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TIIVISTELMÄ

Tämä tapaustutkimustyyppinen diplomityö esittelee Tähkälän asuinalueen luonnos-
suunnitelman, joka on laadittu alueen asemakaavoitusta ajatellen, sekä siihen johta-
neen suunnitteluprosessin. Diplomityö koostuu suunnitelmasta, suunnitteluprosessia 
avaavasta selostuksesta sekä osallistamisen vaikutusten arvioinnista. Selostusosa käsit-
telee Kempeleen kunnan Kirkonseudun tilastoalueella sijaitsevan uuden asuinalueen 
suunnitteluun liittyvää selvitystyötä osallistavan suunnitteluprosessin näkökulmasta. 
Etenen kaavaprojektin kulun mukaan kronologisesti alkaen tavoitteen ja tarkoituksen 
määrittelystä ja päätyen analyysin ja arvottamisen kautta suunnittelutyön vaiheisiin ja 
suunnitelman esittelyyn. Lopuksi arvioin osallistamisen vaikutuksia suunnitelman ja 
suunnitteluprosessin kannalta.

Diplomityö taustoittaa laajasti Tähkälän kulttuurimaisema-alueen asemakaavatyötä 
ja pilotoi vuorovaikutteisempaa suunnittelutapaa kunnassa. Diplomityön pohjalta on 
laadittu asemakaavaluonnos, joka tullaan työstämään ehdotukseksi. Tähkälän asuin-
alue vastaa kasvavan kunnan tarpeeseen saada omakotitontteja keskustan länsipuo-
lelle. Paikka on lähellä keskustaa ja valmiiksi hyvien palvelu- ja liikenneyhteyksien 
äärellä, mutta tällä hetkellä maa on aktiiviviljelyssä. Tällaiset maaseutunäkymät ovat 
Kempeleen keskeistä kulttuurimaisemaa. 

Tähkälä on monipuoliseen omakotirakentamiseen painottuva noin 370 asukkaan uusi 
asuinalue. Erityisesti huomiota on kiinnitetty rakentamisen sopivuuteen perinnemai-
semaan sekä toimiviin kevyenliikenteenyhteyksiin. Ideointi alkoi kesällä 2017 ja kaava-
hanke tuli vireille joulukuussa 2017.

Suunnitteluprosessissa on osallistettu kuntalaisia ja tehty tiivistä yhteistyötä muiden 
suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. Diplomityössäni esittelen osallistamista 
siten, että kokemustani on mahdollista hyödyntää myös muiden kaavahankkeiden 
osallistamisen suunnittelussa.
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ABSTRACT
Case Tähkälä: A Participatory Detailed 
Planning Process in a Valuable Cultural 
Landscape
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ABSTRACT

Th is diploma work is a case study, which consists of a plan of a new living district 
ahead of a draft  for a detailed plan, and a description of its participatory planning 
process. Th e new district, Tähkälä, is located in the Northern Finland in Kempele 
municipality, close to the center, in Kirkonseutu area. It serves as research for the 
detailed planning work in the area, and also as a trial for interactive planning 
process in the municipality. 

Th ere is a need for a new housing area, especially for plots for detached houses, on 
the western side of Kempele due to relatively fast population growth of the muni-
cipality. Th e location is close to the center and already well connected to services 
and traffi  c infrastructure, but the land is still in agricultural use as it has been for 
hundreds of years, and as such a relevant cultural landscape. 

Chronological description begins from defi ning the need and purpose for the plan, 
goes on to analysis and value assessment phase ending with several sketches and 
the trail of thought behind them. I then present the plan and elaborate some of its 
features. Finally I evaluate the eff ects of the used means of participation.

Tähkälä is to be a new housing district of circa 370 inhabitants. It consists mostly 
of plots for detached houses. Special attention was paid to the suitable scale and 
volume of the buildings to fi t them in the landscape, varying plot sizes for diff e-
rent needs as well as the traffi  c arrangements for the pedestrians and bicycles. Th e 
fi rst sketches were drawn in the summer of 2017, and the planning process was 
initiated in December 2017. 

Th roughout the process I worked in a participatory manner with the inhabitants 
of the surrounding areas as well as other designers and authorities. In this diploma 
work I describe the process from a participatory point of view in such a way that it’s 
possible for one to utilise my experience in arranging participation in future urban 
planning projects.
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1. JOHDANTO
Diplomityön lyhyt esittely.
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Kempeleen Kirkonseudun asemakaavatyö on 
kasvavan kunnan lähivuosien näkyvin uuden 
asuinalueen kaavahanke. Keskeisen sijainnin 
sekä maisemallisten arvojen vuoksi suunnit-
teluun oli halu panostaa tavallista enemmän. 
Tarjouduin syventymään diplomityön tasolla 
alueen kulttuuriympäristöön ja sen huomioi-
miseen suunnittelussa. Lisäksi halusin kokeilla, 
miten osallistava suunnittelutapa onnistuisi ja 
otettaisi vastaan kunnassa, jossa on aiemmin 
totuttu suppeampaan vuorovaikutukseen suun-
nittelun aikana.

Asemakaavan taustoitustyö sekä asemakaava-
runko vaiheineen muodostavat tämän diplomi-
työn keskeisen sisällön. Diplomityön tavoite ja 
tarkoitus on kaksiosainen yhdistäen tutkimusta 
ja suunnittelua: ensiksi osallistavan ja kulttuu-
riympäristön huomioivan suunnitteluprosessin 
läpi vieminen, ja toiseksi edellä syntyneeseen 
tietoon ja aineistoon pohjautuva toteuttamis-
kelpoinen asemakaavarunko. Selostan suun-
nitteluprosessin osallistamiskeinoineen sekä 
kokoamani aineiston, ja esittelen suunnitelman 
ja arvioin lopuksi osallistamisen vaikutuksia 
prosessiin ja suunnitelmaan. Liitteenä on lisäksi 
nähtäväksi laitettu asemakaavaluonnos, jossa 
diplomityön sisältö vietiin asemakaavamerkin-
nöiksi.

Vastuualueenani diplomityöntekijänä asema-
kaavahankkeessa on ollut uuden asuinalueen 
luonnosvaiheen analyysi, arvottaminen, runko-
luonnosten tekeminen, muiden suunnitteli-
joiden ja asiantuntijoiden kuuleminen, osal-
listamisen suunnittelu ja toteuttaminen sekä 
suunnitelman sisällön vuorovaikutteinen työs-
täminen asemakaavaluonnosta varten.

Diplomityö on tehty yhteistyössä Kempeleen 
kunnan kaavoitusyksikön kanssa. Olen työs-
kennellyt tiiviisti yhdessä maantieteilijä ja 
kaavasuunnittelija Laura Felinin kanssa. Hän 
on muun muassa laatinut kaavan virallisia 

asiakirjoja sekä toiminut työparinani yleisö-
tilaisuuksien ja muun osallistamisen käytän-
nönjärjestelyissä, asiakkaiden kohtaamisessa 
ja päivittänyt kunnan nettisivuille hankkeen 
tietoja. Nähtäville menneen kaavaluonnoksen 
kaavakartan on ohjaukseni mukaan puhtaak-
sipiirtänyt tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi. 
Työskentelyä kunnassa on ohjannut kaavoittaja 
Kaija Muraja. Lisäksi suunnitteluun ovat työpa-
noksensa antaneet liikennesuunnittelun osalta 
kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka ja 
vihersuunnittelun osalta kunnanpuutarhuri 
Sari Palo. Ulkopuolisten konsulttien rooli hank-
keessa on ollut melko vähäinen: suunnittelussa 
on hyödynnetty muihin hankkeisiin teetettyjä 
selvityksiä ja tilattu muutama lisäselvitys.

Asemakaavahanke on herättänyt paljon keskus-
telua, sillä alue on totuttu näkemään maatalo-
uskäytössä ammoisista ajoista: paikan oletetaan 
olleen aktiiviviljelyssä jo vanhan kirkon raken-
tamisen aikaan 1600-luvun lopulla (ajoitustieto 
Museoviraston RKY-listaus).
  
