen puistorakenne
tukeutuukin keskusta-alueen vision mukaisesti säilytettäviin valmiisiin viherympäristöihin.
Alueelle on tehty täydentäviä selvityksiä, ja kaavaaluetta koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot ovat
olleet nähtävillä 30.6.–
27.8.2021. OSAO:n maiden asemakaavoitus oppilaitosrakentamiseen
edellyttää maankäyttösopimuksen solmimista kaavaluonnoksen käsittelyn
jälkeen. Kaavamuutos pyritään saamaan hyväksymisvaiheeseen vuoden
2022 loppuun mennessä.

5: Haapamaa,
Metsärinteen
asuinalueen laajennus
Ketolanperäntien länsipuolella sijaitsevalla Haapamaan alueella on kunnan maanomistusta, joka
mahdollistaa Metsärinteen
asuinalueen laajentamisen. Alueelle on teetetty
luontoselvitykset ja viitesuunnitelma asemakaavoituksen taustaksi. Suunnittelualueella on selvitetty
yksityisten maanomistajien halukkuutta liittyä kaavahankkeeseen, myös
alueelta tähän mennessä
saapuneet kaavoitusaloitteet käsitellään kaavaprosessin yhteydessä. Kaavahanke on tullut vireille
keväällä 2021 ja sen tavoiteaikatauluna on edetä

luonnosvaiheeseen 2022
aikana.
6: Vihiluoto,
VihiluodontieLentokentäntie risteys
Asemakaavan muutos sijoittuu Vihiluodontien ja
Lentokentäntien risteykseen ja koskee korttelin
23022 tonttia 1 ja Lentokentäntien liikennealuetta.
Alueella on vireillä Mt 815,
Lentokentäntien parantaminen välillä Pohjantie (vt4)–Hailuodontie (mt
816) –hankkeen tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen.
Kunnan tavoitteena on
asemakaavan muutoksella mahdollistaa liikennejärjestelyt Vihiluodontien
ja Lentokentäntien riste-
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yksessä tie- ja rakennussuunnitelman mukaisesti.
Hankkeessa sovelletaan
vaikutuksiltaan vähäisen
asemakaavan prosessia.

silla tarkastellaan alueen
kehittämistä asumiseen
Kempeleen keskusta-alueen vision mukaisesti ja/tai
oppilaitoksen tarpeisiin.

Vireille tulevat
asemakaava- hankkeet

Valmistuneet
kaavahankkeet

7: Hakamaan pohjoisosa
ja Kuivalanperä,
työpaikka-alueet
Asemakaavan muutos ja
laajennus Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän
alueella mahdollistaa työpaikka-alueen laajentamisen Kempeleen Taajaman
osayleiskaavan 2040 mukaisesti. Asemakaavoituksella vastataan Kempelesopimuksen tavoitteisiin
monipuolisesta ja riittävästä yritystonttitarjonnasta.
8: Vihiluoto, kortteli
23005 lähialueineen
Vihiluodon hotelliyrittäjä
on lähestynyt kuntaa kaavoitusaloitteella Vihiluodon
osa-alueen tontin 2300512 osalta. Kaavoitusaloite
koskee hotellitontin kaavoittamista asuntorakentamiseen. Asiaa on esitelty
valtuustoseminaarissa ja
asukastilaisuudessa syksyllä 2020 sekä elinvoimavaliokunnassa keväällä
2021. Maanomistajakyselyllä selvitetään asemakaavamuutosalueen laajuus
sekä varmistetaan maanomistajien yhdenvertainen
kohtelu. Alueen idea- ja
viitesuunnittelua tehdään
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa.

9: Paituri, kortteli
12002 lähialueineen
(Paiturintien risteys)
Elinvoimavaliokunta on alkuvuodesta 2020 käsitellyt
korttelia 12002 tontteja 1921 koskevaa kaavamuutoshakemusta, jossa
esitetään Piriläntien joukkoliikennekadun varrella
sijaitsevan vajaakäyttöisen
alueen maankäytön tehostamista kaavamuutoksen
kautta. Maanomistajakyselyn avulla on määritetty
kaavoitettava kokonaisuus
Paiturintien molemmin
puolin. Hanke on määrä tuoda vireille syksyllä
2021. Alueelle on tarkoitus
osoittaa asuinrakentamista
maltillisesti tiivistäen.
10: Santamäki, kortteli
7001
Aurinkokujan Y- ja ETtonttien sekä Lääninpuiston VP-alueen rajausten ja
käyttötarkoitusten muutok-

