
Arkiliikunnasta iloa ja hyvinvointia

Lähtökohtana kaikessa tekemises-
sä on kuntastrategiaan yhdessä 
kirjatut päämäärät, joita ovat akti-
voiva ympäristö, kuntalaisten hy-
vinvointi, yhteisöllisyys ja aktiivi-
nen osallisuus. Nämä päämäärät 
ja arvot ohjaavat myös meitä ”ojan 
kaivajia” ja mietimmekin jatkuvasti 
kuinka valtuuston asettamat tavoit-
teet näkyisivät arjen tekemisessä 
yhteistä tavoitetta palvellen.

Yhdyskuntarakenne ohjaa 
liikkumisvalintojamme

Yhdyskunta- ja liikennesuunnitte-
lulla on valtava vaikutus hyvinvoin-
tiin ja liikunnan olosuhteisiin. Pyrki-
myksenä on yhdyskuntarakenteen 
kehittämisen kautta parantaa arki-
liikunnan mahdollisuuksia. Viihtyisä 
elinympäristö houkuttelee liikku-
maan ja viettämään aikaa luonnos-
sa. Asuinalueiden, työpaikkojen se-
kä palveluiden sijainnit vaikuttavat 
siihen miten liikumme. Suuri osa 
matkoistamme on työ- ja koulu-
matkoja sekä harrastus- ja asioin-
timatkoja. Yhdyskuntarakenteella 
voidaan joko tukea tai estää näi-
den matkojen toteutumista liikun-
nallisesti. Kempeleen liikennever-
kon yhdeksi kehittämistavoitteeksi 
onkin asetettu kävelyn ja pyöräilyn 
edistäminen arkiliikkumisen tar-
peista lähtien sekä kävelyn ja pyö-
räilyn kulkutapaosuuden kääntämi-

Kempeleen 
kunnallistekniikan 
palvelualue huolehtii 
kunnan liikenteestä, 
kaduista, puistoista 
ja viheralueista sekä 
ulkoliikuntapaikoista. 
Tehtävä on merkittävässä 
osassa kuntalaisten 
hyvinvoinnin 
edistämistyössä. 
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nen vahvaan nousuun. Erityisesti 
pyöräilylle tavoitellaan nykyistä sel-
keämpää asemaa liikennejärjestel-
mässä. Suurin kävelyn ja pyöräilyn 
kasvupotentiaali on niissä lyhyissä 
matkoissa, jotka nyt tehdään tar-
peettomasti henkilöautolla. Liikku-
mistottumuksiin voi vaikuttaa laa-
dukasta, esteetöntä ja turvallista 
liikenneympäristöä toteuttamalla. 
Tästä esimerkkinä on uusi korkea-
tasoinen kävely- ja pyörätie ”Baa-
na”, joka yhdistää Kempeleen kak-
si kuntakeskusta toisiinsa.

Liikunta säästää myös euroja

Kempeleen kävely- ja pyöräilyver-
kon kehittämisen arvioidaan tuo-
van kunnalle 30 vuodessa noin vii-
den miljoonan euron säästöt pel-
kästään vähentyneinä liikenneon-
nettomuuksina. Tässä luvussa ei 
ole mukana muut positiiviset ter-
veyshyödyt, esimerkiksi vähenty-
neet sairauspoissaolot. Helsingis-
sä vuonna 2013 valmistuneen tut-

kimuksen mukaan pyöräilyinves-
tointien hyötykustannussuhde oli 
jopa kahdeksan eli yhdellä pyöräi-
lyyn investoidulla eurolla arvioitiin 
saatavan kahdeksan euron arvosta 
hyötyjä.

Viheralueet ja puistot 
luonnon lääkkeenä
 
Viheralueet ja puistot ovat kunnan 
keuhkot. Metsillä on tuoreiden tut-
kimusten mukaan todettu olevan 
positiivisia terveysvaikutuksia ihmi-
selle jo vartin metsässä oleskelun 
jälkeen. Myös mielelle puistot ja vi-
heralueet antavat virikkeitä. Taaja-
mametsät ovatkin kuntalaisten olo-
huoneita. Kempeleläiset viihtyvät 
lähimetsissään ja niitä tulee myös 
hoitaa virkistyskäyttöä silmälläpitä-
en. Metsäpolkuja voidaan parantaa 
ja merkitä kuntalaisten käyttöön, 
jotta yhtä useammat pääsisivät 
yhteisiin viherkeitaisiin nauttimaan 
luonnon ilmaisesta lääkkeestä. 
Käynnissä onkin pitkään toivottu 

ulkoliikuntareitistön toteuttaminen 
Kempeleen itäpuolelle Mourunki-
järven suuntaan.
Liikuntapaikoista Köykkyrin liikun-
ta-alue ja sen alueen hiihtoladut 
saavat kiitosta vuodesta toiseen ja 
aktivoivat ihmisiä talviliikunnan rie-
muihin. Köykkyrin lasketteluhissiä 
uusitaan parhaillaan ja rinteeseen 
on rakenteilla on myös ”tahdon 
portaat” joissa liikkujat pääsevät 
testaamaan nousuvoimaansa. Tu-
levina vuosina tekemisen painopis-
te tulee olemaan Linnakallion vir-
kistysalueella sekä lähiliikuntaver-
koston kehittämisessä.

Yhteistyö edellytys laajemmalle 
hyvinvoinnin edistämiselle

Tiiviillä yhteistyöllä eri hallintokun-
tien välillä on Kempeleessä saatu 
paljon hyvää aikaiseksi. Liikkumis-
ta ja liikuntaa tuleekin miettiä kai-
kessa tekemisessä. Hyvinvointia ei 
edistetä pelkästään urheilupaikkoja 
rakentamalla ja kunnossapitämällä, 

vaan ajattelua tulee jatkaa kaikkeen 
tekemiseen. Myös puistot ja kadut 
sekä metsät ja pihat voivat olla lii-
kuntapaikkoja. Itse asiassa ylivoi-
maisesti suosituin liikuntapaikka 
kunnassa on kevyen liikenteen väy-
lät. Pyöräteillä juostaan, kävellään, 
rullaluistellaan, pyöräillään ja liiku-
taan joka päivä valtavia määriä. 
Hyvinvoinnin edistämistyö on mo-
nen tekijän summa. Laaja yhteis-
työ ja hyvinvointiajattelun tuo-
minen kaikkeen tekemiseen vie 
eteenpäin. Yhteiskunta voi säästää 
suuria summia ja parantaa ihmis-
ten elämänlaatua nostamalla hy-
vinvoinnin kaikessa tekemisessä 
kärkeen. Kuitenkin kehitettävääkin 
löytyy. Kunnallistekniikan näkökul-
masta on haastavinta mitata saa-
vutettua hyvinvointia. Menopuolta 
on helppo seurata, kuinka paljon 
”hyvinvointirakentaminen” mak-
saa, mutta kuinka mitataan saavu-
tettua hyvinvointia? Nykyään kun-
tia motivoi hyvinvoinnin edistämi-
seen mahdollisesti säästyvät ter-
veydenhoitokulut.  Näenkin ajan-
kohtaisena ja tärkeänä asiana poh-
tia laajemmin kuinka asiaa voitaisiin 
kehittää maakuntauudistuksen yh-
teydessä. Kuinka kunnat motivoi-
daan hyvinvoinnin edistämisessä, 
kun vastuu terveyspalveluiden jär-
jestämisestä siirtyy maakunnille? 
Kempeleen kokemukset osoitta-
vat, että tiivis yhteistyö, vahva tah-
totila sekä rohkea ja luova asenne 
ovat avainasemassa onnistunee-
seen hyvinvointityöhön. 

Eelis Rankka
kunnallis-
tekniikka-
päällikkö
Kempeleen 
kunta

Ehdota nimeä matkailu- ja virkistysalueelle!
Kempeleen pohjoisosaan Oulun rajalle ra-
kentuu seuraavan 10 vuoden aikana virkis-
tys- ja matkailualue, kun pohjavesi täyttää 
vanhan louhoksen kalliojärveksi. Linnakal-
lio-nimi on varattu, joten tarvitsemme uuden 
- ehdota matkailualueelle nimeä 8.10.2017 
mennessä osoitteessa

www.kempele.fi/nimiehdotus

Sykähdyttävin ehdotus palkitaan lahjakortil-
la El Sabor –espanjalaiseen ravintolaan.

Lisätietoja: www.kempele.fi/matkailualue

Liikenneturva
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Myytävänä polttopuita
Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella polttopuuta. Myytävät kasat sijaitsevat:

Kokkokankaalla, Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella

Puukasat on numeroitu. Tarjouksen voi jättää kaikista kasoista, mutta tarjoajalla on  mah-
dollisuus saada vain kaksi kasaa.  
Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnan varikolta osoitteesta Ekoha-
ka 5, 90440 Kempele, kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan 
verkkosivuilta osoitteesta www.kempele.fi.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa
 perjantaihin 29.9.2017  klo 12.00 mennessä, merkillä POLTTOPUUT
- kunnanvarikolle Ekohaka 5 
 (ma-to klo 7.00-15.30 ja pe klo 7.00-14.00) 
- kunnantalon neuvontaan Asemantie 1  (klo 9.00-15.00)
- kirjaamoon os. kirjaamo@kempele.fi .