Kaavahankkeen eteenpäinviemistavaksi valit-
tiin laaja osallistaminen, jotta kuntalaiset 
pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä ja aidosti 
vaikuttamaan ympäristönsä muutoksiin. 
Analyysivaiheessa on tutkittu alueen ominai-
suudet ja koottu jo tehtyjä selvityksiä. Arvot-
tamisen apuna toimivat aikaisemmat arvojen 
määritykset, kuten kaavamerkinnät ja kunnan 
kulttuuriympäristöohjelma, sekä kuntalaisten 
kuuleminen yleisötilaisuudessa.

Suunnittelu eteni lukuisien välivaiheiden ja 
kaavarunkoluonnosten kautta. Puristin ideat 
lopulta kahteen kaavarunkoon, joista toinen 
valittiin kehitettäväksi luonnokseksi saakka. 
Esittelen valitun kaavarungon ja kerron koke-
mukseni osallistamisen vaikutuksesta tässä 
luonnossuunnittelutyössä, sekä arvioin sen 
merkitystä tuleville kaavahankkeille.
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2. KÄSITTEET

Tämän diplomityön kannalta keskeisimpiä käsit-
teitä ovat kulttuurimaisema ja osallistava kaavoi-
tus. Kerron, mitä niillä tässä yhteydessä tarkoite-
taan, ja miksi ne ovat tärkeitä.
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2.1 Kulttuuriympäristö ja kulttuurimaisema

Ihmisen toimintaympäristön arvioimisen ja arvotta-
misen yhteydessä käytetään laajasti näitä käsitteitä. 
Museovirasto muistuttaa määritelmissään myös käsit-
teiden laajuudesta ja sisällön monipuolisuudesta:

Kulttuuriympäristö

”Ympäristössä näkyy ihmisen toiminta sekä vuoro-
vaikutus luonnon kanssa esihistoriasta nykypäivään 
asti. Erilaisista ja eri-ikäisistä maisemista, raken-
netuista ympäristöistä ja arkeologisesta perinnöstä 
muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan kulttuu-
riympäristöksi.” 
(<www.museovirasto.fi > viitattu 18.6.2018)

Kulttuurimaisema

“Maanpinta, ilmasto, vesistöt, maan viljavuus 
ja kulkumahdollisuudet ovat ohjanneet ihmisen 
toimintaa. Toimintatavat ovat mukautuneet 
luontoon ja muuttaneet luontoa. Nämä ihmisen 
toiminnan jäljet näkyvät kulttuurimaisemassa pyyn-
tikulttuurista alkaen nykyiseen pysyvään asutuk-
seen asti. Kulttuurimaisemalla viitataan usein 
maaseudun maisemiin, mutta myös kaupunki- ja 
kylämaisemat ovat kulttuurimaisemia.”
(<www.museovirasto.fi > viitattu 18.6.2018)

Kulttuurimaisema on siis kulttuuriympäristön alakä-
site. Kirkonseudun peltomaisema ympäröivine 
rakennuksineen ja teineen on Kempeleen keskeistä 
kulttuurimaisemaa, sekä useille nykyisille ja entisille 
kuntalaisille rakas näkymä. Nykyisen keskustan yhtey-
dessä olevalla alueella näkyy historia ja identiteetti 
paikallisesti arvokkaalla tavalla. Maankohoamisran-
nikko on ollut poikkeuksellisen viljavaa, ja Kempe-
leenharjun reuna puolestaan rakentamiselle otollinen 
alue.

2.2 Osallistava kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää osallisten vuoro-
vaikutuksesta seuraavasti:

”62 § Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun 
lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaih-
toehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, 

että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja 
yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia 
ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta.”

Edelleen MRL 63 § velvoittaa laatimaan ja asetta-
maan julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman. 65 § velvoittaa 
asettamaan kaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi 
ja vastaamaan muistutuksen jättäneille. 66 § sisältää 
määräyksen viranomaisneuvotteluista asianosaisten 
viranomaistahojen, asemakaavan tapauksessa 
ELY-keskuksen, kanssa, ja lopulta 67 § määrää tiedot-
tamaan lainvoimaisesta kaavasta. (MRL § 62-67)

Osallisten tiedottaminen ja kuuleminen on siis laki-
sääteinen, mutta varsin kapea osa kaavaprosessia. 
Osallistuminen on osallisten omaehtoisesti tapah-
tuvaa tiedon vastaanottamista ja palautteen anta-
mista. Osallistaminen puolestaan on kaavoituksen 
aktiivista toimintaa, joka kannustaa osallisia osallistu-
maan kaavaprosessiin. (YM 2007, s. 14) Osallistavalla 
kaavoituksella tarkoitetaan tavanomaisesti kaavoitus-
prosessia, jossa viranomainen pyrkii toiminnallaan 
lisäämään osallistumista laissa määrättyä minimi-
tasoa enemmän ja aktiivisemmin. Tämä voi tapahtua 
esimeriksi tiedottamalla laajemmin ja aiemmin hank-
keen vaiheista ja etenemisestä, pitämällä palavereja 
osallisten kanssa tai järjestämällä avoimia yleisötilai-
suuksia.

Tähkälän asemakaavatyössä on osallistettu tiedotta-
misen, palaverien ja kokousten, maanomistajatapaa-
misten, yleisötilaisuuksien ja kouluvierailun keinoin. 
Lisäksi on oltu hankkeesta kiinnostuneiden kunta-
laisten tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse 
sekä kasvokkain, kun kaavan sisällöstä on ollut haluk-
kuutta keskustella. Keskeistä on ollut osallistamisen 
aloittaminen niin varhaisessa vaiheessa, että osallisilla 
on aito vaikuttamisen mahdollisuus kaavaprosessin 
lopputulokseen. Kohdassa 4.3 kerron lisää laajan osal-
listamisen aloittamisesta ja osallistumisteema kulkee 
mukana kussakin suunnitteluvaiheessa.
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3. PROSESSIN SUUNNITTELU
Olen ollut mukana Tähkälän asemakaavahank-
keessa alusta asti. Esittelen tässä luvussa kaava-
hankkeen ja diplomityön sekä niiden suhteen 
toisiinsa.

Kuva 2. Ensimmäinen maastokäynti.
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3.1 Asemakaavan tarve, tavoite ja tarkoitus

Vuosien ajan on Kempeleessä ollut huutava pula omako-
titonteista taajaman länsipuolella. Kunta on kasvanut 
voimakkaasti Pohjantien itäpuolella, asumisen osalta 
Linnakankaan ja Metsärinteen alueella ja liikerakenta-
misen ja palveluiden osalta Zeppelinin läheisyydessä. 
Keskustan kehittäminen on jäänyt maanomistusseik-
kojen vuoksi lähes pysähdyksiin, sillä kunnassa pyri-
tään kaavoittamaan vain kunnan omistamille maille 
ja selviytymään maankäytön kehittämisestä mahdol-
lisimman pitkälle sopuratkaisuin laajojen lunastusten 
sijaan. (Petri Joro 14.2.2018)

2015 kunta sai haltuunsa Kirkonseudulta, keskustan 
välittömästä läheisyydestä, noin 22 hehtaaria maata 
(P. Joro 14.2.2018), joka on osoitettu 1. vaihemaakun-
takaavassa taajamatoimintojen alueeksi sekä Oulun 
seudun yleiskaava 2020:ssa asumiseen. Kaavatilan-
teesta kerron tarkemmin kappaleessa 4.1. On jätetty 
asemakaavassa tarkasteltavaksi, millaista asumista 
alueelle voidaan sijoittaa siten, että kunnioitetaan 
alueen arvoja ja rakennetaan paikalle sopivaa identi-
teettiä.

Tein ensimmäisiä hahmotelmia kaavarungoista sekä 
alueelle mahtuvan asumisen määrästä ja laadusta 
kesällä 2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) laitettiin nähtäväksi 3.1.2018 ja työ lähti käyn-
tiin vauhdikkaasti kesällä hahmoteltujen tonttimäärä-
tavoitteiden mukaisesti.

OAS:ssa kaavan tavoitteet ja tarkoitus on kerrottu 
seuraavasti:

”Asemakaavan tavoitteena on rakentaa uusi asuin-
alue Kempeleen keskustan alueelle, jossa yhdistyy 
urbaanin ja maaseutuasumisen parhaat puolet. 