11: Asemanseutu,
kunnantalon alue
Asemakaavan muutoksella määritettiin puretun
kunnantalon sekä sen lähiympäristön tulevaa rakentamista ja käyttöä. Yleisötilaisuudet, saapunut
palaute, valiokuntaohjaukset sekä keskusta-alueen
visio ohjasivat valmistelua.
Kaava mahdollistaa alueen
tiiviin ja korkean kehittämisen asumisen, elinkeinojen ja yleisten toimintojen,
kuten kunnan palveluiden
käyttöön. Puisto ja säilyvät
männiköt, katuvihreä sekä
säilytettävien rakennusten
vehreät pihaympäristöt parantavat alueen viihtyisyyttä.
Baanan alikulku voidaan
laajentaa tulevaisuudessa myös joukkoliikennettä palvelevaksi, jotta muodostuisi jouheva raide- ja
bussiliikenteen solmukohta Kempeleen ydinkeskustaan. Kaavamuutosalue
ulottui myös Asemantien
eteläpuolelle, missä vuosikymmeniä toteutumistaan
odottanut kauppakortteli
muutettiin asumisen ja liikehuoneistojen yhdistetyksi kortteliksi.
Kaavamuutoksessa on
kiinnitetty huomiota siihen, että rakennukset
ja liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa vaiheistetusti pitkälläkin aikavälillä.
Kaava oli kunnanvaltuuston hyväksyntäkäsittelyssä
7.6.2021 § 46, ja se kuulutettiin voimaan 4.8.2021.
12: Asemanseutu,
Niemeläntie
Asemakaavan muutos koski Asemanseudun korttelia
2009 ja Eteläsuomentien
sekä Niemeläntien liikennealueisiin rajautuvaa
viheraluetta. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä
25.11.–28.12.2020 ja kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 1.3.2020 § 3. Asemakaavan muutos ja laajennus kuulutettiin lainvoimaiseksi 21.4.2021.
13: Ristisuo, Zatelliitin
laajennus
Asemakaavan muutoksel-

la tutkittiin laajan kauppatontin jakamista ja kaavamääräysten muuttamista
mahdollistamaan nykyistä väljemmin erilaisia kaupan toimintamahdollisuuksia alueella. Asemakaavan
laajennuksella laajennettiin yritysaluetta Zatelliitinpuiston länsipuolelle kunnan omistamille maille.
Asemakaavaehdotus oli
nähtävillä 4.11.–4.12.2020
ja kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 1.2.2021 § 3.
Asemakaavan muutos ja
laajennus kuulutettiin lainvoimaiseksi 24.3.2021.
14: Linnakangas,
Linnakaarron itäpuolen
asuinalue
Asemakaavan laajennuksessa tutkittiin Linn a k a n k a a n ( 11 2 / 0 2 6 )
asuinalueen laajentamista Linnakaarron itäpuolella, 25 ha suunnittelualueella. Tarkastelussa oli
uudet tieliikenneyhteystarpeet sekä moottorikelkkareitin uudelleen linjaus
ja luontoselvityksen mukainen luontokohde sekä
olevat virkistysreitit. Toteutuessaan kaava täydentää Kempeleen ja Oulun
seudun yhdyskuntarakennetta, parantaa joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä ja mahdollistaa
tonttien luovuttamisen lähivuosina Linnakankaan
asuinalueelta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä
24.3.–23.4.2021 ja kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 7.6.2021 § 47.
Asemakaavan laajennus
kuulutettiin lainvoimaiseksi
4.8.2021.
15: Metsärinne,
Karhunlenkki
Asemakaavamuutoksen ja
-laajennuksen tavoitteena
oli päivittää Karhunlenkki-kokoojakatuun tukeutuva omakotitaloalue (AO)
paremmin paikkaansa sopivaksi omakoti- ja paritalojen alueeksi (AO ja AP).
Suunnittelussa on otettu
huomioon olevat reitit, alueen metsäluonto ja maastonmuodot. Suunnittelualueen pinta-ala oli noin 22
ha, josta laajennusta 4,7
ha.
Asemakaavaehdotus oli
nähtävillä 3.3.–2.4.2021.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 3.5.2021 §31
ja se kuulutettiin voimaan
23.6.2021.