Maksu laskutetaan.  Polttopuut voi hakea, kun lasku on maksettu.
Lisätietoja antaa Paula Taskila p. 050 316 9669

20.9.2017 Ympäristöpalvelut

ASUKASTUPA

Kempeleen asukastupa toimii 
osoitteessa Honkasentie 11. Asu-
kastupa ja kahvio avoinna ma-pe 
klo 10.00-15.00. Perjantaisin tuo-
retta pullaa. Tuvalla on myytävänä 
käsitöitä mm. sukkia, lapasia, 
kortteja, tyynyjä ja muita 
ajankohtaisia tuotteita kotiin, 
tuliaisiksi tai lahjaksi. Maksuväli-
neeksi käy vain käteinen.
Kaikkeen tuvalla järjestettävään 
toimintaan ovat kaikki 
tervetulleita.

Tuvan tapahtumia:
Mollamaijakurssi maanantaisin 

klo 10-13.
Tiistaisin klo 10 -12 käsityöpiiri 
kaikille käsitöistä tai askartelusta 
kiinnostuneille.
Käsityökerho parittomilla viikoilla 
perjantaina klo 10.
Kahvipussikurssi 28.9. alkaen pa-
rittomilla viikoilla torstaina klo 10, 
yhteensä 5 kertaa. Osallistumis-
maksu 10€.

Tervetuloa!

Asukastuvalla tapahtuvasta toi-
minnasta ja ajankohtaisista ta-
pahtumista ilmoitamme viikottain 
Rantalakeuden seuratoiminta-
palstalla sekä netissä osoitteessa 
www.kempeleenasukastupa.net, 
tuvalla ja facebookissa. 
P. 044-2735545

Vesimittarien luku

Asiakas ilmoittaa mittarinlukeman 
Mittarinlukema ilmoitetaan internetin kautta, 
www.kempeleenvesihuolto.fi tai yhtiön lähettämällä 
lukemakortilla palautuspostina. Postitamme kaikille 
asiakkaillemme lukemapyyntökirjeet lokakuun 
puolessavälissä. Jos lukemaa ei ole ilmoitettu tai postitettu 
13.11.2017 mennessä, vesilaitoksen edustaja käy lukemassa 
mittarin ja käynnistä veloitetaan asiakkaalta 30,00 euroa (sis. 
ALV 24 %). Sama hinta veloitetaan, jos asiakas haluaa tilata 
vesiyhtiön henkilön lukemaan mittarinsa. Jatkuvasti luettavat 
suurkuluttajien mittarit luetaan normaalisti yhtiön toimesta.

Vesilaskutus

Arviolaskut kahden kuukauden 
välein ja tasauslasku vuoden lopussa
Vesilaskutus tapahtuu kahden kuukauden jaksoissa 
jälkikäteen. Helmi-, huhti-, kesä-, elo- ja lokakuun lopussa 
erääntyvät laskut ovat edellisen vuoden vedenkulutukseen 
perustuvia arviolaskuja. Mittarien lukuun perustuva 
tasauslaskutus suoritetaan joulukuussa. Sen maksupäivä on 
viimeistään 28.12.2017.

Lisätietoja saa toimistostamme, puh. (08) 8828 322 tai 
www.kempeleenvesihuolto.fi

Vesilaskutus ja 
vesimittarien luku

KONSERTTITANSSIAISET

Kempeleen aikuiskuorojen ainutkertaista yhteislaulantaa 
Hanuripartion kanssa Kempeleen 150. juhlavuonna!

kaiken kansan

Pirilä-sali, Piriläntie 155, 
90440 Kempele sunnuntaina 

29.10.2017 kello 14-16

Kuuntele, tanssi tai kuuntele ja tanssi!            
Suurin osa tanssittavaa musiikkia.

Musiikki: Lauluryhmä Vuokot ja Veikot, Eläkeliiton 
lauluryhmä, Lauluryhmä Äkkinäiset, Sekakuoro 

Melodiset, Kempeleen Hanuripartio solisteineen.
Pääsylipun 10,00 euron hintaan sisältyy pullakahvit.

Kempele-Akatemian ja musiikkiryhmien 
yhteistuotantoa.

Lisätiedot: www.kempele.fi/tapahtumakalenteri ja 
www.kaleva.fi/tapahtumat
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Kenestä Vuoden seniori Kempeleessä?

Vuoden seniori Kempeleessä:

---------------------------------------------- 
 
 
Vastaajan nimi ja puhelinnumero:

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Vuoden 
seniori 

-äänestys

Kirje-
posti-
merkki

Kempeleen 
kunta
Seniorineuvosto
PL 12
90441 Kempele

Kempeleen kunnan seniorineuvosto 
on päättänyt järjestää Kempelees-
sä vuoden seniorin valinnan syk-
syllä 2017. 

Valinta julkistetaan 4. lokakuuta 
kunnan ja seurakunnan yhteisesti 

järjestämässä perinteisessä vanhus-
tenviikon juhlassa. 

Voit äänestää ketä tahansa yli 65–
vuotiasta kempeleläistä.
Äänestä oheisella lipukkeella tai 
internet-sivuilla www.kempele.fi 

ja osallistut samalla palkintojen 
arvontaan.

Äänestyslipukkeen palau-
tus viimeistään 29.9.2017 
klo 16:00 mennessä.



6 • 2017

KEMPELE-OPISTO
Kempele-opiston lukuvuosi 
on käynnistynyt, mutta vielä 
ehdit mukaan harrastamaan!

Seuraavilla kursseilla 
on vielä tilaa:

120602 Venäjä 2
KEMPELEEN LUKIO, LK 166
Koulutie 4 B  
ma 19.05-20.35
18.9.2017-27.11.2017 
8.1.2018-23.4.2018
Aljona Doroshenko
Kurssimaksu 48,00 € 
Kurssi on tarkoitettu noin vuo-
den venäjää lukeneille tai teil-
le, joilla venäjän kielen opiske-
lu on jäänyt kesken jokin aika 
sitten. Kurssilla opiskellaan 
perussanastoa, perusraken-
teita ja harjoitellaan puhumis-
ta, lukemista, kirjoittamista ja 
kuuntelemista monipuolisin 
harjoituksin. Kirjan aiheina 
ovat arkipäivän puhetilanteet. 
Oppikirjana Pora 1! (kpl 5-9). 

120305 English 
4 jatkokurssi
KIRKONKYLÄN 
YHTENÄISKOULU
A-TALO, LK. 010
Koulutie 4 A 6  
to 16.30-18.00
21.9.2017-30.11.2017
11.1.2018-26.4.2018
Sandra Marcelletti
Kurssimaksu 48,00 € 
Englannin kielen kurssi kieltä 
vähintään 3-4 vuotta opiskelleil-
le. Materiaali kertaa ja syventää 
englannin perusrakenteita, laa-
jentaa aiemmin opittua sanava-
rastoa sekä tutustuttaa opiskeli-
jan amerikkalaiseen kulttuuriin ja 
elämänmenoon. Oppimateriaali: 
English for you, too! Book 4 kap-
pale 4 eteenpäin. 

110128 Lauluyhtye 
naisäänille
KIRKONKYLÄN 
YHTENÄISKOULU
B-TALO, LK. 031

Koulutie 4 A 6  
to 19.00-20.30
28.9.2017-7.12.2017  
11.1.2018-26.4.2018  
Sanna Jaako
Kurssimaksu 48,00 € 
Harjoittelemme kokonais-
valtaista äänenkäyttöä sekä 
stemmalaulua 2-4  äänisesti. 
Jokaisella laulajalla on aktiivi-
nen rooli omassa äänessään. 
Ohjelmisto koostuu kansan-
lauluista, perinteisistä klassi-
sista lauluista sekä viihdemu-
siikin klassikoista. Harjoittelu 
on tavoitteellista ja lauluyhtye 
tähtää esiintymisiin. Mukaan 
mahtuu 12 innokasta laula-
jaa. Ensimmäisellä kerralla 
laulukoe. 

110402 Perinteinen kirjonta B
TAITOLA
Asemantie 1  
ke 16.00-19.15
20.9.2017-29.11.2017  

10.1.2018-18.4.2018 
Kati Pistemaa
Kurssimaksu 86,00 € 
Kurssilla valmistetaan perintei-
sellä kirjontamenetelmällä esim. 
liinoja, tyynyjä, verhoja, asustei-
ta, yms. Materiaalina voi käyttää 
esim. villaa, pellavaa ja puuvil-
laa. Kurssilla on mahdollisuus 
kokeilla useampaa kirjontatek-
niikkaa mm. hardanger- ja peit-
tokirjontaa. 
 

110420 Käsityökahvila
TAITOLA
Asemantie 1 
Joka toinen viikko 
ma 13.30-15.00
18.9.2017-27.11.2017  
8.1.2018-26.3.2018 
Kaisa Uurtio
Kurssimaksu 42,00 € 
Tule viettämään maanantai-
iltapäiviä mukavien käsitöiden 
ja askartelujen merkeissä. 
Kokeillaan monipuolisesti 

erilaisia ja uusiakin tekniikoita. 
Toki myös kahvittelemme töi-
den lomassa! Ryhmä kokoon-
tuu joka toinen maanantai.  

Voit ilmoittautua kursseil-
le netissä osoitteessa www.
kempele.fi/Kempele Akate-
mia ja vapaa-aika/Kempele-
opisto tai soittaa toimistolle 
p. 050 4636 431.
Tervetuloa oppimaan ja 
harrastamaan!

Raimo Karhu

Vanhat valokuvat talteen
Kempeleen kunta on kiinnostunut tallettamaan sähköi-
sesti vanhaa Kempelettä esittäviä  valokuvia. Kuvat voi 
toimittaa museonhoitajalle p. 044 497 2301 tai Anne 
Topparille  p. 050 463 6457. 