Asemakaava täydentää ja toisaalta tiivistää Kempe-
leen taajamarakennetta siten, että täydentyvä 
yhdyskuntarakenne lisää joukkoliikenneyhteyksien 
kehittämismahdollisuuksia Kempeleen taajaman 
alueella. Tavoitteena on, että asemakaavan valmis-
tuessa uudella asuinalueella on monipuolinen tont-
titarjonta: omakotitontteja (350 m²–1200 m²) sekä 
yhtiömuotoista asumista erillispientaloista rivi- ja 
luhtitaloihin peltomaiseman äärellä. Asemakaava-
työssä kiinnitetään erityistä huomioita suunnitte-
lualueen maisema-arvoihin. 

Toteutuessaan asemakaava tarjoaa Kempeleen 
taajaman länsipuolelta laadukkaita asumisen tont-
teja hyvien palvelujen äärellä. Asemakaava-alue 
ulottuu Kirkonkylän yhtenäiskoulun tontille sekä 
sen länsipuolella olevan maatilakeskuksen alueelle. 

Varhaiskasvatuksen tilatarpeet on tiedostettu ja 
kaavaprosessissa tutkitaan varhaiskasvatuksen 
sijoittumista olevan koulurakennuksen välittömään 
läheisyyteen. Tavoitteena on tukea opinpolun synty-
mistä varhaiskasvatuksesta peruskouluun.”

Ote Kirkonseudun asuinalueen laajennuksen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta 20.12.2017.

Asemakaava-alueella tunnistettiin kulttuuriympäris-
töarvoja sekä tiedettiin kuntalaisten tunteikas suhtau-
tuminen maisemaan, joten asemakaava tuli laatia 
erityisen herkällä kädellä. Ilmaisin kesällä 2017 kiin-
nostukseni tehdä alueen suunnitteluhaasteiden ympä-
rille diplomityöni sitten, kun alueen asemakaavoitus 
käynnistyy ja pääsinkin aloittamaan työn tammi-
kuussa 2018. Diplomityön ja kaavasuunnittelun tuli 
niveltyä sujuvasti, jotta molemmat tukevat toisiaan.
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3.2 Diplomityön tavoite, menetelmä ja aikataulu

Diplomityöni on tapaustutkimus, eli perehdyn 
syvällisesti rajattuun alueeseen ja aihepiiriin määrä-
tyssä kontekstissa: uuden asuinalueen sovittamiseen 
Kempeleen Kirkonseudun kulttuurimaisemaan sekä 
uuden osallistavan suunnittelukäytännön aloitta-
miseen kunnassa. Yleisemmällä tasolla työn sisältö 
on sovellettavissa vertailukohdaksi maaseudun ja 
taajaman rajapinnan kehittämisessä sekä osallista-
misen suunnittelussa.

Diplomityön tavoitteeksi asetettiin mahdollisuuksien 
mukaan sellaisten toimintatapojen, suunnittelukei-
nojen ja ratkaisujen etsiminen ja käytännössä kokeile-
minen, joista voisi olla hyötyä vastaaville maaseudun 
ja taajaman rajapintaan sijoittuvien suunnitteluhank-
keille. Tähkälä sijaitsee maisemallisesti arvokkaan 
peltoaukean laidalla kuntakeskuksen taajaman välit-
tömässä läheisyydessä, vain puolen kilometrin päässä 
Kempeleen keskustasta.

Kempeleessä on voimakkaan kasvun myötä painetta 
ulottaa asumisen alueita pelloille, joille yleiskaava-
tasolla on osoitettu kehitettävää asumisen aluetta. 
Tähkälän asemakaavahanke toimii tässä suhteessa 
paikallisena pilottihankkeena. Kulttuuriympäristön 
arvojen tunnistaminen ja paikan identiteetin löytä-
minen vaikuttivat onnistumisen edellytyksiltä, kun 
suunnitellaan uutta asuinaluetta näin keskeiselle 
paikalle. 

Ennen diplomityön aloittamista perehdyin maalais-
urbaanin, eli maaseudun ja kaupungin piirteitä 
yhdistelevän, ympäristön maankäytönsuunnitteluun 
kuntasuunnittelun erikoiskurssin tutkielmaesseetä 
työstäessäni. Luin Kempeleen kulttuuriympäristöoh-
jelman kurkistukseksi kunnan historiaan ja identiteet-
tiin. Kaipasin kuitenkin vielä paikallisempaa ja ajan-
kohtaisempaa kokemustietoa arvottamisen pohjalle. 
Pyrin suunnitelmassani rakentamaan uudelle asuina-
lueelle identiteettiä, joka ei vieraannuttaisi sitä perin-
nemaiseman yhteydestä.

Metodiksi valitsin osallistamisen tuomisen tiiviiksi 
osaksi niin analyysiä kuin suunnittelua. Valinta 
ohjasi diplomityön painopistettä uuden osallista-
miskäytännön käyttöönoton suuntaan.  Osallista-
minen suunnittelun alkumetreiltä saakka on juuri 

Kempeleen kunnan kontekstissa uutta, joten valmista, 
kuntalaisille tai virkamiehille tuttua toimintamallia ei 
ollut muodostunut. Työn ensimmäinen haaste olikin 
kuntalaisten tavoittaminen siten, että syntyisi välitön 
ja vilpitön tunnelma. Käsittelen osallistamisen suun-
nittelua lisää kappaleessa 3.3 ja vaikutuksia luvussa 6.

Kaavahankkeen aikataulu oli todella kunnianhi-
moinen; saada vaativan uuden asuinalueen asema-
kaava luonnoksena nähtäväksi alle puolessa vuodessa 
vireilletulostaan. Diplomityön tutkimussisällön ja 
suunnitelman oli siis syytä mukailla samaa, tiivistä 
aikataulua. Yleisötilaisuuksien vaiheiden ja ajankoh-
tien lukitseminen rytmitti työskentelyä.

Tammikuussa 2018 laatimani suurpiirteinen tavoi-
teaikataulu, jossa ovat mukana sekä diplomityön että 
asemakaavan tehtävälistat, näytti tältä:

Tammikuu
Analyysi
Arvotus
Selvityksiin perehtyminen
Osallistamisen suunnittelu
Yleisön kuuleminen

Helmikuu 
Kaavarunkotyö: vaihtoehdot

Maaliskuu
Yleisötilaisuus runkovaihtoehdoista
Valiokuntien varaaminen
Synteesirunko

Huhtikuu
Synteesirunko jatkuu tarvittaessa
Rakennustapaohjeen työstö alkaa

Toukokuu
Luonnoksen valmistelu 21.5. kunnanhallitukseen 
Oltava listalla 16.5.

Aikataulu toteutui pääpiirteissään. Diplomityön sisältö 
suunnittelua tukevilta osin valmistui ajallaan. Yleisöti-
laisuudet pidettiin 31.1. ja 19.3. Asemakaavahankkeen 
aikataulu viivästyi vain kahdella viikolla. Rakennusta-
paohjeen tekeminen jäi kokonaisuudessaan syksylle.
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3.3 Osallistamisen suunnittelu

Tässä kappaleessa kerron osallistamisen suunnitte-
lusta. Toteutuma kulkee suunnitteluprosessin kuva-
uksessa mukana diplomityön loppuun saakka. Oli 
tiedossa, että alueen tulevaisuus puhuttaa kunta-
laisia. Osa on suhtautunut kehitykseen todella 
myönteisesti, osa on asettunut jyrkästi alueen 
rakentamista vastaan. Monissa hanke herättää risti-
riitaisia tunteita: pelkoja ja epävarmuutta, mutta 
toisaalta paljon toiveita. Miksi kaavoitetaan juuri 
nyt, juuri tänne? Alusta alkaen oli perusteltava 
selkeästi, miksi kaavahanke on tarpeellinen ja toteu-
tumassa juuri tälle alueelle, sillä OAS:n nähtäville 
menosta saakka tätä kysyttiin. Avoin keskustelu 
tavoitteista ja tarpeista voi hälventää turhia pelkoja 
ja arvailuja. Viereisen sivun kuvaan 3 olen koonnut 
syyt asuinalueen asemakaavoituksen käynnistämi-
selle. 

