
Haluatko tietää enemmän? Upeasti kuvitettua Lakeuden äärellä, 
kaupungin naapurina –kirjaa myydään hintaan 15 € kunnantalon 
neuvonnassa (Takatie 6). Hyvä lahjaidea! Kirjassa on mm. ilmakuvia 
Kempeleestä 1940-luvulta 2000-luvulle, kartta merenrannan 
sijainnista eri aikoina, tietoa vanhoista rakennuksista ja luonnosta. 

11. Köykkyrin urheilualueella on 
hiihtokeskus ja laskettelurinne. 
Köykkyrinmäki on rakennettu ohitustien 
täyttömaan avulla parikymmentä vuotta 
sitten. Kuva on Köykkyrin loivemmalta 
puolelta, jossa voi talvella laskea 
pulkkamäkeä. Toisella puolen on valaistu 
päärinne ja kapulahissi. 

 

 

12. Ylikylän puukoulu (Pekurintie 9) 
valmistui vuonna 1914. Uusi, suuri 
koulurakennus sijaitsee tien toisella 
puolella (Nerolantie 4). Yhteensä 
Ylikylän koulussa on vajaa 600 
oppilasta. 

 

 

Teksti ja kuvat: Satu Ekmark 
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Uutta ja vanhaa radan itäpuolella, 14.5 km 
 
 Kempeleen uusia asuinalueita (Kokkokangas, Linnakangas) sekä vanhaa 

asutusta mm. Kokkokankaantien varrella. Reitin varrella voi käydä uimarannalla 
sekä kiivetä Köykkyrinmäelle ihailemaan näköalaa. Kiikarit mukaan! 

 Nähtävyydet: vanha pappila, Köykkyrin laskettelurinne, Ouluntullin uimaranta, 
kauppakeskus Zeppelin, Ylikylän puukoulu, Linnakangastalo. 

 Jos et käy uimarannalla, reitin pituus 11 km. 

 Tien kunto ja turvallisuus: Lähes kokonaan 
asvaltoitua pyörätietä.  

 Taukopaikat: Zeppelin, Ristisuolla Antell-
kahvila (Voimatie 6), uimarannan vieressä 
huoltoasema. Myös Zimmarissa on kahvila. 
Reitin lähellä Haukkakaarto 11:ssa on 
kauppa. 

 
Reittiohjeet: Zeppeliinintie (Zeppelinin pohjois-
pääty) – pyörätietä Pohjantien ali – Koskelantie 
– Pappilantie – pyörätietä Ketolanperäntien ali 
– Kaartotie – pyörätie  oikealle – Voimatie – 
pyörätie Pohjantien ali – Kokkokankaantie 
Ouluntullin uimarannalle asti – käännös takaisin – Kokkokankaantie – Tahko-
seläntie – Asemiehentie – kun Asemiehentie kääntyy vasemmalle, jatka pyörätietä 
suoraan – ohita seuraava kuja (Ritarikuja), sen jälkeen käänny pyörätietä 

vasemmalle – etene pyörätietä, vaikka katukylttejä ei näy 
– Pohjanpalo – Revontuli – jatka pyörätietä – Tirehtöörin-
piha – ohita seurakuntakeskus – ylitä Köykkyrintie – 
Puukiipijäntie – Peukaloisentie – Lehmikentäntie – 
Pyrinnöntie – lähde ajamaan maalialueen vasenta laitaa, 
käänny ennen taloja vasemmalle – käänny ensimmäiselle 
kujalle oikealle, joka on Kuusikuja – Kangastie – Pajukuja 
– Pekurinpolku – Pekurintie – pyörätietä Zimmarin ohi – 
Lehmikentäntie – Zeppeliinintie. 
 

1. Kauppakeskus Zeppelin avattiin vuonna 1992. 
Ostoskeskuksessa toimii noin sata yritystä. Vuonna 2011 

Zeppelinissä oli kävijöitä lähes 3.5 miljoonaa. Zeppelinin pohjoispäädyssä 3. 
kerroksessa on Kempeleen pääkirjasto. 



2. Kempeleen työväentalo (Koskelantie 
24) on vihitty käyttöön vuonna 1975. 
Talossa järjestetään muun muassa 
erilaisia juhlia. Kempeleen ensimmäinen 
työväentalo oli rakennettu vuonna 1903. 
Se sijaitsi lähellä nykyistä kunnantaloa. 

 

 

3. Vanha pappila (Pappilantie 5) 
on rakennettu vuonna 1899. Talo 
toimi pappilana vuoteen 1966 asti, 
jolloin valmistui keskustan seura-
kuntatalo. Nykyisin pappilassa on 
kerhotiloja. Viimeisin pappilassa 
asunut kirkkoherra oli rovasti 
Kaarlo Ilmari Cajanus. Hänestä ja 
pappilan vaiheista kerrotaan 
Kempeleen Kurpponen –lehdessä 
2002. 

4. Kissaojanpuisto Ristisuolla valmistui 
vuonna 1995. Puiston läpi virtaa Kissaoja. 
Puiston Zatelliitintien puoleisessa päässä on 
punalehtisiä koivuja. Punakoivu (Betula 
pubescens f. rubra) on hieskoivun mutaatio, 
joka on löydetty Oulun seudulta. 

5. Kempeleen paloasema 
(Zatelliitintie 1) on valmistunut 
vuonna 1991. Aikaisempi paloasema 
vuodelta 1974 oli kunnantalon 
vieressä siinä, missä nyt on 
kansalaisopiston Taitola. 

6. Tältä pyörätieltä avautuu näkymiä vanhoihin maataloihin. Maisema on 
innoittanut taiteilija Hannele Himankaa akvarellimaalauksiin. 

7. Jos haluat käydä katsomassa 
Linnalampea (ei kuvaa), aja noin 150 m 
Linnalammentietä.  

8. Ouluntullin Kalliomonttu (Kokkokan-
kaantie 412) on uimarannaksi kunnostettu 
kalliolouhosalue. Vesi on kirkasta pohja-
vettä. Rannassa on matala alue lapsille, 
kauempana on yli 8 m syvää. Talvella 
Kalliomontulla voi harrastaa avantouintia. 

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

 

Tietyö-merkkejä näkee varsinkin Linnakankaalla, sillä aluetta 
vasta rakennetaan. Uutuuttaan hohtavat talot näkyvät tielle 
hyvin, sillä pihakasvillisuus on vielä pientä. Alueella oleva 
puusto on kuitenkin kookasta. 

 

10. Kokkokankaan 
seurakuntakeskus (Kissaojantie 12) 
on valmistunut vuonna 2003. Sen 
on suunnitellut Arkkitehtitoimisto 
Pekka Lukkaroinen Oy. 
Seurakuntakeskuksen viereen 
rakennetaan uusi hautausmaa. 