Skannaamme/kopioimme  kuvat talteen ja järjestämme 
niistä myöhemmin näyttelyn.
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Kaavoituskatsaus 2017

Kempeleen kunnan ympäristöpalvelut 
ovat nykyään tekniset palvelut
Kempeleen kunnan ympäristöpal-
veluissa edistetään kunnan tasa-
puolista kehittämistä maanhan-
kinnalla, kaavoituksella ja raken-
tamisen ohjauksella. Maankäytön, 
kaavoituksen ja rakennusvalvon-
nan lisäksi ympäristöpalveluissa 
toimivat myös ja kiinteistö- ja 
kunnallistekniikkapuoli (kadut, 
puistot, liikenne). 

TEKNINEN JOHTAJA 
Risto Sarkkinen puh. 050 4636 
501

Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi(at)kempele.fi

Viralliset nähtävillä 
olot osoitteessa: 
Nähtävillä olevat kaava-asiakirjat 
löytyvät Kempeleen kunnan inter-
net -sivuilta. Kaavoitusta koskevat 
kuulutukset julkaistaan kunnan 
sähköisellä ilmoitustaululla, joka 
sijaitsee kunnantalolla, osoittees-
sa Asemantie 1, Kempele.
Kirjaamon sähköpostiosoite: 
kirjaamo@kempele.fi
Kempeleen kunnan postiosoite: 
PL 12, 90441 KEMPELE
Käyntiosoite toistaiseksi: 
Asemantie 1, Kempele (kaavoi-
tus, rakennusvalvonta, mittaus- ja 
maankäyttö) 
Vihikari 10, Kempele (ympäristön 
kunnossapito, puistot ja liikunta-

alueet, maarakentaminen, tie- ja 
katualueiden kunnossapito)

MAANKÄYTTÖ
Tontinluovutussopimukset, 
maanhankinta- ja kaavoitus-
sopimusneuvottelut, 
asiakasneuvonta:
Maankäyttöpäällikkö Petri Joro
puh. 050 4636 504
Tonttitilanne, 
kaava- ja karttaotteet, 
ja asiakasneuvonta:
Tekninen avustaja 
Raili Kiviniitty
puh. 050 316 9539
Tekninen avustaja 
Kaisu Pieniniemi 
puh. 050 316 9540

KAAVOITUS
Yleis- ja asemakaavoitus, 
poikkeamislausunnot, suunnit-
telutarve-
ratkaisut, tonttijaot, asiakas-
neuvonta:
Kaavoittaja Kaija Muraja. 
puh. 050 3163 769
Asemakaavoitus, 
suunnittelutarveratkaisujen 
ja tonttijakopäätösten 
valmistelu, asiakasneuvonta:
Kaavasuunnittelija 
Ruusa Degerman 
puh. 040 182 0509
Kaavasuunnittelija Laura Felin 

puh. 040 486 0394

RAKENTAMISEN LUVAT, 
VALVONTA JA OHJAUS
Valmiiden asemakaavojen toteut-
tamista ohjaa kunnan rakennus-
valvonta. Lupapiste.fi  -palvelussa 
voi helposti ja  vuorovaikutteisesti 
hoitaa kaikki rakennushankkee-
seen liittyvät rakennus-, toimenpi-
de-, maisema- ja purkulupa-asiat, 
kun tunnistautuu palveluun esi-
merkiksi omilla pankkitunnuksilla.

Rakennuspaikan merkitsemi-
nen, rakentamisen aikaiset kat-
selmukset ja aloituskokoukset 
varataan tapauskohtaisesti ajan-
varausnumerosta. Samasta nu-
merosta voi tiedustella myös mm. 
rakennuspaikan osoite- ja raken-
nusoikeustietoja. Rakennusluvan 
hakemiseen liittyvät kysymykset 
voi esittää kunnan rakennusval-
vonnalle. Tapaamiset rakennus-
tarkastajan kanssa pyydetään va-
raamaan etukäteen ajanvaraus-
numerosta.

Ajanvarausnumero:
puh. 050 3169 660
 
Käyntiosoite:
Kunnantalo, Asemantie 1, 
Kempele

Sähköinen asiointi:
https://www.lupapiste.fi/

Kunnan tulee maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL § 7) mukaan laatia 
vähintään kerran vuodessa katsa-
us kunnassa ja maakunnan liitos-
sa vireillä olevista ja lähiaikoina vi-
reille tulevista kaava-asioista, jotka 
eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 
Kempeleen kunnanhallitus hyväk-

syi katsauksen sisällön 23.8.2017 
(§ 254) kokouksessaan.

Kaavoituskatsaus kertoo asuk-
kaille heidän ympäristössään ta-
pahtuvien muutossuunnitelmien  
lähtökohdista, sisällöstä, aikatau-
luista ja vaikutusmahdollisuuksista. 
Kaavoituskatsaus on osa vuoropu-

helua, jota kunta käy kaavoituksen 
eri vaiheissa kuntalaisten, maan-
omistajien sekä muiden osallisten 
ja yhteistyötahojen kanssa. Työn 
alla olevista kaavoista ja niiden vi-
rallisista kuulemisista tiedotetaan 
lisäksi erikseen kuntatiedotteessa, 
sanomalehdissä, kunnan virallisella 

ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Kaavoitukseen liittyvistä asiois-

ta vastaa kunnan kaavoittaja. Lisää 
tietoa kaavoituksesta löytyy kaa-
voituksen nettisivuilta osoitteesta: 
www.kempele.fi > Asuminen ja ym-
päristö > Kaavoitus ja maankäyttö. 

Kempeleessä asuntotonttien 

varausta, vuokrausta ja myyntiä 
hoitaa maankäyttöpäällikkö ja yri-
tystontteja hallinnoi elinkeinopääl-
likkö. Kempeleen tonttitarjonnan 
tilanne löytyy nettisivuilta kohdas-
ta Tonttipörssi, lisätietoa asunto-
tonteista löytyy kohdasta Tontit ja 
asuminen.

Havainnekuva Kirkonpellon asuinalueesta.

Kaavajärjestelmät 
ja suunnittelutasot
Maankäyttö- ja rakennuslaki mää-
rittelee alueidenkäytön suunnittelun 
kaavajärjestelmän, suunnittelupro-
sessin sekä osallistumismahdol-
lisuudet kaavoja valmisteltaessa. 
Osallisilla on mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä kaavan valmisteluai-
neistosta sekä jättää muistutus kaa-
vaehdotuksesta ennen kuin kaava 
hyväksytään. Vuorovaikutusmenet-
telyillä pyritään minimoimaan tarve 
hyväksymispäätöksen muutoksen-
hakuun valituksella.

Suomalainen maankäytön suun-
nittelujärjestelmä on hierarkkinen 
siten, että valtioneuvoston hyväk-
symät valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ohjaavat kaikkea 
maankäytönsuunnittelua, maa-
kuntakaava ohjaa kunnan laatimaa 
yleiskaavaa ja yleiskaava ohjaa yk-
sityiskohtaisen asemakaavan laa-
timista kunnan omien strategisten 
suunnitelmien pohjalta. Yleis- ja 
asemakaavat hyväksyy kunnanval-
tuusto. 

Alueidenkäytön suunnittelussa 
noudatetaan maankäyttö- ja ra-
kennuslain säädöksiä. Toukokuus-
sa 2017 tulivat voimaan pääminis-
teri Juha Sipilän hallituksen ohjel-
man mukaiset muutokset, joiden 
tavoitteena on kaavoituksen ja ra-
kentamisen lupaprosessien suju-
voittaminen. 

Lakimuutoksella muun muassa 
täsmennettiin rakennusluvan eri-
tyisiä edellytyksiä suunnittelutar-
vealueella ja joustavoitettiin maa- 

ja metsätalouteen liittyvää raken-
tamista. 

Kempeleen kunnan rakennusjär-
jestyksen mukaan kunnan asema-
kaavoittaman alue on suunnitte-
lutarvealuetta, jolla rakentamiselle 
on asetettu laissa erityiset edel-
lytykset, joiden tulee täyttyä, jotta 
rakennuslupa voidaan myöntää. 
Keväällä 2016 voimaan tulleen la-
kimuutoksen myötä kaavasta poik-
keavaa rakentamista koskevien 
päätösten osalta toimivalta on siir-
retty kokonaan kunnalle.

Ympäristöministeriö on käynnis-
tänyt maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistuksen valmistelun 
pyrkimyksenään, että nykyisellä 
hallituskaudella muodostetaan sel-
keä näkemys uudistuksen periaat-
teista. 

Tavoiteaikatauluna on, että uu-
distettu lainsäädäntö olisi valmis 
ensi vuosikymmenen alussa.

Lisätietoja maankäytön suunnit-
telujärjestelmästä: 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elin-
ymparisto_ja_kaavoitus/Maan-
kayton_suunnittelujarjestelma 

sekä  maankäyttö- ja rakennus-
lain kokonaisuudistuksesta: 
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankayt-
to_ja_rakentaminen/Lainsaadan-
to_ja_ohjeet/
Maankayton_ja_rakentamisen_
valmisteilla_oleva_lainsaadanto/
Maankaytto_ja_rakennuslain_uu-
distus 

akkiteht. yo Suvi Jänkälä
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Voimassa 
olevat yleiskaavat

Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyr-
nävä. Hailuodon, Haukiputaan, 
Kempeleen, Kiimingin, Muhok-
sen ja Oulunsalon kunta sekä Ou-
lun kaupunki ovat laatineet yhtei-
seen yleiskaavan, jonka ympäris-
töministeriö vahvisti 18.2.2005. 
Yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 
25.8.2006. Oulun seudun yleis-
kaava 2020 on siis Kempeleen ja 
naapuruskuntien hyväksymä yh-
teinen suunnitteluasiakirja, joka 
ohjaa Oulun seudun yhdyskunta-
rakenteen kehitystä alueilla, joil-
la kunnat eivät ole hyväksyneet 
tarkempaa kuntakohtaista yleis-
kaavaa. Oulun seutu organisaati-
on päätyttyä vuonna 2012 Oulun 
seudun kunnat jatkavat yhteistyö-
tään maankäytön, asumisen, lii-
kenteen, palvelujen ja elinkeinojen 
kehittämiseksi. 