ARVIO KUNNAN MAA- JA
TONTTIVARANNOSTA
Kempeleen maapoliittisen ohjelman (kvalt 8.4.2019
§ 31) mukaan kaavoituksen tavoitteena on turvata tonttireservi 3–5 vuoden tarpeisiin. Raakamaata
hankitaan yleiskaavoissa osoitetuista suunnittelu- ja
toteuttamiskohteista asuin-, virkistys- ja yritystoimintaan. Niiden tulee sijaita eri puolilla kuntaa siten,
että kaavoitusta voidaan ohjata alueille, jotka ovat
kunnan kulloisenkin palvelutarjonnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Raakamaan osalta maavaranto
on toistaiseksi kohtuullinen. Kunta on viime vuosina
hankkinut raakamaata Hakamaan ja Zatelliitin alueelta yrityskäyttöön sekä asuinrakentamisen raakamaata Pirilän ja Linnakankaan alueilta.
Tonttivarannon tämänhetkinen tilanne vastaa pääosin maapoliittisen ohjelman tavoitteita. Yritystonttitarpeeseen on pyritty vastaamaan viime vuosien
asemakaavoituksella, mutta tarjonta ei ole tällä hetkellä riittävä määrän eikä tonttityypin suhteen. Elokuun lopussa 2021 kunnan tonttipörssissä oli tarjolla
15 liiketonttia ja 5 teollisuustonttia. Yritystonttivaranto paranee hieman, kun Zeniitin asemakaava valmistuu.
Asuinrakennustonttien osalta tonttivaranto toteuttaa – erityisesti vireillä olevan kaavoituksen valmistuttua – kestävän kasvun tavoitteita niin tonttityyppijakaumaltaan kuin sijainniltaankin. Asuintalotonttien
itä-länsijakaumaa on saatu tasapainotettua kirkonseudun asemakaavoituksella. Kerrostalotonttien reservi on saatu vastaamaan tavoitteita kunnantalon
asemakaavamuutoksella. Lisäksi kuntakeskuksessa on vireillä asemakaavahankkeita, jotka tulevat
parantamaan kerrostalotonttien varantoa.
Kempele-sopimuksen mukaisen väestönkasvun
toteuttamiseksi on laadittu asunto-ohjelma vuosille
2020–2025, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan
1.9.2020 § 46. Tekniset palvelut ja elinkeinopuoli ovat
aloittaneet maankäytön toteutusohjelman laatimisen
lähivuosien tonttitarjonnan turvaamiseksi.

MUUT MAANKÄYTÖN
KEHITTÄMISSUUNNITELMAT
Kunnan maankäytön suunnittelua ohjaavat strategiat ja suunnitelmat. Maankäytön ohjelmatyö antaa
pitkän ja lyhyen aikavälin askelmerkit maanhankinnalle, kaavoitukselle ja toteutukselle. Päättyneellä
valtuustokaudella kunnassa on valmistunut useampia maankäytön kokonaisuutta ohjaavia strategioita:
Kempeleen maankäytön kehityskuva 2050, Maapoliittinen ohjelma 2019, Asunto-ohjelma 2020–2025
sekä Keskusta-alueen visio. Maankäytön ja kaavoituksen toteuttaminen on kiinteästi sidoksissa liikennehankkeisiin ja liikennejärjestelmän kehittämiseen,
jota linjaa Kempeleen liikennepoliittinen ohjelma
vuosina 2021–2025. Kestävän liikkumisen Kempele -hankkeessa on edistetty viisaan työmatkaliikkumisen edellytyksiä kunnassa ja ohjekorttien avulla
kestävän liikkumisen olosuhteita kiinteistöillä.
Kunnan ohjelmiin ja kehittämissuunnitelmiin voi
tutustua osoitteessa www.kempele.fi/kehittamissuunnitelmat.
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen on yhteistyössä Kempeleen
kunnan kanssa laatimassa tiesuunnitelmia mm.
Ketolanperäntielle välille Kuokkamaantie – Kempeleentie ja Kempeleentielle välille Eteläsuomentie-Ollilantie. Hankkeista tiedotetaan Väyläviraston
sivuilla: www.ely-keskus.fi/kuulutukset .
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Palveluja nuorille
yhden oven taktiikalla

Ohjaamo on paikka, joka tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta alle
30-vuotiaille ja kokoaa eri palvelut yhden katon alle. Sinun ei tarvitse tietää,
kuka on oikea taho hoitamaan asiaasi riittää, kun astut ovesta sisään.
Ohjaamosta saat tukea mm. koulutusvalintoihin, asumisneuvontaa, apua työllistymiseen, seksuaalineuvontaa,
ohjausta mielenterveyteen liittyvissä asioissa sekä opastusta esim. Kelan tukien hakemiseen, työhakemuksen tekemiseen tai mielekkään harrastuksen löytämiseen. Voit
tulla myös ilman erityistä asiaa; piipahda kahville tai muuten vain moikkaamaan! Aukioloaikojen puitteissa voit saapua ilman ajanvarausta.
Ohjaamosta on saatavilla tiettyinä päivinä Kelan, opintoohjaajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, TE-asiantuntijan,
etsivien nuorisotyöntekijöiden palveluja. Ajanvarauksella
saatavilla myös muun muassa sosiaaliohjausta ja liikuntaneuvontaa. Tarkista somekanavistamme tai nuorisopalvelujen nettisivuilta, milloin eri asiantuntijat ovat paikalla.
Tule käymään!
Kauppakeskus Zeppelin, 2. krs.
Palvelemme avoimin ovin ma–ke klo 12–16 ja
to klo 12–18. Muulloin ajanvarauksella.
Tukea ja neuvontaa myös etänä, soita tai laita viestiä
(myös WhatsApp). Voit jättää meille yhteydenottopyynnön myös nuorisopalvelujen nettisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Lisätietoa:

