
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. Kiiesmetsä on lähes luonnontilassa säilynyt metsä. 
Kempeleen kunta osti Kiiesmetsän vuonna 2006. Kunta on 
suunnitellut, että Kiiesmetsästä voitaisiin kehittää 
luonnonsuojelualue.  Kiiesmetsässä on kohtalaisen paljon 
lahopuuta, mikä hyödyttää lahopuusta riippuvaisia eliölajeja. 
”Kiies” tarkoittaa ketunpesää. Kuvassa Kiiesmetsä talvella. 

 
 

 
12. Piriläntieltä aukeaa näkymiä 
Kirkonkylän koululle ja Vihiluodon-
tien vanhaan asutukseen.  

 
 
 
 
13. Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen 
yksikön puutarhaoppilaitoksen uusi päärakennus on 
vuodelta 1996. Sen lähellä on kaunis tekolampi. 
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Vihiluodon lenkki Teppolantien kautta, 12 km 

 Kulttuurihistoriaa, luontoa, uimaranta. 

 Hyvä reitti lintuharrastajalle – kiikarit 
mukaan! 

 Tien kunto ja turvallisuus: Vihiluodontie 
vaatii varovaisuutta, sillä tie on kapea, 
mutkainen ja autot ajavat kovaa. Teppo-
lantie on hiekka- ja soratie (yksityistie, 
joten pyöräily sallittu, autoilu ei). Pyörä-
tietä on kolmasosa reitistä (Piriläntie, Vihiluodontien loppu sekä Vihiluoto). 

 Jos haluat kuoppaisen Teppolantien sijasta palata Kempeleentien asvaltoitua 
pyörätietä pitkin, katso paluumatka reitistä ”Pikareitti Vihiluotoon”. 

 Jos käännyt Teppolantielle käymättä Vihiluodossa, reitin pituus 8.5 km.  

 Nähtävyydet: vanha kirkko, uusi kirkko, puutarhaoppilaitoksen vanha piha 
(Pirilä), Vihiluodontien raitti, Vihiluodon luontopolku ja lintutorni. 

 Muuta: venesatama, Teppolan pellot (muuttolintuja keväisin ja syksyisin). 

 Taukopaikat: Vihiluodon Torppa (Torpankuja 16), Airport Hotel (Vihiluoto 10). 
Vihiluodon luontopolun varrella on grillauspaikka. Lisäksi lähellä reittiä 
Piriläntien pohjoispäässä on huoltoasema ja Paiturissa ravintola (Eerontie 9). 

 
Reitti: Puutarhaoppilaitoksen vanha piha (Piriläntie 155) – Vihiluodontie – Teppola-
kodin jälkeen pyörätie vasemmalle – Lentokentäntien ali – Vihiluoto – Torpankuja 
– käännös venesatamassa – Torpankuja takaisin – Vihiluoto – Lentokentäntien ali – 
pyörätietä Vihiluodontielle –Teppolantie – Paiturintie – Piriläntie. 

 
1. OSAO Kempeleen yksikön puutarha-
oppilaitoksen alue. Tiilinen asuinraken-
nus ja kolme aittaa ovat 1800-luvulta, 
sementtitiilinen navetta 1910-luvulta ja 
hirsinen ulkorakennus 1900-luvun 
alusta. Kempeleen Puutarhurikoulu 
aloitti opetuksen paikalla vuonna 1952. 
Vuonna 1988 nimi muutettiin Kempe-
leen puutarhaoppilaitokseksi. Nykyisin 
oppilaitos sisältyy Oulun seudun 

ammattiopiston Kempeleen yksikköön. Myymälä Opinkukka sekä trooppinen 
kasvihuone (neljäs kasvihuone tieltä lukien) ovat auki oppilaitoksen aukioloaikoina. 
Sota-aikana Pirilässä toimi ammustehdas, jossa valmistettiin kranaatteja.  



2. Kempeleen vanha kirkko valmistui vuonna 1691.  
Se kuuluu Suomen vanhimpiin puukirkkoihin. Museo-
virasto on ehdottanut kirkkoa maailmanperintö-
kohteeksi, koska siinä on poikkeuksellinen tukipilari-
rakenne. Kirkontorni on 24 m korkea. Kirkon sisällä 
olevat maalaukset teki Mikael Toppelius 1700-luvulla.   
 
3. Kempeleen väkiluvun 
kasvaessa vanha kirkko 
kävi liian pieneksi, ja niin 
viereen rakennettiin uusi 
kirkko. Pyhän kolminai-

suuden kirkko valmistui vuonna 1993. Sen on 
suunnitellut arkkitehti Jorma Teppo. 
 

4. Punatiilinen Kirkonkylän koulu on rakennettu 
vuonna 2005. Kermanvärinen puutalo on entisen 
koulurakennuksen käsityösali vuodelta 1890. Tien 
toisella puolen on Kempeleen yläaste (rak. 1976) ja 
Kempeleen lukio (rak. 
1978). Oppilaitoksessa 
toimii myös lähikirjasto 
Tietotori. 

 
5. Vihiluodontie on Kempeleenharjua noudattava vanha, 
mutkainen tie, jonka varrella on vanhoja taloja. Tie on 
ollut olemassa ainakin 1700-luvun puolivälistä lähtien.  
Kun kesä-heinäkuisena iltana pyöräilee Vihiluodontietä 
pitkin, voi tuntea vanamon tuoksun. Vanamo on matala 
varpukasvi, jossa on vaaleanpunaiset kukat.  
 

 
6. Teppolakoti (Vihiluodontie 298) on vanhusten 
tehostettu palveluasumisyksikkö. Teppolakoti on 
rakennettu vuonna 1959. Ennen vanhaan 
vanhainkoteja sanottiin kunnalliskodeiksi. 
 
 
 

7. Hotelli Airportin (Vihiluoto 10) takaa alkaa 
Vihiluodon luontopolku. Sen on rakentanut 
Vihiluodon Kyläyhdistys ry. Muutaman sadan 
metrin päässä rannassa on hauskoja silta-
rakennelmia sekä lintutorni (nro 8). Se on 
Suomen parhaita bongauspaikkoja. Kempeleen-
lahdella näkee mm. hanhia ja vesilintuja.  
 
 

 
Polun varrella on grillausasema, jota saa käyttää. 
Hotellin vastaanotosta voi lainata kanoottia tai 
soutuvenettä (20 e/tunti, avainpantti 20 e) ja 
pelastusliivejä (5 e/hlö/tunti). Yhdistyksen 
jäsenille alennusta. Noin 3 km pitkä luontopolku 
jatkuu Kempeleenlahden luonnonsuojelualueelle. 
Vesi on matalaa, joten maankohoaminen siirtää 
rantaviivaa lähes metrin vuodessa. 

 
 
9. Vihiluodon niemennokassa on uimaranta sekä 
venesatama. Vihiluodon raitilla on myös hienoja 
ikimäntyjä. Kempeleenlahden toisella puolella 
näkyy Oulun Nuottasaaressa oleva Stora Enson 
paperitehdas. 
 
 
 

 
 
 
 
10. Teppolantien pellot ovat muuttolinnuille 
tärkeä levähdys- ja ruokailualue. Kevätmuuton 
aikaan Teppolassa saattaa nähdä satoja kurkia, 
hanhia ja joutsenia. Myös kesällä siellä pesii 
paljon lintuja. 