Yli kymmenen vuotta vanha 
Oulun seudun yleiskaava on joil-
takin  osin vanhentunut. Kempe-
leen kunnan alueella on voimassa 
Linnakankaan (kvalt 17.10.2001, 
voimaan 6.2.2002), Sipola-Raja-
korven (kvalt 14.11.2002, voimaan 
15.1.2003) sekä Ketolanperän 
osayleiskaavat (kvalt 25.2.2008, 
voimaan 12.8.2009). 

Voimassa olevat yleiskaavat löyty-
vät Kempeleen kunnan internet -si-
vuilta. Kempeleen kunnan ajantasa-
asemakaava löytyy Kempeleen kun-
nan tonttipörssi-karttapalvelusta.

Vireillä olevat yleiskaavat

Y1: Kempeleen Taajaman 
osayleiskaava 2040 

Kempeleen kunta kasvaa ja ke-
hittyy tulevien vuosikymmenien ai-
kana yhä tiiviimmäksi osaksi Ou-
lun kaupunkiseudun yhdyskun-
tarakennetta. Taajaman osayleis-
kaavassa 2040 osoitettavilla alue-
varauksilla ohjataan tiiviimmän ja 
korkeamman rakentamisen sijoit-
tumista erityisesti joukkoliikenteen 
kannalta parhaiten saavutettaville 
alueille siten, että samalla tuetaan 
palveluiden ja muiden toimintojen 
tasapainoista kehittymistä.

Kempeleen kunnanhallitus päät-
ti 3.5.2010 § 159 käynnistää taa-

jaman osayleiskaavan tarkistami-
sen. Laadittavan oikeusvaikuttei-
sen osayleiskaavan tavoitteena on 
ohjata yleispiirteisesti maankäyt-
töä siten, että tiivistetään Kem-
peleen taajaman yhdyskuntara-
kennetta ja suunnataan väestön-
kasvua kestävästi raide- ja muun 
joukkoliikenteen varaan. 

Osayleiskaavaluonnos oli näh-
tävillä ensimmäistä kertaa 6. 
-29.6. ja 30.7.-3.8.2012. 

Tämän jälkeen Kempeleen kun-
nan toimintaympäristössä on ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia, 
jotka ovat vaikuttaneet kaavan 
valmisteluun ja suunnittelualueen 
laajentamistarpeisiin, mistä joh-
tuen osayleiskaavaluonnos ase-

tettiin uudelleen nähtäville 12.4.-
14.5.2017.  Erityisesti vähittäis-
kaupan seudullisten suuryksiköi-
den sijoittumista ohjaavan 1.vai-
hemaakuntakaavan voimaantulon 
pitkittyminen on vaikuttanut taaja-
man osayleiskaavan laatimisen ai-
katauluun ja siihen minne ja missä 
laajuudessa yleiskaavassa osoite-
taan kaupallisten palveluiden alu-
eita sekä keskustatoimintojen alu-
eita. 

Kempeleen taajaman kokonais-
rakenteeseen ja liikenneverkko-
ratkaisuihin on tehty päivitetyssä 
osayleiskaavaluonnoksessa maa-
kuntakaavaan ja seudulliseen lii-
kennejärjestelmäsuunnitteluun 
pohjautuvia  muutoksia. 

Kunnan tavoitteena on saada 
Taajaman osayleiskaava 2040 eh-
dotuksena nähtäville syksyn 2017 
aikana ja kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi siten, että kaava saa 
lainvoiman vuoden 2018 alussa.

Y2: Linnakankaan 
osayleiskaava
Linnakankaan osayleiskaavan muu-
tos on ollut luonnoksena nähtävillä 
23.5-22.6.2012. Linnakallion alueel-
le on tehty master plan -suunnitel-
ma tulevasta käyttötarkoituksesta 
vuonna 2015. Destian louhostoi-
minta Linnakalliolla päättyy vuoden 
2017 lopussa ja kunnan tavoitteena 
on saada master planiin pohjautu-
va osayleiskaavaehdotus nähtäville 

talvella 2017-2018.
Y3: Golf-alueen osayleiskaava
Kempeleen kunta on käynnis-

tänyt Golf-alueen osayleiskaavoi-
tuksen kunnanhallituksen päätök-
sellä 2.11.2009 (405§) Plaana-Golf 
ry:n aloitteesta. Osayleiskaava-
alue sijoittuu osittain Oulun kau-
pungin alueelle. Osayleiskaavaa 
koskeva osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on ollut nähtävillä 
8.9.- 7.10.2011. 

Kunta ei ole asettanut kaavalle 
aikataulutavoitetta, vaan kaavan 
eteneminen riippuu aloitteen teh-
neestä toimijasta ja osayleiskaa-
van suunnittelualueen maanomis-
tajien halukkuudesta edistää kaa-
van etenemistä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Maakuntakaavassa on esitetty ko-
ko Pohjois-Pohjanmaan maakun-
nan alueidenkäytön periaatteet. 
Pohjois-Pohjanmaan vuonna 2005 
vahvistettua maakuntakaavan uu-
distaminen on aloitettu vuonna 
2010 vaiheittain kolmessa osassa, 
jotka käsittelevät eri teemoja.  

Ympäristöministeriö määrä-
si 23.11.2015 antamallaan pää-
töksellä 1. vaihemaakuntakaavan 
voimaantulosta ja Pohjois-Poh-
janmaan liiton maakuntavaltuusto 
on 7.12.2016 hyväksynyt 2. vai-
hemaakuntakaavan. Maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 1.3.2016 
voimaan tulleen muutoksen 
(11.2.2016/119) myötä maakun-
taliiton päätös kaavan hyväksymi-
sestä on lainvoimainen eikä maa-
kuntakaavan voimaantulo enää 
edellytä ympäristöministeriön vah-
vistuspäätöstä. 

Ensimmäisessä vaiheessa (1. 

vaihemaakuntakaava) käsiteltävät 
aihepiirit olivat energiantuotanto ja 
-siirto (manneralueen tuulivoima-
alueet, merituulivoiman päivityk-
set, turvetuotantoalueet), kaupan 
palvelurakenne ja aluerakenne, 
taajamat, luonnonympäristö (soi-
den käyttö, suojelualueiden päivi-
tykset, geologiset muodostumat) 
sekä liikennejärjestelmä (tieverk-
ko, kevyt liikenne, raideliikenne, 
lentoliikenne, meriväylät) ja logis-
tiikka. 

2. vaihemaakuntakaavassa kä-
siteltiin koko maakunnan maaseu-
dun asutusrakenne, kulttuuriym-
päristöt, virkistys- ja matkailualu-

eet, seudulliset materiaalikeskus- 
ja jätteenkäsittelyalueet, seudulli-
set ampumaradat sekä puolustus-
voimien alueet. 

Maakuntahallitus on 18.1.2016 
päättänyt Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavan uudistamisen 
kolmannen vaiheen (3. VMKK) vi-
reille tulosta.  

Vireillä olevan 3. vaihemaakun-
takaan teemat ovat: kiviaines- ja 
pohjavesialueet, mineraalivarat ja 
kaivokset, tarvittavat tuulivoima 
ym. päivitykset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 
§ mukainen kaavoitustyön sisäl-
töä ja vuorovaikutusta käsittelevä 
osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma oli julkisesti nähtävillä 26.1. 
– 26.2.2016 ja luonnos 10.4.–
12.5.2017.

Lisätietoja maakuntakaavasta: 
www.pohjois-pohjanmaa.fi/maa-
kuntakaava

YLEISKAAVAT

Suomalainen maankäytön 
suunnittelujärjestelmä on 
hierarkkinen.
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ASEMAKAAVAT
Vireillä olevat 
asemakaavat

A1: Ristisuo, Zatelliitin 
poikittaisyhteys

Zatelliitin poikittaisyhteyden 
asemakaavan muutosprosessi on 
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä 
vaiheessa syksyllä 2014 hyväk-
sytyllä asemakaavalla osoitettiin 
uusi poikittaisyhteys Linnakan-
kaalta Ollilaan sekä uusi mootto-
ritien eritasoliittymä (Kempeleen-
portti). Samalla kumottiin alueella 
voimassa olleessa kaavassa mer-
kityt liikerakennusten korttelialu-
eet sekä pohjoisemmaksi esitet-
ty poikittaisyhteys. Nyt uudelleen 
nähtäville asetettavassa Zatellii-
tin asemakaavan toisessa ehdo-
tusvaiheessa osoitetaan Zatellii-
tin alueelle kaupallisia palveluita 
ja liikerakentamista sekä osoite-
taan vireillä olevassa Taajaman 
osayleiskaavassa maisemallisesti 
tärkeinä alueina osoitetut peltoalu-
eet. Asemakaavaehdotus on ollut 
nähtävillä 28.6.-16.8.2017 ja kun-
nanvaltuusto hyväksyi asemakaa-
vaehdotuksen 4.9.2017. Asema-
kaava saa lainvoiman valitusajan 
päätyttyä.