www.ohjaamot.fi tai www.kempele.fi/ohjaamo

Tapahtumat

Syysloma 25.-31.10.2021

1. Pool Party Zimmarissa ma 25.10.2021 klo 17.30–
20.30, liput 5 € (uimataitoisille 8 v).

2. Lastenleiri ke-pe 27.–29.10.2021 leirikeskus
Luurinmutkassa, Utajärvellä. 1.–6.lk, 45 € (sis. kyydin,
materiaalit, ohjatun toiminnan, ruokailut ja vakuutukset.)
Ilmassa on syksyn tuntua, värejä ja tuoksuja.
Leirillä saamme nauttia yhdessä syksyn mukanaan
tuomasta taiasta! Ilmoittautuminen 13.10. Kempeleen
Seurakunnan nettisivuilta.
3. Lanit ke-to 27.–28.10.2021 Kempele Akatemialla
13–18 -vuotiaille. Hinta 10 € (sis. ohjatun toiminnan
ja aamupalan). Tule pelaamaan netti- ja lautapelejä
rennolla meiningillä! Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Kempeleen Seurakunnan nettisivuilta.
4. Talotoiminta syyslomalla.

Syysloman toiminnot lapsille ja nuorille järjestetään
pääosin Kempele Akatemialla. Tarkemmat aukiolot
ilmoitetaan nuorisopalvelujen nettisivuilla.

Nuorisotyö

Lasten ja nuorten tilatoimintaa järjestetään
Kempele Akatemialla, Linnakankaan koululla
ja Kirkonkylällä Tietotorilla. Lastenvuorot ovat
suunnattu 3.–6. -luokkalaisille ja nuortenillat 7.lk–
17 -vuotiaille.

Aukioloajat:

Ma klo 13–15 Lastenvuoro Kempele Akatemialla
klo 17–20 Nuortenilta Kempele Akatemialla
Ti

klo 13–15 Lastenvuoro Tietotorilla
klo 17–20 Nuortenilta Linnakankaan koululla

Ke

klo 13–15 Lastenvuoro Kempele Akatemialla
klo 17–20 Nuortenilta Kempele Akatemialla

To

klo 13–15 Lastenvuoro Tietotorilla

Pe

klo 18–23 Nuoren Yökahvila Kempele
Akatemialla

Toimintoihin voi tulla muutoksia koronatilanteen
takia. Toimintoihin tullaan täysin terveinä,
huomioidaan käsihygienia ja pidetään turvavälit.

Nuorisovaltuusto

Hakuaika nuorisovaltuustoon kaudelle 2022–
2023 on päättynyt. Hakemuksia tuli 13 kappaletta, joten NuVa-vaaleja ei järjestetä.
Nuorisovaltuusto (nuva) on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii kunnassa ajamalla paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääni
kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Nuva-kokouksia pidetään 10–12 kertaa vuodessa.
Nuorisovaltuutetut ovat myös edustettuina kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa valiokunnissa sekä
kunnanvaltuustossa. Nuorisovaltuusto järjestää
myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.
Nuorisovaltuutettuna sitoudutaan osallistumaan nuvan tehtäviin ja toimintaan.
Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Virallisen päätöksen nimeämisistä tekee kunnanhallitus loppuvuodesta,
minkä jälkeen nimettyjen nuorisovaltuutettujen
nimet julkistetaan.
Lisätietoja saat nuorisovaltuuston 2020–2021
puheenjohtajalta Sini Pekkalalta, sinitpe@gmail.
com sekä vs. nuorisopalvelujen päälliköltä Heidi
Alatalolta, heidi.alatalo@kempele.fi, p. 050 307
8981.
Ystävällisin terveisin,
Nuorisovaltuusto 2020–2021

Yhteystiedot
Vs. nuorisopalvelujen päällikkö
• Heidi Alatalo,
p. 050 3078 981
Nuorisotyöntekijät
• Riikka Kärkkäinen,
p. 044 4972 288
• Juho Ljokkoi,
p. 044 4972 286
• Pirjo Ranta, p. 050 3078 678
Etsivät nuorisotyöntekijät
• Heikki Tervola,
p. 040 5956 922
• Jemina Maijanen,
p. 050 3163 741
• Kempeleen etsivä nuorisotyö
• @kempeleenetsivanuorisotyo
• #Kempeleen Etsivä Nuorisotyö,
EtsiväHeikki#9945,
Kempeleen Starttipaja
• Sanna Härmä,
p. 050 3163 768
• Reetta Lahtinen,
p. 050 3163 766
• @kempeleen_starttipaja
Ohjaamo Kempele
• Koordinaattori Laura Sarjanoja,
p. 040 6116 885
• Ohjaaja Annika Savolainen
p. 040 1821 244
• @ohjaamokempele
• Ohjaamo Kempele
• @ohjaamokempele
Lisätietoa nuorisopalveluista
• www.kempele.fi/nuorisopalvelut
• SähköpostIt:
etunimi.sukunimi@kempele.fi
• Kempeleen nuorisopalvelut
• @kempeleen_nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tukee 15–28-vuotiaita kempeleläisiä nuoria. Etsivän
nuorisotyön avulla voit löytää polkusi, joka voi liittyä esim. työnhakuun,
opiskeluun tai itsenäistymiseen.
Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa www.kempele.fi/
etsivanuorisotyo olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Työpajatoiminta