Kunnan toimintakulttuuri ei ollut kaavoituksen 
osalta entuudestaan kuntalaisia osallistava tai 
erityisen avoin. Aiempi toimintamalli on ollut 
perinteisen ylhäältäohjautuva: kaava valmistellaan 
luonnokseksi saakka virkamies- tai konsulttityönä 
ja valmiin idean kanssa mennään yleisön eteen 
esittelemään, mitä on suunniteltu. Korkeintaan 
keskeisten maanomistajien kanssa on keskusteltu 
ennakkoon. Tapa on varsin tavallinen pienissä 
ja keskikokoisissa kunnissa ja täyttää toki lain 
kirjaimen (Leskinen 2016). Melko tuoreiden henki-
löstömuutosten myötä uudet toimintatavat hakivat 
hankkeen vireille tullessa vielä muotoaan, ja elettiin 
vastikään kärsityn kaavoituksen resurssipulan jälki-
mainingeissa.

Innostuin ajatuksesta, että juuri tämän asema-
kaavan kohdalla aloittaisimme vuorovaikutteisen 
suunnittelukäytännön kokeilemisen varhaisesta 
vaiheesta, ennen kuin mitään on valmiina. Diplo-
mityöntekijänä pääsin keskittymään täysin vain 
yhteen hankkeeseen, joten ajankäytöllisesti osal-
listamisen järjestäminen kunnassa uudella tavalla 
tuli mahdolliseksi. Ajatus oli, että mikäli saamme 
lupaavia tuloksia, opittua osallistamismenetelmää 
voidaan hyödyntää vastaisuudessakin rutiinin-
omaisemmin. Osallistumisen hyödyt, kuten luotta-
muksen ja vuoropuhelun syntyminen, realisoituvat 
pitkällä aikavälillä (Leskinen 2016). Lähtötilanne 
oli haastava, koska kuntalaisten kokemus vaikutta-
mismahdollisuuksistaan kaavoitukseen oli heikko. 
Tästä asetelmasta innostaminen yleisötilaisuuk-
siin mukaan vaatii uuden käytännön rakenta-
mista ja toistoja. Jostakin kuitenkin on aloitettava. 

Kuten vanha kiinalainen sananlasku kertoo: Paras 
aika istuttaa puu oli kaksikymmentä vuotta sitten. 
Toiseksi paras aika on nyt.

Ennen työn aloittamista etsin vastaukset muuta-
maan keskeiseen kysymykseen, jotka määrittelin 
koskien kaavatyön vuorovaikutusta. Etenkin osal-
listamisen roolin ja vaikuttavuuden sekä osalli-
sille syntyvien odotusten määrittely ja kertominen 
oli keskeistä, ettei mennä metsään heti uuden 
käytännön esittelyvaiheessa.

Mikä on oikea määrä osallistamistyötä suhteessa 
hankkeen kokoon ja merkitykseen? Kirkonseudun 
asuinalue rakentuu keskeiselle, näkyvälle ja omalaa-
tuiselle paikalle kunnassa. Hanke kehittää aluetta, 
jolla ei ole vuosikausiin tapahtunut minkäänlaista 
uudistumista. Paikan kulttuuriympäristön muutos 
aiheuttaa voimakkaampia reaktioita kuin tavan-
omaiset reuna-alueille rakentuvat uudisalueet. Sekä 
yleisön kiinnostuksen vuoksi että kulttuuriym-
päristön arvojen kartoittamiseksi katsoin hyväksi 
käyttää aikaa ja vaivaa osallistamiseen.

Keitä osallistetaan? Suunnittelualueella ei Vihi-
luodontien reunaa lukuun ottamatta ole valmiiksi 
asukkaita, mutta alueen luonne ja keskeinen sijainti 
laajentavat keskeisten osallisten joukkoa muiden 
lähialueiden asukkaisiin sekä tavallaan kaikkiin 
kuntalaisiin. Suunnittelualueen keskeisellä vaiku-
tusalueella kaavoitus lähestyi kirjeitse Vihiluo-
dontien ja Savikorven asukkaita ja maanomistajia. 
Yleisötilaisuuksista tiedotettiin myös kuntatiedot-
teessa ja paikallislehdessä sekä kunnan sosiaalisessa 
mediassa. Potentiaaliset tulevat asukkaat olisivat 
olleet kiinnostava joukko, mutta kaavan vireille 
tulosta tonttien luovutukseen vierähtää vuosia, 
joten tulevat asukkaat tuskin itsekään vielä tietävät 
haluavansa alueelle. Toisaalta juuri nyt Kempeleen 
vetovoima on niin huomattava, ettei varsinaista 
ennakkomarkkinointia ole tarpeen tehdä.

Alueen käyttäjiä asukkaiden lisäksi ovat Kirkon-
kylän yhtenäiskoulun oppilaat, ja koulun toiminnan 
jatkuminen ja kehittäminen alueella on eräs kaavan 
tavoitteista. Näin ollen koululaisten sekä opetta-
jien ottaminen mukaan tarpeiden kartoitukseen 
tuntui luontevalta valinnalta. Kun laajemmalle 
linjalle oli lähdetty, esittelin hankeen myös toteu-
tuksesta vastaavalle teknisten palvelujen henkilös-
tölle. Lisäksi tietenkin suunnittelun aikana kuulin 
viranomaisia, verkostotoimijoita ja muita suunnit-
telijoita.
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Kuva 3. 
Kaavoituksen 
perustelut.

Mikä on osallistamisen rooli kaavahankkeessa? 
Kaavoitukseen osallistuminen voi olla mitä vain 
valmiin suunnitelman kommentoinnin ja alkuana-
lyysiin osallistumisen väliltä. Tässä hankkeessa 
halusin tarjota asian omakseen kokeville kuntalai-
sille aidon mahdollisuuden osallistua ideointiin. 
Halusin selvittää osallisten kuulemisen kautta, mitä 
uusi alue voisi tarjota ja millä tavalla sen identiteetti 
rakentua niin, että se tukisi ympäröiviä alueita. Kiin-
nostuneet kuntalaiset pitävät läpinäkyvän prosessin 
aikana huolen siitä, että kaikki vaihtoehdot tulevat 
harkituiksi ja valinnat perustelluiksi. 

Missä vaiheessa osallistetaan? Osallisten rooli 
vaikuttaa tähän eniten. Koska halusin tehdä yleisön 
kanssa yhteistyötä suunnittelun eri vaiheissa, 
järjestin ensimmäisen yleisötilaisuuden jo varhain. 
Myös se vaikutti paljon, että alueen käyttötarkoitus 
on varsin kansantajuinen - asumisesta kaikilla on 
jonkinlainen kokemus ja sanottavaa - ja kaavoituk-
senkin näkökulmasta tavanomainen, joten osallis-
tamisen aloituksen pohjaksi ei vaadittu laajaa taus-
toitusta. Myös kaavarungot halusin viedä yleisön 
kommentoitavaksi ennen luonnoksen nähtäville 
asettamista, jotta osallistumisen ja avoimuuden 
jatkumo säilyy. Myös niin sanotusti suljetuin ovin 
tapahtuva osallistaminen, eli erilaiset kunnan 
toimijoiden sisäiset palaverit aloitettiin ideointivai-
heessa, siis hieman aiemmin kuin tavanomaisesti 
on tehty.

Mitkä ovat osallisten odotukset osallistamispro-
sessissa? Jotta osallistuminen ei olisi turhauttavaa, 
täytyy alusta saakka olla selkeä linja siinä, millaiset 
odotukset kuntalaisille syntyy osallistamisen 

roolista kaavoituksessa. Niin ihanaa, kuin olisikin 
sanoa: ”Nyt te saatte suunnitella, mitä ympäris-
töönne tulee”, täytyy muistuttaa tilaisuuksiin osal-
listujia ja mielipiteensä jakavia siitä, että vastuu 
suunnittelusta on viranomaispuolella ja suunni-
telmien hyväksymisestä kunnan päättäjillä. Kuul-
luksi tulemisen kokemus on kuitenkin ensisijaisen 
tärkeä, ja sen voin yleisölle luvata, että jokainen 
idea ja mielipide tarkastellaan ja sopivuus suunni-
telmaan punnitaan monelta kannalta. Vaikka kaik-
kien toiveita ei voida toteuttaa - ne ovat usein myös 
ristiriidassa keskenään - niin paremmat mahdolli-
suudet toteutukseen saakka päätymiseen on sellai-
silla toivomuksilla, jotka esitetään ääneen ja anne-
taan suunnittelutyöhön arvioitavaksi.