A2: Honkanen, Zeppelinin 
ympäristö, Zimmarin ja 
Zempin palvelukeskittymän
korttelialueet

Zeppelinin ympäristössä ta-
pahtunut kehitys on viimeisten 
vuosien aikana ollut nopeaa, kun 
alueelle on rakentunut muun mu-
assa Zemppi Areena ja hotelli se-
kä lasten sisäleikkipuisto Leo’s 
Lekland. 2.12.2015 vireille tulleen 
asemakaavahankkeen päätavoite 
on saada Zeppelinin ympäristössä 
Ketolanperäntien länsipuolen alu-
een liikenneyhteydet toimimaan 
sujuvasti ja turvallisesti, tarjota 
alueen nykyisille ja uusille yrityk-
sille houkuttelevia tontteja sekä 
mahdollistaa kunnan omien pal-
velutarpeiden täyttäminen. Hon-
kasen palvelukeskittymän alueen 
asemakaavan muutos ja laajen-
nus on ollut luonnoksena nähtävil-
lä 16.3.–15.4.2016. 

Asemakaavaehdotus on tar-
koitus asettaa nähtäville keväällä 
2018.

A3: Vihiluoto, lentokentäntie 
ja yritysalue

2000-luvun alussa Oulun seu-
tu kehittyi vahvasti erityisesti tek-
nologisen osaamisen keskukse-
na, jolloin Vihiluodon yritysalueen 
asemakaavassa alueelle osoitet-
tiin suuria toimitilarakennusten 
korttelialueiden tontteja. Ylikun-
nallinen rakentamisvyöhyke Len-

tokentäntien niin sanottu Airtown 
Avenue –ei kuitenkaan lähtenyt to-
teutumaan kokonaisuutena suun-
nitelmien mukaisesti ja asemakaa-
vassa osoitetut suurikokoiset ton-
tit eivät vastaa alueesta kiinnos-
tuneiden yritysten tarpeita. Ase-
makaavassa tullaan huomioimaan 
syksyllä 2017 valmistuvan Lento-
kentäntien nykypaikallaan kehit-
tämisselvityksen mukainen liitty-
märatkaisu sekä maakuntakaavan 
merkinnät. 

Vireillä olevassa 3. vaihemaa-
kuntakaavan luonnoksessa esitet-
tiin yhtäaikaisesti sekä Lentoken-
täntietä parantamista nykypaikal-
laan että vanhan aluevaraussuun-
nitelman mukaista lentokentän 

ohikulkutien rakentamista Vihi-
luodon yritysalueen läpi. Asema-
kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
12.4.–14.5.2017 ja asemakaava-
ehdotuksen tullaan asettamaan 
nähtäville syksyllä 2017 alueella 
tehtyjen selvitysten valmistuttua.

A4: Ollila, kortteli 1020, Pirilä
Alueen pohjoisosan nykykäytön 

katsotaan poikkeavan voimassa 
olevassa asemakaavassa osoite-
tusta tarkoituksesta ja asemakaa-
van muutokseen on ryhdytty kun-
nan toimesta. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on ollut nähtävil-
lä 28.12.2011–27.1.2012. Kaava-
muutoksen valmistelua jatketaan 
siten, että kaavamuutoksen luon-

nos tulee nähtäville aikaisintaan 
vuonna 2018.

A5: Ollila, uusi kortteli 1052 
senioritalo-hanke

Kempeleen kunta ja seniori-
talohankkeen käynnistävä taho 
ovat tekivät senioritalohankkees-
ta aiesopimuksen, jossa sovittiin 
kaavoituksen ja rakentamisen to-
teuttamisen aikatauluista ja edel-
lytyksistä. Kempeleen kunnan-
hallitus päätti 1.6.2015 (191 §) ai-
esopimuksen purkamisesta eikä 
4.12.2013–17.1.2014 nähtävillä 
ollutta kaavaehdotusta ole hyväk-
sytty. Kunnanhallitus tulee ratkai-
semaan, onko kaavaehdotuksen 
hyväksymiselle edellytyksiä aieso-

pimuksen rauettua vai lakkaute-
taanko kaavahanke.

Valmistuneet 
kaavahankkeet

Hakamaan yritysalueen asema-
kaavan muutos ja laajennus

Asemakaavan vireille tulo sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma käsiteltiin kunnanhallituksessa 
23.11.2015 (§ 309). 

Kempeleen kunnanvaltuusto 
hyväksyi asemakaavaehdotuk-
sen 12.12.2016 (§ 93) ja kaava tuli 
22.2.2017 annetulla kuulutuksella 
voimaan muilta osin kuin valituk-
sen alaiselta alueelta.  Alueen poh-
joisosa on rakenteilla. 

Asemakaava-alueiden havainnekuva.

Havainnekuva 
Zatelliitin yritysalueen 

asemakaava-alueesta. 

akkiteht. yo Suvi Jänkälä
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Lähiaikoina vireille 
tulevat kaavahankkeet

Y4: Kempeleen logistiikka-alu-
een osayleiskaava (esiselvitys)

Pohjois-Pohjanmaan 3.vaihe-
maakuntakaavaluonnoksessa on 
esitetty logistiikka-alueen koh-
demerkintää Kempeleen kunnan 
eteläosaan. Logistiikka-alueen to-
teuttaminen tulee edellyttämään 
kuntakaavoitusta ja Kempeleen 
kunnan aloittaa vuonna 2018 lo-
gistiikka-alueen mahdollistavan 
osayleiskaavan esiselvitysten laa-
timisen, jotta osayleiskaavoitus 
voidaan aloittaa 3.vaihemaakun-
takaavan tultua voimaan.

A6: Ollakka, keskusta-alueen 
asemakaavamuutos

Kempeleen keskustaa kehite-
tään siten, että Kempeleentien 
eteläpuoleisesta Ollakan alueesta 
tulee viihtyisä ja houkutteleva ur-
baani asuin- ja työpaikka-alue hy-
vien joukko- ja kevyen liikenteen 
yhteyksien ulottuvilla. Kempeleen 
kunta järjesti keväällä 2016 kes-
kustan kehittämiseksi ideakilpai-
lun, jonka voittajaksi valittiin ehdo-
tus Tiimalasi. Ideakilpailun voitta-
jan esittämän suunnitelman poh-
jalta käynnistettiin kaavarunkotyö, 
jossa tuotettiin kaksi toisistaan 
vaihtoehtoista esitystä, joita ylei-
söllä oli mahdollisuus kommen-
toida. Saadun palautteen pohjalta 
laadittiin luonteeltaan yleispiirtei-
nen maankäyttöä ohjaava alus-
tava suunnitelma eli kaavarunko, 
jonka tarkoituksena on tukea alu-
een asemakaavojen laatimista ja 
muuttamista. 

Kunnanhallitus on määrän-
nyt 6.6.2011 § 207 maankäyttö 
ja rakennuslain 53 §:n mukaisen 
rakennuskiellon asemakaavan 
muuttamista varten, joka kos-
kee Ollakan osa-alueen korttelei-
ta 6003, 6005, 6006, sekä tonttia 
n:o 1 korttelissa 6010. Rakennus-
kieltoaikaa on jatkettu kunnanhal-
lituksen 14.11.2016 § 314 päätök-
sellä siten, että se on voimassa 
29.11.2018 asti. Ollakan alueen 
asemakaava tulee vireille syksyllä 
2017. 

A7: Linnakankaan pohjoisosa, 
Kuusirinteen ja Linnakallion 
alueet

Destian louhoksen toiminta Lin-
nakallion alueella päättyy vuoden 
2017 lopussa. Louhosmonttu tu-
lee toiminnan päättymisen jälkeen 
täyttymään vedellä. Linnakalliosta 
muodostuukin lähivuosina mie-
lenkiintoinen kohde, joka tarjoaa 
Kempeleen kunnalle erinomaiset 
edellytykset ympärivuotisen mat-
kailun edistämiseen. Pohjois-Poh-
janmaan 2.vaihemaakuntakaavas-
sa Linnakallio on merkitty  seudul-
lisesti merkittävänä virkistyskoh-
teena. 

Linnakankaan pohjoisosan 
asuinalueiden ja Linnakallion mat-
kailu- ja yritysalueiden asema-
kaavoitus tulee etenemään tal-
ven 2017-2018 aikana, jolloin laa-
ditaan ensin asemakaavarunko, 
jossa tarkennetaan yleiskaavassa 
esitettäviä aluevarauksia ja oh-
jataan louhosalueen ympäristö-
suunnitelmien ja tulevien asema-
kaava-alueiden yhteensovittamis-
ta kokonaisuutena.

A8: Kirkonseutu, ”Kirkonpellon” 
asuinalue

Kunta on hankkinut mittavan 
maanomistuksen Kirkonkylän yh-
tenäiskoulun pohjoispuolelta. Alue 
tullaan asemakaavoittamaan pien-

talo- ja yhtiömuotoiseen asumi-
seen maisema- ja kulttuuriympä-
ristöarvoja unohtamatta. Asuinalu-
een osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma sekä kaavaluonnos on ta-
voitteena saada nähtäville talvella 
2017-2018.