Kempeleen starttipaja tarjoaa tukea
18–28-vuotiaiden työttömien ja ilman opiskelupaikkaa olevien nuorten elämänhallintaan. Starttivalmennus toteutetaan ryhmämuotoisena
toimintana, mutta sisältää myös yksilövalmennusta.
Starttipajalle hakeudutaan kunnan
kotisivuilla olevan lomakkeen kautta,
kaikki hakijat haastatellaan. Voit olla myös yhteydessä työvalmentajiin
Sanna Härmään ja Reetta Lahtiseen.
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Seinoreiden liikunta

Syyslomaviikolla 43 ei ole ohjattuja ryhmiä. Ulkoliikuntaryhmät
jatkuvat viikolle 42 asti, mikäli kelit sallivat. Jos ryhmät loppuvat
aikaisemmin, niistä ilmoitetaan ryhmissä sekä kunnan nettisivuilla ja
ilmoitustauluilla.
Virtaa vedestä vesiliikuntakurssi

Kempeleen soveltavan liikunnan palvelut ja
tarjonta
•

•

Liikunta-asioissa neuvominen, jos osallistuminen yleisesti tarjolla
oleviin ryhmiin ei syystä tai toisesta onnistu tai tarvitset tietoa soveltavan liikunnan välineistä.
Yhteistyö kunnan sisällä mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen,
vammaispalveluiden ja fysioterapeuttien kanssa. Esim. vierailut ja
liikuntatuokioiden ohjaus ryhmissä, joissa erityisen tuen lapsia.
Soveltavan liikunnan olosuhteiden ja tarjonnan kehittäminen.

Kempeleläisille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta vesiliikunnasta
tai edellisestä uimahallikäynnistä on kulunut aikaa. Kurssi sisältää
vesijumppaa kevennetyin liikkein sekä vesikävelyn ja –juoksun
harjoittelua. Mukaan pääsee seniorikortilla, liikuntapassilla tai 3€
kertamaksu. Ennakkoilmoittautuminen.
• Keskiviikkoisin 3.11.-15.12. (7 krt) klo 14-14.30 Zimmarin monitoimialtaalla.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ryhmiin:
• Erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti
• p. 040 5704711, juha.vuoti@kempele.fi
• www.kempele.fi/soveltavaliikunta

Seniorinaisten voimistelu

Seuraavissa soveltavan liikunnan ryhmissä on vielä tilaa

Perjantaisin 5.11. alkaen Akatemian liikuntasalissa.
• Alkeisryhmä klo 9.00–9.50
• Jatkoryhmä klo 10.00–10.50 (keväällä -20 keskeytynyt ryhmä)

Liikuntasporttis, erityistä tukea tarvitseville alakoululaisille (23.9.
alkaen)
• Ylikylän päiväkodin liikuntasalissa torstaisin klo 17.00–17.55.
• Tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ryhmäläisten toiveiden mukaan, harjoitellaan sääntöjä ja ryhmässä toimimista. Luvassa uusia
kokemuksia ja onnistumisia liikunnan parissa. Liikuntavarustus ja
juomapullo mukaan. Tarvittaessa avustaja mukaan ryhmään.

Tunti pohjautuu perinteiseen naisvoimisteluun, joka parantaa ryhtiä,
tasapainoa, koordinaatiokykyä sekä lisää nivelten liikkuvuutta.
Tunnilla voimistellaan seisten avojaloin tai voimistelutossuilla.
Ennakkoilmoittautuminen.

Asukastuvan tuolijumpat

Tuolijumppa sisältää helppoja liikkeitä, joita kukin voi tehdä oman
jaksamisen mukaan. Tiistain jumppa on kevyempi ja tehdään koko
ajan istuen, joten se sopii myös pyörätuolissa istuville. Keskiviikon
jumpalla noustaan välillä seisomaan. Ei ennakkoilmoittautumista.
• Tiistai klo 9.00–9.45 (kevyt)
• Keskiviikko klo 11.00–11.45
Kuntosaliharjoittelu Kempelehallilla

Tarkoitettu kempeleläisille senioreille, joilla ei ole vielä kokemusta
kuntosaliharjoittelusta. Mahdollisuus käydä salilla ohjaajan kanssa
kahdestaan tai pienryhmissä. Ota rohkeasti yhteyttä. Osallistuminen
mahdollistuu seniorikortilla tai liikuntapassilla. Lisäksi kuntosalille
tulee ostaa 8 euron hintainen magneettikortti, jolla sisäänpääsy salille
mahdollistuu. Ennakkoilmoittautuminen.
Lisätiedot ja ryhmiin ilmoittautuminen:

Liikunnanohjaaja Minna Lammassaari p. 040-664 3872.