Mitkä ovat kaavoituksen odotukset osallistamisen 
lopputuloksesta? Lähdin liikkeelle varovaisen 
toiveikkaina osallistamisen suhteen, sillä kuntalaiset 
eivät ole tottuneet tämäntyyppiseen yhteistyöhön 
viranomaisten kanssa. Toivoin, että osallistumaan 
kutsuttu väki jakaisi avoimin mielin hullumpiakin 
ideoita asuinalueiden kehittämiseksi, ja että pääsi-
simme käymään myös tiukkaa asiakeskustelua 
rakennetun ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. 
Halusin selvyyttä Kempeleen ja kempeleläisyyden 
identiteetin suhteen. Lisäksi siltä osin, kuin tavan-
omaisesti kaavoituksen korviin kantautuu luon-
noksesta vain eriävät mielipiteet, odotin, että osal-
listen kanssa keskustelu laajentaisi kommenttien 
kirjoa ja antaisi kaavoitukselle todenmukaisemman 
kuvan yleisestä mielipiteestä ja suhtautumisesta 
asemakaavaan: yksi kielteinen mielipide jätettynä 
kirjallisesti jättää helposti varjoonsa kymmenenkin 
samaan ratkaisuun erittäin tyytyväistä.



20

Kuvassa 4 on avattu kaavaprosessin eteneminen. 
Ellipseissä on eri vaiheiden suunnitellut vuorovai-
kutus- ja osallistamistavat. Nuolet kertovat tiedon-
välityksen pääasiallisen suunnan: taustoitus- ja 
ideointivaiheessa kerätään tietoa yleisöltä, ehdotus-
vaiheessa vain tiedotetaan. Varhaisessa vaiheessa 
yleisöltä kerätyn tiedon ja mielipiteiden aito huomi-
oiminen suunnittelutyössä on mahdollista. Ehdotus-
vaiheessa muutosten tekeminen voi johtaa uudelleen 
nähtäville asettamiseen, ja ihanteellisesti osallista-
minen olisikin loppuvaiheessa vain muistutuksiin 
hyvin perusteltujen vastineiden laatimista.

Oikealla on kuvattu suunnittelun eteneminen 
viranomaisnäkökulmasta valiokuntakäsittelyineen. 
Kempeleen kunnassa on käytössä valiokuntatyös-
kentely, jossa haetaan poliittinen ohjaus kunnan eri 
intressien näkökulmasta.  Kunnanvaltuusto valitsee 
valiokuntien jäsenet, jotka voivat olla mukana 
esimerkiksi kuntapolitiikassa tai järjestötoimin-
nassa. Valiokuntien ohjauksella pyritään viemään 
hankkeita sellaiseen suuntaan, että kuntastrategian 
ja poliittisen ilmapiirin huomioiden valtuusto voi ne 
hyväksyä.

Elinvoimavaliokunta ohjaa kunnan elinvoimai-
suuteen ja elinkeinoelämään liittyviä asioita. Tässä 
kaavahankkeessa elinkeinovaliokuntaa koskevia 
asioita ovat liikenteen sekä joukkoliikenteen edelly-
tyksien kehittäminen sekä maapoliittisen ohjelman ja 
asunto-ohjelman noudattaminen. Palveluvaliokunta 
ohjaa kunnan palvelujen järjestämistä ja antaa näin 
ollen kaavoista lausuntoja palvelujen näkökulmasta, 
tässä tapauksessa varhaiskasvatuksen ja koulun tila-
tarpeiden osalta. Resurssivaliokunta ohjaa kunnan 
talouteen ja henkilöstöön liittyviä asioita, joten se 
voi ottaa kantaa kaavan toteuttamisen edellyttämiin 
investointeihin ja tarjoamiin tuottomahdollisuuk-
siin. Yhteisöllisyysvaliokunta edistää kuntalaisten 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja voi antaa lausun-
toja kaavahankkeista esimerkiksi sen suhteen onko 
kaavaprosessi riittävän osallistava tai valmis kaava 
sisällöltään yhteisöllisyyttä edistävä. (Kempeleen 
kunnan www-sivu, viitattu 31.8.2018)

Kuva 4. Prosessikaavio.
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Palveluvaliokunta 6.2.2018

Hanke esiteltiin ensimmäisen kerran palveluvaliokun-
nalle jo 6.2.2018, jotta aluetta koskevat palveluverkon 
kehitystarpeet tulisivat huomioiduiksi suunnittelussa 
alusta alkaen. Valiokunta ohjasi seuraavasti:

Palveluvaliokunta esittää, että alue suunnitellaan 
omakoti-, rivitalo- ja korkeintaan kaksikerroksiseen 
rakentamiseen maaseutumaista miljöötä kunnioit-
taen. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävät 
lähipalvelut, mm. koulu, päiväkoti ja kauppa. Suun-
nittelussa pitää huomioida myös turvalliset liiken-
neolosuhteet ja alueella toimivien elinkeinoharjoit-
tajien näkemys. 

(Palveluvaliokunnan pöytäkirja 6.2.2018)

Kirkonkylän yhtenäiskoulun ja purettavan Kirkko-
tien päiväkodin uusista tilatarpeista pidettiin erillinen 
palaveri asianosaisten kanssa, jotta olisi mahdollista 
tehdä sopivat varaukset tulevaan maankäyttöön. Kävi 
selväksi, että alueen varhaiskasvatus- ja opetustoi-
minnan aiemmat selvitykset vuodelta 2015 ovat riit-
tämättömät, sillä uuden asuinalueen ja tulevan kasvun 
vaikutuksia ei ole otettu niissä huomioon. Kunnan-
johtaja asetti tilatarvepalaverin terveiset kuultuaan 
tilatyöryhmän selvittämään tarpeita, ja raportin on 
määrä valmistua ajoissa asemakaavan ehdotusvaihetta 
ajatellen.



22



23

4. SUUNNITTELUPROSESSIN ETENEMINEN
Tässä luvussa kuvaan suunnitteluprosessin kulkua 
analyysi- ja arvottamisvaiheesta ideoinnin kautta 
suunnitelmaksi. Kussakin vaiheessa kerron myös 
käytetyistä osallistamistavoista.

Kuva 5. Suunnittelualue kuvattuna 
Kirkonmäen tapulista.
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4.1 Suunnittelualueen analyysi

Suunnittelualueen analyysi käsittää fyysisen ympä-
ristön tarkastelun topologian, maaperän, kasvilli-
suuden, maiseman ja rakennetun ympäristön osalta, 
sekä kaavatilanteen, maanomistusolojen ja palvelu-
verkon kattavuuden selvittämisen. Analyysi sisältää 
sekä aiemmin tehtyjen selvitysten tietoja että tätä 
hanketta varten tuottamaani materiaalia. Analyysin 
tavoitteena on esittää mahdollisimman objektiivinen 
kokonaiskuva suunnittelualueen ja sen välittömän 
ympäristön lähtötilanteesta.

Kävin maastokäynneillä, tarkastelin kunnan kartta- 
ja paikkatietoaineistoja, selvitin alueella toimivia 
yrityksiä google-hakujen ja -karttapalvelun avulla, 
sekä luin mm. rakennettavuus- ja luontoselvitystä, 
kulttuuriympäristöohjelmaa, kaavaselostuksia ja 
inventointikertomuksia.

Kuva 6. Tähkälän sekä joidenkin tässä diplomityössä esiintyvien kohteiden sijainnit kartalla.
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Topologia ja maaperä:

Koko suunnittelualue on pohjavesialuetta. Lisäksi 
Vihiluodontien varressa harjualueella on pohjaveden 
varsinaista muodostumisaluetta sekä Monkkasen 
vedenottamon tehokasta valuma-aluetta.  (MML, 
Paikkatietoikkuna, viitattu 5.2.2018) Sulfaattimaiden 

esiintyminen on peltoalueella todennäköistä (GTK: 
Happamat sulfaattimaat-palvelu, viitattu 5.2.2018). 
Rakennuspaikkakohtaiset selvitykset on tehtävä. 
Hulevesistä suuri osa imeytyy nykyisellään hyvin 
läpäisevään maaperään ja peltoalue on salaojittamaton 
(Seppo Puitti, 3.5.2018).