A9: Sarkkiranta, Kuovitien 
asuinalueen kaavamuutos

Kuovitien ympäristön kaava-
muutos on esitetty kunnan syk-
syllä 2016 kaavoituskatsauksessa 
tulevana kaavahankkeena (koh-
de 11, Sarkkiranta, asuinalue) ja 
Kempeleen kunnan hallitus on 
31.10.2016 § 293 käsitellyt ase-

makaavoituksen aloittamiseen liit-
tyen keskustan valtuustoryhmän 
tekemän aloitteen. Kaavamuu-
toksen tavoitteena on muuttaa 
osa suunnittelualueen rivitalojen 
ja muiden kytkettyjen asuinraken-
nusten AR -korttelialueista oma-
kotitalojen korttelialueeksi, jotta 
kunnan yhdyskuntarakenteen si-
sällä vajaalla käytöllä oleva alue 
saadaan tarkoituksenmukaiseen 
käyttöön. 

Kuovitien ympäristön asema-
kaavamuutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä kaava-
luonnos on tavoitteena saada näh-
täville syksyllä 2017.

A10: Haapamaa, Metsärinteen 
asuinalueen laajennus

Ketolaperäntien länsipuolella 
sijaitsevalla Haapamaan alueella 
on kunnan maanomistusta, joka 
mahdollistaisi Metsärinteen asuin-
alueen laajentamisen. Kyseisen 
alueen asemakaavoitus on tavoit-
teena aloittaa vuoden 2018 puo-
lella.

A11: Sarkkiranta, kortteli 8061
Korttelissa 8061 sijainneen 

puutarhan lopetettua toimintansa 
2012 vanhat kasvihuoneet ja läm-
pökeskus ovat jääneet tarpeetto-
miksi.

Kiinteistön omistajan ja kunnan 
välillä on valmisteltu aiesopimusta 
asuinpaikkojen muodostamisek-
sia alueelle.

Tulevan vuoden tärkeimmät kaava-alueet Kempeleessä.

Lisätietoja 
kaavahankkeista
löydät kaavoituksen
nettisivuilta. 
Kempeleessä
tapahtuu paljon,
osallistu ja vaikuta!
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KIRJASTO

/ Kempeleen
kirjasto

Lahjoita 
lukuhetki
Vapaaehtoisia kaivataan 
palvelutaloihin 
lukukavereiksi ikäihmi-
sille. Voit lupautua 
lukemaan kerran tai 
vaikka useammin, 
miten elämäntilanteesi 
antaa myöten.

Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä 
Kempeleen kirjastoon 
p. 050 316 9409 tai
kirjasto@kempele.fi 
tai käy jättämässä 
yhteystietosi kirjaston 
tiskille (Zeppelin,3. krs.)

/ Kempeleen
kirjasto

KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO 
sijaitsee liikekeskus Zeppelinin 
kolmannessa kerroksessa os:
Zeppelinintie 1, 90450 Kempele 
Puh. 050 3169 409
Sähköposti: kirjasto@kempele.fi
Kirjaston kotisivu: 
www.kempele.fi/vapaa-aika/kirjasto
Aineistotietokanta ja uusinnat 
salanumeron avulla 
www.outikirjastot.fi.

Pääkirjaston aukioloajat:
Ma–pe 10-20
La       10-15
Poikkeukset aukioloihin: 
to 21.9.2017 kirjasto suljetaan 
jo klo 16.00 kunnan 
palomuuripäivitysten vuoksi!

TIETOTORI 
LÄHIKIRJASTO-
KOULUKIRJASTO
Koulutie 4B,  90440 Kempele 
p. 044 497 2308
Sähköposti: tietotori@kempele.fi
Ma    11-16, omatoimiaika 17-20
Ti      Suljettu
Ke      11-16
To      Suljettu
Pe      11-15

Tietotorin kirjasto on suljettu 
koulujen syysloman ajan 23.-
29.10.2017, tämä koskee myös 
omatoimiaikaa. Myös palautus-
luukku on tuolloin kiinni. 
Tietotorin kirjastossa voi asioi-
da omatoimisesti maanantai-il-
taisin klo 17-20 nuorisotoimen 
nuorten vuoron aikana. Lainaa-
minen tapahtuu lainausautomaa-
tilla, kirjaston henkilökuntaa ei 
ole paikalla. Varaukset voi noutaa 
omatoimiaikanakin, sillä ne ovat 
asiakkaan itse noudettavissa va-
raushyllystä. Huom! Sisäänkäynti 
omatoimiaikana vain Kempelehal-
lin puoleisesta ovesta.

Näyttelyt
26.8.-30.9.2017 Keramiikan 
kerrontaa siivillä. 
Riitta Polvi-Karjalaisen 
keramiikkateoksia.

Satutuokiot 
Satutuokiot jatkuvat 
7.9. alkaen torstaisin klo 10. 

Syyslomaviikolla 26.10. 
satutuokiota ei pidetä. 
Viimeinen satutuokio 
pidetään 21.12., jolloin 
nukketeatteri Pikku Kulkuri 
esittää näytelmän 
Tuiki joulu. 

Tervetuloa!

Kirjallisuuspiirit
Tavallisten Miesten Kirjalli-
suuspiiri kokoontuu torstai-
na 5.10. klo 18.00. Kirjana 
Teräs, Mila: Jäljet. Vetäjänä 
Veli-Matti Touru.
Sari Holapan kirjallisuuspiiri 
lokakuussa (päivämäärä tar-
kentuu myöhemmin). Kirjana 
Hautala, Turkka: Salo. 

Eskareiden lukudiplomi
Nyt on julkaistu eskareille oma lu-
kudiplomi!
Eskarilainen voi suorittaa diplomin 
joko lukemalla kirjat itse tai kuun-
nella ne esim. vanhempien luke-
mana. Lukudiplomiin luettavat kir-
jat sekä tarkemmat suoritusohjeet 
löytyvät kirjastosta tai kirjaston 
nettisivuilta sekä esikouluista. Lu-
kudiplomit jaetaan keväällä todis-
tusten jaon yhteydessä.

Kempeleen kirjaston 
Lukudiplomi 
Kaikilla Kempeleen alakoululaisilla 
on mahdollisuus suorittaa kirjas-
ton ja koulun yhteinen Lukudiplo-
mi. Lukemisella on tärkeä merkitys 
kielen, sanavaraston ja ymmärtä-
misen kehityksessä. Lukeminen 
edistää myös keskittymistä, mie-
likuvitusta, puhutun, kuullun ja lu-
kemisen ymmärtämistä sekä itse-
ilmaisua. Lukudiplomikirjalistoja 
ja keräyskaavakkeita löydät kir-
jastosta tai kirjaston nettisivuilta. 
Kaikkien suorittajien kesken arvo-
taan kirjapalkintoja. Lukeminen on 
kuin polkupyörällä ajo, ei voi oppia 
jos ei harjoittele!

Kotipalvelu 
Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi 
kirjastoaineistoa kotiin kuljetettu-
na?  Palvelu on tarkoitettu kempe-
leläisille, jotka eivät korkean iän, 
sairauden  tai toimintakyvyn hei-
kentymisen vuoksi pysty itse asi-
oimaan kirjastossa.  Kotipalvelu 
on maksutonta ja kirjastoaineisto 
toimitetaan kotipalveluasiakkail-
le kerran kuukaudessa. Samalla 
palautetaan edellisen kuukauden 
aineisto. Ennen palvelun aloitta-
mista asiakas haastatellaan,  jon-
ka perusteella kirjasto valitsee 
asiakkaalle lukemista, musiikkia, 
äänikirjoja ja muuta asiakkaan toi-
vomaa aineistoa. Aineistokassit 
asiakkaille toimittaa  Lions Club 
Kempele Sampola.
Kotipalvelusta kiinnostuneet voi-
vat tiedustella lisää suoraan kirjas-
tosta, puhelimitse numerosta 050 
- 316 9409 tai sähköpostilla kirjas-
to@kempele.fi.

Ilmoitathan muuttuneet 
yhteystietosi kirjastoon!
TERVETULOA KIRJASTOON!

Löydät meidät somesta:

NUORISOPALVELUT

YHTEYSTIEDOT
Matias ”Matti” Jurmu 

 p. 044 4972 288

Heidi Marjomaa-Mikkola 

p. 040 1821 244
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NUORISOPALVELUT

Etsivän nuorisotyön 
yhteystiedot
 
Etsivä nuorisotyöntekijä
Laura Sinkkonen
p. 050 3136 740

Etsivä nuorisotyöntekijä
Sari Okkonen
p. 050 3163 741

Sähköpostiosoitteet 
ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@
kempele.fi

YHTEYSTIEDOT
Nuorisopalveluiden 
päällikkö
Sanna Tauriainen 
p. 050 3078 981
Nuoriso-ohjaajat
Matias ”Matti” Jurmu 
p. 044 4972 288
Pirjo Ranta 
p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola 
p. 040 1821 244
Vapaa-ajanohjaaja
Petri Huurinainen 
p. 044 4972 286

Sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa: etunimi.sukunimi
@kempele.fi

SOME
Facebook
Kempeleen nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja Matias
"Matti" Jurmu
Nuoriso-ohjaaja
Pirjo Ranta
Nuoriso-ohjaaja
Heidi Marjomaa
Petri Huurinainen
(Vapaa-ajan ohjaaja)
EscapeRoom Kempele
Instagram
@Kempele_nuorisopalvelut
YouTube-kanava
https://www.youtube.com/
channel/UC7luNArf75yZ-
m33AY7PyysA
Ajankohtaista tietoa toi-
minnastamme osoitteesta:
www.kempele.fi/vapaa-
ajanpalvelut/nuorisopalvelut

Nuortenillat
Tietotorin lasten- ja nuortentila
Maanantai  klo 17.00-20.00
Akatemian lasten- ja nuortentila
Tiistaina klo 17.00-20.00
Keskiviikko klo 17.00-20.00 
Torstai  pienryhmät, 
vapaaehtoistyö ja projektit.

