
Haluatko tietää enemmän? Upeasti kuvitettua Lakeuden äärellä, 
kaupungin naapurina –kirjaa myydään hintaan 15 € kunnantalon 
neuvonnassa (Takatie 6). Hyvä lahjaidea! Kirjassa on muun muassa 
tietoa entisajan kempeleläisten elämästä, vanhoista rakennuksista ja 
Kempeleen luonnosta. Kirjasta löytyy kartta Kempeleen muinais-
jäännöskohteista, joista suuri osa on Mourunkijärven lähellä.  

 

 

 

 

Suomaisemaa Mourunkijärvestä 
luoteeseen. Hilla kukkii. 

 
 

 
11 ja 12. Tahkoseläntien varrella, vähän tiestä 
loitompana, on kaksi paikkaa, joissa on vanhaa 
metsää ja paljon haapoja. Ne ovat pöllöille sopivia 
elinympäristöjä. Kuvassa pöllön pönttö Juurussuolla. 
 
13. Tahkoseläntien vieressä on kaksi 
varhaiskivikautista röykkiötä. 
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Metsää ja mäkiä Juurussuolla – Mourunkijärven reitti, 24.5 km 

 
 Linnakankaalta Mourunkijärvelle. Meno 

Liimatantien ja Juurussuontien kautta (reitti 
käväisee Oulun puolella), paluu Tahkoseläntien 
kautta. Jos ajat molempiin suuntiin Tahkoselän-
tien kautta, reitin pituus 22 km. 

 Luontoa, uimaranta. Hyvä reitti lintuharrastajille 
– kiikarit mukaan!  

 Tien kunto ja turvallisuus: Kuoppaista hiekka- ja 
soratietä. Hitaasti ajettava reitti. Leveärenkainen 
pyörä tarpeen. Autoja väistettävä, mutta tiet 
ovat melko leveitä. Sähköyliherkille tiedoksi: 
sähkölinjoja Mourunkijärven lähellä. 

 Nähtävää: Mourunkijärven uimaranta, Juurussuon kylätalo ja raivaajapatsas. 
Reitin varrelle on merkitty metsäluontokohteita, joista osa on tiestä hieman 
kauempana. Jos haluat käydä niissä, saappaat ja hyttyskarkote ovat hyödyksi. 

 Taukopaikat: Reitin varrella ei ole kahviloita, kauppoja tms. Eväät mukaan. 
 
Reitti: Linnakangastalo (Linnakaarto 20) – Tahkoseläntie – Liimatantie – 
Juurussuontie – Mourungintie – käännös Mourunkijärvellä – Mourungintie – 
Juurussuontie - Tahkoseläntie – Linnakangastalo. 
 

1. Linnakangastalo (Linnakaarto 20) on 
valmistunut vuonna 2008. Sen suunnitteli 
Arkkitehtitoimisto Martti Väisänen Ky. 
Rakennuksessa toimii muun muassa 
Linnakangastalon koulu, jossa on noin 250 
oppilasta, sekä päiväkoti. 
 
 
 

2. Metsänäkymiä Liimatantieltä. Täryyttävän 
hiekka- ja soratien vaivalloisuuden korvaavat 
linnunlaulu ja puronsolina, joita tällä reitillä 
on luvassa. 
 
 



3. Jos haluat nähdä viehättäviä näkymiä 
puron varrella, niin pysäköi pyörä ennen 
Juurusojan ylittävää pikku siltaa ja käy 
tien vasemmalla puolen kävelemässä 
puronvartta myöten. Paikka on 
nippanappa Oulun puolella. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Juurussuontie ja Mourungintie ovat 
Kempeleen mäkisintä aluetta. Täällä 
pyöräillessäsi pääset siitä luulosta, 
että Kempele olisi vain tasaista 
peltolakeutta. 
 

 
 
 
 
5. Entisen Vinttikoiraradan jälkeen 
Mourungintien toisella puolella on hieno 
vanha metsä. Tiltaltin laulu kuuluu tässä ja 
muissa kuusivaltaisissa metsissä hyvin. 
Pöllökin pesii täällä. 

 
 
 
 
 
 

6. Karttaan katkoviivalla ympäröity alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
Juurussuon asutustila-alue. Taloissa on vielä nähtävissä 1950-luvulle tyypillisiä 
piirteitä. Juurussuolla on useita hevostiloja. 

 
7. Juurussuon kylätalo 
(Mourungintie 85) on vuodelta 
1990. Kunta kustansi talon, ja 
kyläläiset rakensivat sen talkoo-
työnä. Kylätalon vieressä on Matti 
Lahtisen tekemä Raivaajapatsas. 
Patsas on kunnianosoitus Juurus-
suon asuttajille, sillä entisaikaan 
elämä Juurussuolla oli kovaa. 
Jotkut uudisraivaajat asuivat ensin maakuopassa, kunnes saivat rakennettua talon. 
Maapalstan raivaaminen korpeen oli suunnaton urakka ennen koneiden aika-
kautta. Juurussuon historiasta löytyy tietoa ”Kempeleläiset kertovat” –julkaisuista. 

 
8. Mourunkijärvi on Kempeleen ainoa 
järvi. Se on kaunis, matala järvi, jota 
ympäröivät suo- ja metsäalueet. Siellä 
on hiekkainen, melko iso uimaranta. 
 
9. Mourunkijärven pohjoispuolelta on 
löydetty esihistoriallisia asuinpaikkoja 
sekä pyyntikuoppia (ei kuvaa). Niiden 
sijainnista on kartta Lakeuden äärellä, 
kaupungin naapurina –kirjassa. Vinkki: 
googleta Muinaisjäännösrekisteri. 

 
10. Mourunkijärven eteläpuolella on Järvisuo. Se on 
luonnontilainen avosuo. Jos haluat, voit kiertää 
kävellen järven toiselle puolen suomaisemia 
ihailemaan. Pyörällä ei pääse, sillä tie on upottavaa 
hiekkaa, jossa pyörää joutuu taluttamaan, milteipä 
raahaamaan. Mourunkijärven länsipuolella risteilee 
useita reittejä, joten myös eksymisen vaara on 
olemassa, ellet pidä järveä näköpiirissä. 