Suunnittelualue on pääosin hyvin tasaista ja alavaa, 
entistä maankohoamisrannikkoa. Nykyisellään ojien 
halkoma peltoalue on noussut Kempeleenlahdesta 
800-1400-lukujen välillä (Paakki 2008, s. 12). Etelässä 
suunnittelualue kohoaa loivasti Kempeleenharjua 
kohden. Muut topologiset vaihtelut ovat katujen ja 
rakennusten rakentamisesta johtuvia. Pitkät näkymät 
ovat ominaisia alueelle.

Koko suunnittelualue sijaitsee Maanmittauslaitoksen 
paikkatietoikkunasta löytyvän maannostietokannan 
2015 1:250 000 mukaan arenosol/podzol-vyöhyk-
keellä, kuten valtaosa Kempeleen rakennetusta 
alueesta. Podzol-maa on keskikarkeaa tai karkeaa 
maata, jossa on vaalea huuhtoutumiskerros ja 

tummempi rikastumiskerros, ja arenosol-maannos on 
karkea tai keskikarkea, heikosti kehittynyt maannos 
(Tamminen 2009, s. 74-75).

Maaperä on pääosin hienoa hietaa sekä pohjoisosassa 
hiekkaa (MML, Paikkatietoikkuna, viitattu 5.2.2018). 
Maanviljelijöiden havaintojen ja kokemuksen perus-
teella peltoalueella on päällimmäisenä ravinteikas 
multa- ja humuskerros. Kuivatus tapahtuu pohjoiseen 
maanpinnan vieton ja kuivatusojien mukaan. Maan-
pinnan korkeus on tasovälillä +7,8…+11,4 (Pöyry 
2016, s. 2). Peltoalue on tasaista ja maasto nousee 
selvästi harjulle päin. Kuvassa 7 korkeuskäyrät ovat 
puolen metrin välein.

Kuva 7. Maaston muodot. Pohjavesialue vaaleansininen, pohjaveden muodostumisalue tummansininen rasteri. 
Pohjavesialueen rajaus MML, paikkatietoikkuna, 5.2.2018.
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Maisemarakennetta kuvaava alueleikkaus nykytilan-
teesta (kuva 9) osoittaa, kuinka maiseman profi ili 
nousee voimakkaasti harjulle, jonka laella maiseman 
solmukohtana nähdään valtakunnallisesti merkittävä 
rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Kempeleen 
vanha kirkko. Ojalaakson (kuva 10) hahmottuminen 
ympäristössään ei ole kovin selvää, mutta maiseman 
piirteenä se voi korostua tulevaisuudessa, kun raken-
taminen kehystää ojan vyöhykettä molemmin puolin 
ja ojan ympäristöön istutetaan paikoin kosteikoille 
ominaista lajistoa, kuten erilaisia pajupuita.

Maisemarakenne:

Oulun kaupunkiseudun maisemarakenneselvityksestä 
(1998) voidaan nähdä, että suunnittelualue sijoittuu 
harjualueen selännevyöhykkeelle ja ojalaakson laakso-
vyöhykkeelle. Lähemmin tarkasteltuna ojan ja harjun 
välissä voidaan hahmottaa välivyöhyke, joka viettää 
loivasti ojaan päin.

Kuva 8 yllä. Ote seudullisesta maisema-analyysistä ja 
selite. Oulun kaupunkiseutu-sarja 1998.

Kuva 9 yllä. Alueleikkaus.
Kuva 10 oikealla. Maisema-analyysikartta.
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Maisema on luonteeltaan varsin suurpiirteinen 
ja suunnittelualue sijoittuu murroskohtaan, jossa 
pellot vaihtuvat taajamakortteleihin ja suuriin 
julkisiin rakennuksiin. Uuden rakentamisen 
vyöhykettä haettaessa on huomioitu Vihiluo-
dontien ja Savikorven tarvitsemat maisemalliset 
suojavyöhykkeet, sekä pyritty löytämään raken-
tamiselle luonteva ulottuvuus peltolakeuksien 
suuntaan.

Harjun reunan nauhamainen raittimiljöö on 
rakentunut osin harjun rinteelle ja osin sen 
juurelle perinteikkääseen tapaan. Savikorven tila-
keskusten alue ojan pohjoispuolella on vuoden 
1946 ilmakuvan mukaan rakentunut erilliseksi 
ryhmäkseen jo varhain. Nämä rakennetut alueet 
rajaavat maiseman kahdelta sivulta. Lisäksi Piri-
läntie vaihtelevine puuriveineen muodostaa 
rajaavan elementin. Maisema aukeaa pohjoiseen 
jatkuvien peltolakeuksien suuntaan. Häiriöitä 
maisemaan aiheuttavat sijaintiin istumattomat 
rakennukset, suojaavan tai kehystävän puuston 
puuttuminen sekä pellon metsittäminen.

Kuva 11 yllä. Rakentamisen alueet maisemassa.
Kuva 12 alla. Maiseman rajautuminen ja maisema-
häiriöt.

Kuva 13. Kauniisti rajautuva maisema.

Kuva 14 alla. Maisemahäiriöitä. Laura Felin 2018.
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Kasvillisuus ja viherverkko:

Pääosin suunnittelualue on viljelykäytössä olevaa 
viljapeltoa. Koillisrajaa mukaillen kulkee oja, jonka 
pientareilla kasvaa pensaikkoa ja lehtipuustoa. 
Luoteisrajaa mukailevien palstojen viljelemättö-
mänä olleella alueella kasvaa lehtipuita, pensaita ja 
heinikkoa. Pohjoiskärjessä on erityisen metsittynyt 
alue, jonka kasvusto on tiheää, keskikorkeaa lehti-
puustoa. Kempeleenharjun kupeessa rakentamisen 
lomassa kasvaa männikköä, ja koulun länsipuolella 
on pieni, mutta merkittävä metsikkö, joka vastaa lajis-
toltaan muuta Kempeleenharjun metsää. Tehdyissä 
luontoselvityksissä alueelle ei ole määritetty merkit-
täviä elinympäristöjä (AIRIX Ympäristö Oy 2013).

Viherverkkokartalla (kuva 15) on esitetty, kuinka suun-
nittelualue liittyy luoteesta Kempeleen viherverkkoon, 
merenrantavyöhykkeen pääviherakseliin peltoalueille 
osoitetun yhteyden kautta. 

Maanpinnan peitto on enimmäkseen kaurapeltoa. 
Näkymäakseleita löytyy etenkin talviaikaan. Kesällä 
rehevät lehtipuut peittävät näkymiä (kuva 16).

Kuva 16. Maanpinnan peitto ja näkymiä.

Kuva 15. Kunnan viherverkko. Kartta Airix 2008.



29

Kuva 17 oikealla. Metsittynyt peltopalsta.
Kuva 18 alla. Vanha mäntymetsä.

Kuva 19 yllä ja kuva 20 vasemmalla. 
Ojan vartta ja pellonreunaa.
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Rakennettu ympäristö:

Oleva rakennuskanta koostuu pientaloista, maatalo-
usrakennuksista, tilakeskuksista sekä koulun raken-
nuksista. Suunnittelualue rajautuu etelässä Kempe-
leenharjun pohjoisreunaa mukaillen kulkevan 
Vihiluodontien nauhamaisen raittimiljöön raken-
nettuun alueeseen sekä Kirkonkylän yhtenäiskoulun 
tonttiin, jolla sijaitsee koulurakennuksia, apuraken-
nuksia, suojeltu vanha käsityösali, urheilukenttä ja 
ulkoilupiha. Koulun länsipuolella sijaitsee nykyisin 
kunnan omistama vanha Junttilan tilan talouskes-
kuksen tontti, jonka rakennuskanta on vaihtelevan 
ikäistä ja kuntoista. Alueella ei ole valmiiksi raken-
nettua tiestöä, rajaavia teitä lukuun ottamatta. Länsi-
reunalla ilmaa halkoo Fingridin 110 kV:n voimalinja. 
Pellon eteläreunalla sijaitsee Oulun seudun sähkön 
puistomuuntaja.