Lastenvuorot
Tietotorin lasten- ja nuortentila
Maanantai  klo 13.00-15.30
Tiistai klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30
Torstai  klo 13.00-15.30
Akatemian lasten- ja nuortentila
Maanantai  klo 13.00-15.30
Keskiviikko klo 13.00-15.30

Yökahvilat 7-lk. ->
Akatemian lasten- ja nuortentila
Perjantaisin klo 18.00-23.00
15.9., 29.9., 6.10., 13.10., 10.11., 
24.11., 8.12., 15.12.
Kun ei ole yökahvilaa niin seura-
kunta järjestää nuorten yöpappi-
lan akatemian tilassa klo 18.00-
23.00.

Kempeleen nuorisopalvelut käyn-
nistää tulevan syksyn aikana 
nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luiden laajemman toiminnan. 
Haemme vapaaehtoisia nuoria 
verkkonuorisontyön kehittämi-
seen. Kiinnostuneet vapaaehtoi-
set voivat olla yhteydessä Petri 
Huurinaiseen. 

YHTEYSTIEDOT
Pirjo Ranta p. 050 3078 678
Heidi Marjomaa-Mikkola 
p. 040 1821 244
Petri Huurinainen p. 044 4972 286

TAPAHTUMAT
Valoja ja varjoja
Torstaina 12.10.2017
Klo 17.30-19.00.
Linnakangastalo
Valoja ja varjoja
Torstaina  2.11.2017 
Klo 17.30-19.00.
Santamäkitalo
TIPTAP TIPTAP – 
Joulutapahtuma
Torstaina 30.11.2017
Klo 17.30-19.00.
Ketolanperän koulu

Pikkuparlamentin jäsenistö 
sekä Kempeleen nuoriso-
palvelut haastavat kaikki 
positiivisuustempaukseen 
viikolla 42.
Kempele Akatemia kiittää 
kaikkia Taiteiden Yöhön 
osallistuneita esiintyjiä, yh-
teistyökumppaneita sekä 
vieraita.

VAPAAEHTOISTYÖ
Verkkonuoret
Mediataidot nettikiusaamista vas-
taan. Verkkonuoret suunnittelevat 
ja toteuttavat tapahtumia, kou-
lutuksia, verkkopelejä ja materi-
aaleja.
Lukion vapaaehtoiskurssi
Kurssilla lukiolaisilla on mahdollis-
ta tehdä vapaaehtoistyötä Kem-
pele Akatemiassa.
Tapahtuma- ja 
yökahvila-avustajat
Tule mukaan toteuttamaan ja 
suunnittelemaan yökahviloita ja 
tapahtumia.
Escape Room
Tule mukaan luomaan uutta ja ai-
nutlaatuista Escape roomia Kem-
peleeseen.

LEIRIT
Varhaisnuorten leiri 
23.10.-25.10.
1.-7. luokkalaisille.
Luurinmutka, Utajärvi. Hinta 51€
Varhaisnuorten leirin ilmoittautu-
misaika on 19.-29.9.2017.
 Ilmoittautuminen aukeaa klo 6:00 
ja päättyy klo 16:00.

Linkki ilmoittautumiseen:
https://www.mvsoy.fi/srk/kempe-
le/ilmoittautuminen/ilmoittautumi-
nen.php?add=07e1cd7dca89a16
78042477183b7ac3f119&lang=fi
Varhaisnuorten leiri 
8.12.-10.12.
1.-7. luokkalaisille.
Luurinmutka, Utajärvi. Hinta 51€
Ilmoittautuminen kunnan koti-
sivuilla.

Etsivä nuorisotyö 
…on suunnattu 15–28 -vuotiaille 
kempeleläisille nuorille
…antaa tietoa eri palveluista ja 
mahdollisuuksista esim. opiske-
luun, työnhakuun, asumiseen, 

toimeentuloon tai terveyteen liitty-
vissä asioissa
…kuuntelee, jos jokin asia painaa 
mieltäsi
…antaa tukea elämäntilanteesi 
selvittelyssä
…etsii yhdessä sinun kanssasi 
parhaita ratkaisuja tilanteeseesi
…on vapaaehtoista, maksutonta 
ja luottamuksellista
Lue lisää: 
www.kempele.fi ->Kempele 
Akatemia ja vapaa-aika ->
Nuorisopalvelut -> Etsivä 
nuorisotyö 
Etsivän nuorisotyön ryhmä ko-
koontuu tiistaisin Kempele Akate-
mian tiloissa. 
Toiminta käynnistyy 19.9.2017. 
Kysy lisää etsiviltä nuorisotyönte-
kijöiltä.

Mikäli olet alle 29-vuotias, vailla 
työ- tai opiskelupaikkaa, tee ha-
kemus pajalle netissä osoittees-
sa: http://www.kempele.fi/vapaa-
aika/nuorisopalvelut/zuumi-paja.
html. 
Haastattelemme kaikki hakijat, 
jonka jälkeen nuorten starttipaja 
täytetään vapautuvien paikkojen 
perusteella. Tällä hetkellä pajalla 
on tilaa, joten ota rohkeasti yh-
teyttä, niin mietitään yhdessä si-
nulle sopivia vaihtoehtoja. 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä 
soittamalla tai vaikkapa Faceboo-
kissa:

Työvalmentaja
Mira Naukkarinen
mira.naukkarinen@kempele.fi
p. 050 3163 768
FB: Zuumipajaohjaaja Mira
Työpajaohjaaja
Heidi Huotari 
heidi.huotari@kempele.fi
p. 050 3163 766
FB: Zuumipajaohjaaja Heidi

Seksuaalineuvonta on neuvontaa, 
jossa nuoren kanssa keskustel-
laan seksuaalisuuteen ja seksu-
aaliterveyteen liittyvistä asioista. 
Nuori voi tulla tapaamisille kerran 
tai sopia useampia tapaamisia 
seksuaalineuvojan kanssa. Yleisiä 
keskustelunaiheita ovat seksi, su-
kupuolen moninaisuus, seksuaa-
linen suuntautuminen, ehkäisyn 
valinta, seksuaaliterveysasiat, pa-
risuhde tai omaan kehoon liittyvät 
kysymykset.
Neuvonta on maksutonta ja sitä 
antaa koulutettu seksuaalineuvo-
ja. Tapaamiset ovat luottamuksel-
lisia, joten tapaamisissa käydyistä 
asioista ei puhuta ulkopuolisille 
ilman asiakkaan suostumusta. 
Neuvonta on mahdollista myös 
sähköpostitse.
Seksuaalineuvoja 
Heidi Huotari
heidi.huotari@kempele.fi
050-316 3766 (myös WhatsApp)
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• Monitoimiallas ja lasten kro-
kotiiliallas suljettu toistaiseksi 
huoltotoimenpiteiden vuoksi

• Zimmarin monitoimiallas ja las-
ten krokoallas (yhteinen veden-
kierto) toistaiseksi pois käytöstä 
monitoimialtaan seinälaatoituksen 
korjaamisen johdosta. Monitoimi-
altaan vuorot on peruttu (vauva-
uinti ja vesivoimistelut).
Yleiset vesivoimistelut pyrimme 
järjestämään mahdollisuuksien 
mukaan isossa altaassa.
Tiedotamme altaiden käyttöön-
otosta nettisivuillamme www.
kempele.fi – Zimmari, sekä face-
book-sivuillamme. Pahoittelemme 
remontista aiheutuvaa häiriötä.

• Perjantaina 20.10. yleinen 
uintiaika päättyy klo 17.30 
(lasten vesidisko). 

• Lasten vesidisco perjantaina 
20.10. klo 18.00 – 21.00 (uintiai-
ka päättyy klo 20.30)

• Uimataitoisille v. 2007 synty-
neille ja sitä vanhemmille lapsille
• Vältä jonotus ja hanki lippusi 
ennakkoon, ennakkomyynti ma 
9.10. alkaen
• Liput 4 euroa, tervetuloa!

• Turvallisuusasiaa
• Vanhempia pyydämme huo-
mioimaan, että lapsi alle 8-vuo-
tias tai uimataito alle 25 m, 
pääsee uimaan vain yli 15-vuo-
tiaan ohjauksessa. Muistatte-
han käydä läpi uimahallin sään-
nöt lastenne kanssa.
• Suosittelemme, että yhden 
vanhemman vastuulla uimalas-
sa olisi korkeintaan kolme alle 
kouluikäistä lasta. Uinninvalvo-
jilla on yleinen valvontavastuu 
kaikista asiakkaista.
• Muistattehan, ettei uimataidot-
tomia lapsia saa jättää uimahal-
liin itsekseen. Vanhemman tulee 
olla kädenmitan päässä uima-
taidottomasta lapsesta koko 
uimahallikäynnin ajan. Vanhem-
mat, huoltajat ja muut vastaavat 
henkilöt ovat vastuussa lasten 
ja erityisryhmien valvonnasta 
uimahallissa. Uimataidottomi-
en henkilöiden kanssa tulee olla 
vain matalissa altaissa, eivätkä 
lasten kellukkeet, uintivälineet 
tai kelluttavat uima-asut korvaa 
uimataitoa. (Tukes, Uimahalli-
en ja kylpylöiden turvallisuuden 
edistäminen 1/2015).