Seniorikortti

Seniorikortti on tarkoitettu omaehtoiseen vesiliikuntaan yli
65-vuotiaille, joiden kotikunta on Kempele, Liminka, Tyrnävä,
Hailuoto, Lumijoki tai Siikajoki.
• Hinta 55 €, pois lukien siikajokiset, joille hinta on 100€. Kortti
on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien.
• Sisäänpääsy arkisin ennen klo 14.00 (alkaen 1.1.2020).
Uintiaika on maksimissaan kaksi tuntia, eli hallista on
poistuttava viimeistään klo 16.00. Viikonloppuisin ei rajoitusta.
Muina aikoina normaalit hinnaston mukaiset uintimaksut.
• Seniorikortilla voi osallistua yleisiin vesivoimisteluihin. Korttiin
ei sisälly erityisryhmien vesivoimistelut, kuten muun muassa
terveyskeskusten vesivoimistelut.
• Korttiin on saatavilla lisäetuna Kempelehallin ja Easymoven
käyttöoikeutta alennettuun hintaan.
Lisätietoja seniorikortista, erityisliikunnan vuosikortista ja muista
kunnan tarjoamista liikuntakorteista osoitteessa
www.kempele.fi/liikuntakortit.

Lisätietoa liikuntapalveluista: www.kempele.fi/liikuntapalvelut

•

Zytykesporttis, yli 12-vuotiaille erityisnuorille ja aikuisille (25.8.
alkaen)
• Zemppi Areenalla keskiviikkoisin klo 14:30–15:30.
• Ryhmässä liikutaan monipuolisesti eri toimintapisteiden ja pallopelien parissa. Liikuntavarustus ja juomapullo mukaan. Maksuton.
Thainyrkkeily, yli 12-vuotiaille erityisnuorille ja aikuisille
• Jaowsamut Muay Thai torstaisin klo 17:00–18:00 JMT:n salilla
(Hakatie 11–13) 19.8. alkaen
• Erityisnuorille ja aikuisille suunnattu ryhmä, jossa pääset harjoittelemaan thainyrkkeilyä ammattitaitoisessa ohjauksessa. Luvassa
hikeä ja naurua! Ryhmässä itsensä haastaminen ja hauskanpito
korostuvat. Juomapullo ja joustavat vaatteet mukaan.
• Kurssin hinta 60€ / syyskausi. Maksuohjeet saat ilmoittautumisen
jälkeen.
• Ilmoittautuminen sähköpostilla jmt.muaythai@gmail.com.
• Lisätietoja erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuoti, p. 040 570
4711 tai JMT:n henkilökunta jmt.muaythai@gmail.com.
Hyvän mielen liikuntaryhmä
• Maanantaisin klo 12:30-13:30. Kokoontuminen Kurkkahaantien hallin edessa (Kurikkahaantie 7).
• Ryhmään voit tulla kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, hakemaan
vinkkejä liikuntaharrastamiseen tai tulla etsimään kadoksissa ollutta
kipinää liikuntaan. Ryhmä on tarkoitettu vähän liikkuville, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille.

Jääkiekkokaukaloiden harjoitteluvuorot 2021–2022
Jääkiekkokaukaloiden harjoitusvuorot ovat haettavissa 5.12.2021
saakka.
Vuoroja haettavana:
• Sarkkirannan urheilukeskuksen kaukaloon (paras hoitotaso)
• Ylikylän yhtenäiskoulun kaukaloon
• Linnakangastalon kaukaloon

Hakemuskaavake löytyy kunnan nettisivuilta, osoitteesta
www.kempele.fi (lomakkeet, liikunta, ulkourheilualueiden
vuorohakemus). Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla
osoitteeseen eero.kauppi@kempele.fi & juha.vuoti@kempele.fi.

Kempeleen Liikuntapalvelut

Kempeleenliikuntapalvelut
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Yleisten vesivoimisteluiden viikko-ohjelma
Vesijumppiin saavat osallistua kaikenikäiset vesiliikkujat.
Muutokset mahdollisia.
Maanantai

klo 14.15 Kevennetty vesivoimistelu, monitoimiallas
klo 18.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas, musiikki
Tiistai

klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.

klo 14.30 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas.
klo 17.30 Yleinen vesivoimistelu, monitoimiallas
Keskiviikko
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M AAN ANTAI N A 2 5. 10. 202 1
K LO 17 .30 -2 0. 3O
( UINT IAI KA PÄ Ä TT YY 20 .0 0)

V Ä L T Ä JO NO TU S ,
O S TA L I P P U S I ( 5 € ) E N NA K K O O N ,
L I P U NM Y YN T I AL K AA 1 1 . 1 0 . 2 0 20
UI M AT AI T O I S IL L E 8 VU O T TA TÄ YT T Ä N E IL L E
S A A UI D A T- P AI TA T A I S HO R TS I T P Ä Ä L L Ä

KUMIV ENEEN AJELUA
VES IPYS SYAMMUNTAA
PEL LEHYPPY JA POMMIKUPPI -KIS AT
POS SUN LENTOKIL PAILU
ETS I ZIMPPA HA LL IS TA
A LTAAT TÄYNNÄ VESILEL UJA

klo 7.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
klo 15.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki
Torstai

klo 7.30 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.

klo 14.00 Senioreiden vesivoimistelu, monitoimiallas ja musiikki.

klo 18.30 Yleinen vesivoimistelu - FinnhitZ, monitoimiallas/isoallas ja musiikki
Perjantai

klo 13.30 Yleinen vesivoimistelu - Iisi, monitoimiallas ja musiikki

klo 17.00 Yleinen vesivoimistelu - Teho, monitoimiallas ja musiikki
Sunnuntai

klo 10.00 Yleinen vesivoimistelu, isoallas ja musiikki.