Kaikki oleva rakentaminen sijoittuu alueen etelälai-
dalle, joka näkyy kokonaisuudessaan kuvassa 21, tosin 
puut peittävät osan rakennuksista näkyvistä. Vihiluo-
dontien pihapiirejä nähdään kuvissa 22 ja 23. Ensim-
mäinen on Tähkälää reunustavaa pellolle laskeutuvaa 
tyyppiä. Jälkimmäisessä nähdään nouseva pihakatu 
harjun laelle päin.

Paikan rakennettu kulttuurihistoria ulottuu Kempe-
leen alkuhämäriin, sillä Piriläntie osana vanhaa 
Pohjanlahden rantatietä (Paakki 2008, s. 54) sekä 
vanha kirkko jo 1600-luvulta (ajoitustieto Museovi-
raston RKY-listaus) sekä Vihiluodontie 1700-luvulta 
(Paakki 2008, s. 54) sijaitsevat parhaalla rakennus-
paikalla ja luontaisesti erinomaisten viljelysmaiden 
äärellä.

Maanomistusolot:

Valtaosa suunnittelualueesta on kunnan maaomai-
suutta: Kirkonkylän yhtenäiskoulun sekä Junttilan 
tilakeskuksen kiinteistöt, sekä koulun itäpuolella 
tyhjä tontti osoitteessa Vihiluodonkuja 4, sekä pelto-
alue lukuun ottamatta Piriläntien varren kaistaletta 

ja voimalinjan länsipuolen aluetta. Vihiluodontien 
varren asuinkiinteistöt ovat yksityisomistuksessa. 
Piriläntien varren peltokaistaleen omistava viljelijä on 
kunnan lisäksi merkittävin maanomistaja suunnitte-
lualueella.
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Kuva 21. Rakennettu pellonreuna.

Kuva 22. Vihiluodontien pellon puolen pihapiiri. Kuva 23. Vihiluodontien harjun puolen pihapiiri.
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Kaavoitus- ja suojelutilanne:

Suunnittelualuetta koskevat lainvoimaiset 
Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaava 
sekä Oulun seudun yleiskaava 2020 sekä asemakaava. 
Vireillä oleva 3. vaihemaakuntakaava on tullut ehdo-
tuksena nähtäville 2018. Lisäksi alueelle ulottuisi 
luonnoksena nähtävillä ollut, 2018 ehdotusvaihee-
seen etenevä Taajaman osayleiskaava 2040, joka tulee 
korvaamaan alueellaan Oulun seudun yleiskaavan 
2020.

Maakuntakaavojen otteissa (kuva 24) violetti ympyrä 
osoittaa suunnittelualueen sijainnin. 1. vaihemaa-
kuntakaava määrittää alueen taajamatoimintojen 

alueeksi. Kulttuuriympäristöihin kantaa ottavassa 
2. vaihemaakuntakaavassa Piriläntien ympäristö ja 
Vihiluodontien pohjoisosa, josta avautuu näkymä 
suunnittelualueelle, ovat maakunnallisesti arvok-
kaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Lisäksi myös 
Vihiluodontien varrella suunnittelualueella sijaitsevat 
Santtulan (Tannila-Paiturin) tila sekä Junttilan tila 
ovat saaneet ko. luokituksen. Vireillä olevassa 3. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty 
pohjavesialueen raja, ja Kempeleenharjun PV-alue on 
vedenhankinnan kannalta tärkeää 1-luokan pohjave-
sialuetta.

Lainvoimaisessa asemakaavassa 
alueella sijaitsee maatilojen talouskes-
kusten korttelialuetta, erillispienta-
lojen korttelialuetta, opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialu-
etta, puistoa, maa- ja metsätalous-
aluetta sekä maatalousaluetta. Osa 
suunnittelualueesta ei kuulu asema-
kaava-alueeseen.

Kuva 24. Otteet vaihemaakuntakaavoista,vaiheet vasemmalta oikealle 1. 2. ja 3.

Kuva 25. Ote lainvoimaisesta asemakaavasta.
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Oulun seudun yleiskaava 2020:n (kuva 26) mukaan 
suunnittelualueella sijaitsee asuntoaluetta, kehitet-
tävää asumisen aluetta, palvelujen ja hallinnon aluetta 
sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Tärkeän 
tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen raja 
kulkee suunnittelualueen pohjoisrajan mukaisesti, 
joten koko suunnittelualue on tärkeää pohjavesi-
aluetta.

Yleiskaavan teemakartassa (kuva 27) Piriläntie on 
merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi tieksi; 
se on osa Pohjanmaan rantatietä, joka on saanut valta-
kunnallisen matkailustatuksen 2010.  ”Suunnittelussa 
on tuettava tien linjauksen sekä kulttuurihistoriallisten 
ja maisemallisten arvojen säilymistä.” Muut alueella 
sijaitsevat suojelukohteet ovat vanha tiemiljöö kirkolta 
Vihiluotoon ja Junttilan tilakeskus, josta todetaan: 
“Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Kohdetta 
ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Kohteen ympä-
ristö on säilytettävä.” (Oulun seudun yleiskaava 2020)

Yllä ote Kempeleen taajaman osayleiskaavaluonnok-
sesta (kuva 28), joka oli nähtävillä 2017. Violetti ympyrä 
osoittaa suunnittelualueen sijainnin.

Vireillä olevassa Kempeleen taajaman osayleiskaavassa 
alueelle on luonnosvaiheessa osoitettu julkisten palve-
lujen ja hallinnon aluetta, kerrostalovaltaista asunto-
aluetta, pientalovaltaista asuntoaluetta, lähivirkistys-
aluetta sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. 
Reitistön osalta alueen eteläosaan sijoittuisi jalankulun 
ja pyöräilyn laatukäytävää. Kulttuuriympäristöarvojen 
osalta Piriläntien eteläpäässä sijaitsisi kehitettävää 
keskustan raittimiljöötä. Lisäksi yleiskaavatyössä on 
suojeltaviksi määritelty seuraavat kulttuurihistorialli-
sesti merkittävät kohteet:

Junttila, Vihiluodontie 563 (maakunnallisesti 
merkittävä kohde).
Kirkonkylän koulu, käsityösali, Vihiluodontie 585 
(nykymääritelmältään paikallisesti merkittävä, 
museon lausunnon perusteella arvotettu osayleis-
kaavaluonnoksessa maakunnallisesti merkittä-
väksi).
Heiko (Junttila) Piriläntie 166 (maakunnallisesti 
merkittävä kohde).

Kuva 28. Ote osayleiskaavaluonnoksesta.

Kuva 26. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2020.

Kuva 27. Ote Oulun seudun yleiskaavasta 2020, arvo-
tusteemakartta.
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Palvelut ja saavutettavuus

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Kempe-
leen keskustan länsipuolella. Keskustan kaupalliset 
palvelut - kaksi päivittäistavarakauppaa, ravintoloita, 
kampaamoita ja muita lähipalveluja - ovat noin kilo-
metrin päässä ja hyvin saavutettavissa keskeisiä kevy-
enliikenteenreittejä myöten. Piriläntien ja Vihiluodon-
tien pyöräilyreitit mahdollistavat tiiviin liittymisen 
Kempeleen pyörätieverkkoon. Lähin bussipysäkki 
sijaitsee välittömästi alueen eteläpuolella. Hieman yli 
kilometrin matka on lähimpiin majoituspalveluihin 
sekä rautatieasemalle.

Kirkonkylän yhtenäiskoulu sijaitsee alueella, Lukio ja 
OSAO:n yksikköjä alueen välittömässä läheisyydessä. 
Liikuntapalveluita - Kempeleen urheilukeskus ja 
Kempelehalli - on keskitetty alueen eteläpuolelle ja ne 
ovat hyvin saavutettavissa. Päiväkoteihin on matkaa 
yli puoli kilometriä.

Kulttuuripalveluissa olisi vielä kehitettävää. Välit-
tömässä läheisyydessä sijaitsevat Pirilä-lava ja Piri-
lä-Sali, joissa järjestetään jonkin verran ohjelmaa ja 
tapahtumia, mutta tapahtuma-alue rakennuksineen 
olisi kunnostuksen tarpeessa. Puolen kilometrin 
päässä sijaitsee kesäisin auki oleva Kempeleen koti-
seutumuseo. Kirkonkylän koululla lähikirjasto Tieto-
tori palvelee varsin rajallisina aikoina. Seurakunnan 
palvelut ovat lähellä. Kempeleen vanha kirkko, kirk-
komaa sekä Pyhän kolminaisuuden kirkko sijaitsevat 
välittömästi uuden asuinalueen eteläpuolella. Kirk-
koherranvirasto ja sen yhteydessä kokoontumis- ym. 
tilat ovat alle kilometrin etäisyydellä, samoin Kempe-
leen Rauhanyhdistyksen toimitilat.