• Vauvauintiryhmät ovat tällä 

hetkellä täynnä. Vauvauintiin 
liittyvissä asioissa voitte ottaa yh-
teyttä vauvauinninohjaajiin. säh-
köpostitse zimmari.vauvat@gmail.
com. Ilmoitukset poissaoloista 
Zimmariin, p. 050 316 9406. 
Kaksi peräkkäistä ilmoittamaton-
ta poissaoloa => paikka annetaan 
varasijalla olevalle.

• Kempeleen kunta tarjoaa 
9. luokkalaisilleen (Ylikylän ja 
Kirkonkylän yhtenäiskoulu) 
mahdollisuuden uinnin harras-
tamiseen Zimmarissa ja kunto-
saliharjoitteluun Kempelehallilla 
maksutta. Vapaa pääsy Zimmarin 
aukioloaikoina ja Kempelehalliin 
arkisin klo 10 – 16.

• Smartumin liikunta- ja kult-
tuurisetelit, Smartum verkko-
palvelu sekä Smartum-saldo 
maksukortti, Tyky-kuntosetelit, 
Virikesetelit, Eazybreak, Tyky-
online ja E-passi käyvät meillä 
työpaikkaliikunnan maksuvälinee-
nä. Työnantajan tarjoamat etuudet 
ovat tarkoitettu työntekijän henki-
lökohtaiseen käyttöön ja niillä voi 
ostaa myös sarjakortteja.

• Seniorikortti on tarkoitettu kem-
peleläisille, liminkalaisille, tyrnävä-
läisille, lumijokisille ja hailuotolai-
sille 65 vuotta täyttäneille senio-
reille omaehtoiseen liikuntaan.

• Seniorikortti maksaa 50 €, 
käyttöaikaa vuosi ostopäivästä.
• Seniorikortti ei käy erityisryh-
mien vesivoimisteluihin (ter-
veyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy 
arkisin ennen klo 16, viikonlop-
puisin ei rajoitusta.
• Kempeleläisillä senioreil-
la mahdollisuus käydä myös 
Kempelehallin kuntosalilla ar-
kisin klo 8.00 - 16.00 koulujen 
lukuvuoden aikana, varattujen 
vuorojen ulkopuolella. Kem-
pelehallin vastaanotosta on 
hankittava magneettikulkukortti 
(hinta 6 e). Magneettikortti on 
henkilökohtainen ja leimattava 
joka kerta, kun käy kuntosalilla. 

• Liikuntapassi on tarkoitettu 
kempeleläisille työttömille ja alle 
65-vuotiaille eläkeläisille omaeh-
toiseen liikuntaan.

• Käyttöaika työttömillä puoli 
vuotta (25,00 €) ja eläkeläisillä 
vuosi (50,00 €) ostopäivästä.
• Liikuntapassi ei käy erityis-
ryhmien vesivoimisteluihin (ter-

veyskeskus ja reumayhdistys).
• Käyttörajoitus: sisäänpääsy 
arkisin ennen klo 16, viikonlop-
puisin ei rajoitusta.
• Liikuntapassilla mahdolli-
suus käydä myös Kempele-
hallin kuntosalilla arkisin klo 
8.00 - 16.00 koulujen lukuvuo-
den aikana, varattujen vuoro-
jen ulkopuolella. Kempelehallin 
vastaanotosta on hankittava 
magneettikulkukortti (hinta 6 e). 
Magneettikortti on henkilökoh-
tainen ja leimattava joka kerta 
kun käy kuntosalilla. 

• HUOMIO KEMPELELÄISET 
LIIKUNTAPASSIEN JA 
SENIORIKORTTIEN KÄYTTÄJÄT 
• 1.5.2017 alkaen yllämainittuihin 
kortteihin voi lisäpalveluna hank-
kia kuukausijäsenyyden liikun-
takeskus Zempin kuntosalille. 
• Kuukausijäsenyys maksaa 10 € 
ja oikeuttaa käyttämään Zempin 
kuntosalia
perjantaisin klo 10 – 13.
• Kuukausijäsenyys ostetaan 
Zimmarin palvelupisteestä.

• Ajankohtaista tietoa Zimmarin 
tapahtumista ja poikkeavista au-
kiolo- tai allasajoista löytyy
Zimmarin nettisivuilta www.kem-
pele.fi/zimmari

YLEISET VESIVOIMISTELUT
(sis. uintimaksuun, kesto 30 min) 
(monitoimialtaan ollessa suljettu-
na, alla mainitut vesivoimistelut 
isossa altaassa)
Maanantai 
18.00 isoallas (ei musiikkia)
Tiistai 
7.30 isoallas
15.00 senioreille, monitoimiallas 
(ei musiikkia) ISOSSA ALTAASSA
17.30 monitoimiallas 
(ei musiikkia) ISOSSA ALTAASSA
Keskiviikko 
7.00 monitoimiallas IS. ALTAASSA
15.30 isoallas
18.00 monitoimiallas IS.  ALTAASSA
Torstai
7.30 isoallas
14.00 senioreille, monitoimiallas

ISOSSA ALTAASSA 
18.30 monitoimiallas PERUTTU
Perjantai
17.00 monitoimiallas vesitreeni, 
monitoimiallas ISOSSA ALTAASSA
Sunnuntai 
10.00 isoallas

MONITOIMIALTAAN 
VIIKKO-OHJELMA
Allas suljettu muulta toiminnalta. 
Monitoimiallas on tarkoitettu ensisi-
jaisesti erityisryhmille. Koululaisten 
lomaviikoilla ei ole varattuja vuoroja.
Maanantai 
14.15-14.45 
Kempeleen veteraanit 
15.00-15.30 
TK Liminka (4.9.-18.2.) 
Tiistai 
9.45-10.30 
Erityisryhmän vesivoimistelu, 
kansalaisopisto (19.9.-28.11.) 
11.00-11.30 
Maa- ja kotitalousnaiset 
(3.10. / 7.11. / 12.12.) 
15.00-15.30 
Vesivoimistelu senioreille
17.30-18.00 
Yleinen vesivoimistelu 
Keskiviikko 
7.00-7.30 
Yleinen vesivoimistelu
12.00-12.30 
TK Kempele (aloitusajankohta 
avoin)
15.30-16.00 
TK Tyrnävä (16.8.-29.11.)
18.00-18.30 
Yleinen vesivoimistelu
Torstai
10.00-10.30 
TK Rantsila (.7.9.-21.12.) 
14.00-14.30 
Vesivoimistelu senioreille
18.30-19.00 
Yleinen vesivoimistelu
Perjantai
17.00-17.30 
Vesitreeni
18.30-19.00 
Rantalakeuden reuma ja tules 
(1.9.-18.5.)
Lauantai 
8.00-11.00 
Vauvauinti (19.8.-16.12.)

Kempeleen kunta
Kunnantalo
Asemantie 1
PL 12, 90441 Kempele
Puh: 08 5587 2200 
Fax: 08 554 8298
kempele@kempele.fi 

Honkasen päiväkoti
Honkasentie 11, 
Puh: 050 463 6340

Kirkkotien päiväkoti
Kirkkotie 20, Puh: 050 463 6330

Sarkkirannan päiväkoti
Alangontie 3, Puh: 050 4636 350

Kokkokankaan päiväkoti
Haukkakaarto 13, 
Puh. 050 463 6360

Puukoulun esikoulupäiväkoti
Haukkasuontie 2,  
Puh. 050 4636 369

Pikkukokon päiväkoti
Pikkukokko 2, Puh. 050 463 6373

Linnakangastalon päiväkoti
Linnakaarto 20, 
Puh: 050 4636 666

Santamäkitalon päiväkoti
Peltomiehentie 5, 
Puh: 044 4972 244

Kirkonkylän esikoulupäiväkoti
Vihiluodontie 585 Puh. 044 497 2243

Terveyskeskus
Kirkkotie 21
Puh: 558 72100, Fax: 08 554 8189

Sosiaali- ja 
mielenterveystoimisto
Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: 08 5587 2200

Vanhusten ja 
vammaisten palvelutalo
Hovintie 12, 90440 Kempele
Puh: 040 158 4017

Ketolanperän koulu
Luonungintie 13
Puh: 050 4636483, Fax: 08 512 537

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
alakoulu
Koulutie 4A/6
Puh: 050 316 9598

Kirkonkylän yhtenäiskoulu/
yläkoulu 
Koulutie 4A/6
Puh. 050 316 9430, 
Fax: 08 554 8671

Santamäkitalon koulu/
erityiskoulu
Peltomiehentie 5
Puh: 050 463 6483

Ylikylän yhtenäiskoulu 
Nerolantie 4 
Puh: 050 316 9555, 
Fax: 08 554 8602 

Linnakangastalon koulu 
Linnakaarto 20 
Puh: 050 316 9488, 
Fax: 08 554 8404 

Lukio 
Koulutie 4 B
Puh: 050 316 9593, Fax: 08 520 
8088

Tietotorin lasten- 
ja nuortentila
Koulutie 4B
Puh: 044 497 2287

Akatemian lasten ja nuortentila
Honkasentie 15,  
90450 Kempele

Kempele Akatemia 
Honkasentie 15 
90450 Kempele

Pääkirjasto
Zeppelinintie 1
Puh: 050 316 9409

Tietotori
Koulutie 4B,
Puh. 044 497 2308

Virkistysuimala Zimmari
Lehmikentäntie 2, 
Puh: 050 316 9406

Toimintakeskus Zytyke
Kuivaamontie 1, 
Puh. 050 463 6390

www.kempele.fi  •  
m.kempele.fi