Zimmarin uuden aukioloajat

			Uimala		Kahvio

Maanantai		12.00–20.00*		12.30–18.30
Tiistai-torstai		6.30–21.00*		8.00–19.30
Perjantai		9.00–20.00*		9.00–15.30

* Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika loppuu puoli tuntia
ennen hallin sulkemista.
Poikkeavat aukiolo ajat
• Maanantaina 25.10. avoinna 12.00-17.30 (Poolparty 17.30-20.30)
• Keskiviikkona 24.11. avoinna 6.30-18.00 (tunnelmauinti aikuisille 18-21.00)

Uudet Zimmarikortit otettiin käyttöön

Uudet Zimmarikortit otettiin käyttöön virkistysuimalassa
syksyn aikana. Kaikki laminoidut paperikortit vaihtuvat
uusiin kortteihin kesäkuuhun 2022 mennessä ja sen
jälkeen laminoituja paperikortteja ei voi enää käyttää
Zimmarissa.
Zimmarin väki pyytääkin, että vanhat laminoidut kortit
käytettäisiin pois ennen kesäkuuta 2022.
Kortteihin on lisätty 3 € rekisteröintimaksu, jolla
katetaan uusista korteista aiheutuneet kulut.

KESKIVIIKKONA 24.11.2021
KLO 18.00-21.00
VAIN AIKUISILLE
TULE NAUTTIMAAN RENTOUTTAVASTA
KYNTTILÄTUNNELMASTA VEDEN ÄÄRELLE

VESIVOIMISTELU, ISOALLAS
KLO 18.20-19.00
VESIRENTOUTUS, MONITOIMIALLAS
19.20-19.40 (MAX.15)
19.40-20.00(MAX. 15)
MUISTA OTTAA RANNEKE KASSALTA

KUULUU UINTIMAKSUUN,
MAKSUNA KÄYVÄT SARJA- JA KAUSIKORTIT
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Kirjallisuuspiirit

Tule tapaamaan
lukulemmikkiä!
LUKULEMMIKILLE PÄÄSEE LUKEMAAN
KIRJASTOLLA LAUANTAISIN
16.10., 20.11. JA 18.12. KLO 12-13.
Lukulemmikille pääsevät
lukemaan kouluikäiset lapset.
Varaa lukuaika 15 minuutin lukuhetkeen
sähköpostitse kirjasto@kempele.fi,
p. 050 316 9409 tai kirjaston tiskiltä.
Lisätiedot kirjaston kotisivuilta:
www.kempele.fi/kirjasto

Sari Holapan kirjallisuuspiiri to 21.10. klo 17.30. Kirjana Mercier,
Pascal: Yöjuna Lissaboniin

Tapahtumat

Kempeleen kunta

Lukulemmikit kirjastossa la 16.10., 20.11. ja 18.12. klo 12–13.
Lukulemmikille pääsevät lukemaan kouluikäiset lapset.

Kunnan postilaatikot:
terveyskeskus, (Kirkkotie 21,
A1) ja Vihikari 10.

Satutuokiot torstaisin klo 10.00 pääkirjastolla. Satutuokio soveltuu
parhaiten yli 3-vuotiaille lapsille.
La 9.10. klo 10–15 Luetaan! -tapahtuma: ohjelmaa lapsille koko
päivän! Kirjailijavieraana Riina & Sami Kaarla (mm. Pet Agents),
Peetu-pelle, MiNi -teatterin satuesityksiä, ilmapalloja ja lukulemmikit
tavattavissa.
La 16.10. klo 13.00 Vieraana tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri
Ahonen aiheenaan Pohjois-Norjan rannikkoreitit.

Näyttelyt
Lokakuu:

Riitta Polvi-Karjalaisen näyttely Merkkikieltä. Näyttelytila avoinna
kirjaston aukioloaikoina.
Haluatko pitää näyttelyn pääkirjastossa Zeppelinissä? Ota yhteyttä
kirjastoon!

Uutta kirjastolla!

Kempeleen kunnan Toimintakeskus Zytyke valmistaa upeita ja
uniikkeja lahja- ja sisustustavaroita, joita voit ostaa kirjastolta!

La 9.10. klo 10-15
Kempeleen kirjastossa

Koko päivän ohjelmaa lapsille!
10.15 Kirjaston MiNi -teatterin satuesitys
11.00 Kirjailijavieraat Riina ja Sami Kaarla
12.00 Peetu-pellen esitys
13.00 Kirjaston MiNi -teatterin satuesitys
13.30 Peetu-pelle viihdyttää
14.15 Suomen Karva-Kaverit ry:n lukulemmikit esittäytyvät
Kirjastossa koko päivän esittelyä
lasten- ja nuortenkirjauutuuksista sekä
Kempeleen nuorisopalveluiden toteuttama robottityöpaja.
Lukulemmikkitoimintaan pääsee tutustumaan
klo 14.15 alkaen. Ilmapalloja jaossa!
Vapaa pääsy! Tulethan tapahtumaan vain terveenä!

Valikoima voi vaihtua syksyn mittaan, mutta tällä hetkellä
saatavissa mm. postikortteja, lasten tyynyliinoja, säilytyspurkkeja,
unisieppareita, saunasettejä ja peflettejä, mattoja, pannunalusia ja
villasukkia. Osa tuotteista on valmistettu kierrätysmateriaaleista.
Hinnat alkaen 1,5 euroa.

eKIRJASTO

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto palvelee ympäri vuorokauden! Lue tai kuuntele kirjaston e-kirjoja tai e-äänikirjoja, lue
aikakauslehtiä, katsele elokuvia! Lainaamiseen tarvitset jonkin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjaston kirjastokortin ja PINkoodin. eKirjaston löydät kirjastojen kotisivuilta sekä netistä osoitteesta: outi.finna.fi/Content/ekirjasto.

Kempeleen kirjasto

Kauppakeskus Zeppelin, 3.krs., Zeppelinintie 1.
• Puhelin: 050 3169 409
• Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
• Kirjaston kotisivu: www.kempele.fi/kirjasto
• Lainojen varaukset ja uusinnat: outi.finna.fi
• eKirjasto: outi.finna.fi/Content/ekirjasto

Aukioloajat

Ma–to
klo 10–19
Pe		
klo 10–17
• La		
klo 10–15
Pyhien aattoina kirjasto suljetaan klo 16. Palautusluukku on kiinni
pitkien sulkuaikojen aikana.
•
•

LA 16.10.2021 KLO 13.00
Vieraana Kempeleen kirjastossa
tietokirjailija ja luontokuvaaja

HARRI AHONEN
aiheenaan
Pohjois-Norjan vaellusreitit
Vapaa pääsy!
Kauppakeskus Zeppelin, 3. krs.

Ota yhteyttä

Tietotorin omatoimikirjasto

Kirkonkylän koulun D-talo, Koulutie 4B, 90440 Kempele.
• Ma–pe klo 8–20 (omatoimiaika)
• La klo 10–15 (omatoimiaika)

Linnakankaan omatoimikirjasto

Linnakangastalo, Linnakaarto 20, E-ovi (sisäpiha).
• Ma–pe
klo 16–20 (omatoimiaika)
• La
klo 10–15 (omatoimiaika)

Kirjasto somessa
•
•

Kempeleen kirjasto
Kempeleenkirjasto

Postiosoite:
PL 12, 90441 Kempele

Käyntiosoite:
Vihikari 10, 90440, Kempele.
Puh: 08 5587 2200,
kempele@kempele.fi,
www.kempele.fi.
Kierrätyskeskus
Kirkkopolku 24,
Puh: 050 316 3787.
Hammashoitola
Hammashoitola,terveyskeskus,
Kirkkotie 21,
Puh: 08 5587 2170.
Hammashoitola, Ylikylä,
Mustikkapolku 4,
Puh: 08 5587 2170.
Terveyskeskus
Kirkkotie 21,
Puh: 08 558 72100.
Ajanvaraus, kiireetön:
(ma-to klo 10-16 ja pe 10–15),
Puh: 08 558 721 40.
Ajanvaraus, kiireellinen:
(ma–to klo 8–16 ja pe 8–15),
Puh: 08 558 721 02.
Ikäihmisten neuvola
Kirkkotie 21, B1,
Puh: 08 558 721 40.
Puhelintunti:
ma klo 15–16 ja
ke klo 11.30–12.30,
Puh: 050 467 9390.
Mielenterveysneuvola
Kirkkotie 21, B1
050 463 6385.
Äitiys-, lasten- ja
perhesuunnitteluneuvola
Kirkkotie 21, B1, 2. krs,
08 558 721 37.
Sosiaali- ja
työllistämispalvelut
Voimatie 6 A,
Puh: 08 558 72200.
Vanhusten ja
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12,
Puh: 040 158 4017.
Tietotorin omatoimikirjasto,
Lasten- ja nuortentila
Koulutie 4B,
Puh: 050 316 9409.
Kempele Akatemia,
Lasten- ja nuortentila
Honkasentie 15 A
Kempele-opisto
Honkasentie 15 B,
Puh: 050 463 6431.
Pääkirjasto
Zeppelinintie 1,
Puh: 050 316 9409.
Virkistysuimala Zimmari
Pekurintie 1,
Puh: 050 316 9406.
Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1,
Puh. 08 5587 2200.