Terveyskeskus on hyvin saavutettavissa, puolen kilo-
metrin päässä. Hoivakoteja on alle kilometrin säteellä 
useampi. Kunnantalolla sijaitseviin virastopalveluihin 
-  neuvonta, rakennusvalvonta, vammaispalvelut - on 
matkaa noin kilometri.

Kuva 29. Kirkonkylän yhtenäiskoulu sijaitsee suunnittelualueella.
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Kuva 30. Saavutettavuustarkastelu. Palvelut 500 m ja 1000 m vyöhykkeillä suunnittelualueelta.
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4.2 Alueen ja sen ympäristön arvottaminen

Moninaisen, objektiivisesti nykytilaa tarkastelevan ja 
kartoittavan analyysin aloittamisen jälkeen käynnistyi 
arvottaminen ja alueen identiteetin määritteleminen 
osana Kempelettä. Oma näkemykseni suunnitte-
lualueen arvoista tukeutuu voimakkaasti nykytilan-
teeseen sekä valmiiksi tehtyihin selvityksiin. Halusin 
laajentaa perspektiiviäni kuulemalla, millaisia koke-
mustietoon ja muistoihin pohjautuvia arvo- ja identi-
teettikokemuksia alueeseen liittyy. 

Osallistamistavaksi valittiin avoin ideointitilaisuus 
varhaisessa vaiheessa, ennen runkoluonnosten työs-
tämistä, analyysivaiheen yhä jatkuessa. Jokaisella 
kiinnostuneella olisi mahdollisuus tulla tuomaan 
näkemyksensä ja kokemuksensa mukaan suunnit-
teluun. Osallistamistilaisuudet keskittyvät voimak-
kaasti arvokeskusteluun. Havaintojeni mukaan esille 
tuotuihin alueen ominaisuuksiin liittyy aina myös 
mielipide sekä toive toimenpiteistä; onko seikka hyvä 
vai huono, pitäisikö asiaintilaa muuttaa vai suojella. 
Toisin sanoen arkikielinen keskustelu maankäytöstä 
on täynnä arvottamista, jonka talteen poimiminen jää 
yleisötilaisuuden vetäjän tehtäväksi.

Arvot ja identiteetti
 

Ensivaikutelma näkymistä alueelle ja sen ympäris-
töön, etenkin Piriläntieltä katsoen, on varsin idyllinen 
Pohjois-Pohjanmaan maaseutumaisema: niityt, pellot 
ja metsäsaarekkeet; selänteellä puuston lomassa tie 
ja sen juurella talot; nauhamainen kylärakenne. Alue 
liittyy kuitenkin välittömästi keskustaajaman kaupun-
kimaisempaan ympäristöön. Ollaan maaseudun ja 
taajaman rajapinnassa, maalaisurbaanilla reunavyö-
hykkeellä.

Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmassa pellot, ojat 
ja niiden kasvillisuus nostetaan esille tärkeänä luon-
nonympäristönä rantojen ja korpien ohella. Kempe-
leläiset pitävät arvossa peltomaisemien kauneutta. 
Perinteisesti Kempeleen asutus on keskittynyt harju-
ille ja viljeltyjen aukioiden laita-alueille. Ojat ovat 
olleet runsasvetisempiä ja nykyistä suurempia vesiai-
heita. (Paakki, 2008) Maisemallisesti peltonäkymällä 
on paljon yhteistä vesinäköalojen kanssa; avaruuden 
tuntu, rakentamaton ympäristö ja talven lumipeitteen 
aikana laajat valkeat kentät.  Konkreettisesti arvostus 
näkyy pellonlaitojen tonttien suosiossa ja hinnoissa (P. 
Joro, 14.2.2018). 

Kempele on moderni ja kasvava, mutta samaan aikaan 
maaseutumainen kunta. Urbaaniudessa ei kannata 
ryhtyä rajanaapuri Oulun kanssa kilpasille, sillä 
Kempeleen vetovoima kumpuaa muista tekijöistä ja 
houkuttelee nykyisellään hyvin juuri Oulun puolelta 
muuttajia. Harvaan asuttua maaseutuimagoa ei myös-
kään kannata tavoitella, sillä kunnan rakentamaton 
pinta-ala tulisi näin käytetyksi liian nopeasti, eikä 
maavaranto vastaisi tulevien vuosien väestönkasvun 
tarpeisiin. Kempeleen valtti asukkaille on kaupun-
kimainen, tiiviille alueelle sijoittuva keskustaajama 
palveluineen ja taajamakuvaan ulottuva maaseudun 
välitön läheisyys. 

Peltoalueelle rakentamisen sijoittelussa on keskeistä, 
että peltonäkymiä ja perinnemiljöötä pystytään 
säilyttämään edelleen viehättävänä, omaleimaisena 
ja houkuttelevana kempeleläisenä asuinympäristönä. 
Kempeleen kulttuuriympäristöohjelmassa todetaan: 

Maisemakokonaisuuksista on tärkeää säilyttää 
alueen ominaispiirteet: Maaseudun kulttuurimai-
semaan kuuluvat lähes aina näkymät avointen 
viljely- ja laidunalueiden yli sekä eheät perinteiset 
tilakeskukset. Suomalainen kulttuurimaisema 
rajautuu tyypillisesti metsään. Avointen alueiden 
ehjät, selkeät reunat ja hallitusti metsän rajaan tai 
kumpareille sijoittuvat rakennusryhmät tekevät 
maisemasta hoidetun ja tasapainoisen.

Kirkonseudun peltoalue ja sen ympäristö ovat kempe-
leläistä kulttuurimaisemaa omimmillaan. Vihiluodon-
tien varressa on kunnan parhaiten säilynyttä raittiym-
päristöä, jolle on ominaista nauhamaisesti sijoittuneet 
tien varren rakennukset ja niiden takana aukeavat 
pitkät peltonäkymät. Junttilan pihapiirin, Kirkon-
kylän koulun ja Vihiluodontien rajaama männikkö 
näyttäytyy vuoden 1961 ilmakuvassa. Vuoteen 1975 
metsikkö on kasvanut suunnilleen nykyiseen laajuu-
teensa. Metsikköä halkova kärrypolku on yhä paikalla, 
jossa se näkyy olevan 1961. Näillä voidaan nähdä 
virkistys- ja luontoarvon lisäksi historiallinen arvo, ja 
olisi toivottavaa säilyttää metsikkö sekä polku paikoil-
laan myös tulevaisuudessa, esimerkiksi puistona. 
Suunnittelualuetta rajaava oja on myös paikoillaan 
vanhimmissa ilmakuvissa. Alueen asukkaat arvostavat 
näkymien lisäksi runsasta eläimistöä kuten lintuja, 
kauriita, jäniksiä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan rakentaa 
vanhan toisintoa, vaan perinteisiin näkymiin istuvaa 
uutta rakennuskantaa ammentaen inspiraatiota ympä-
röivästä kulttuurimaisemasta.
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Ruoantuotannon paikallisuus ja lähiruoka voidaan 
nähdä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa laajana tren-
dinä. Jopa yksilötasolla pyrkimys omavaraisuuteen 
on mediahuomion ja lukuisien blogien ja oppaiden 
perusteella nouseva ilmiö. Hyvää viljelymaata lähellä 
asutusta on tästäkin näkökulmasta hyvä säilyttää 

viljelykäytössä. Kirkonseudun peltojen viljelijät ovat 
kertoneet, että maaperä on erittäin hyvin viljelyyn 
sopivaa ja multakerros paksu. Rakentamatta jäävien 
alueiden viljely olisi tällaisella alueella mahdollista 
ja järkevää. Myös harrastuksena ja omaan käyttöön 
ruoan kasvattaminen onnistuu alueella mainiosti.

Kuva 31. Arvokartta, josta nähdään suunnittelualueen ja sen ympäristön kohteet, joilla on jokin erityinen arvo 
suhteessa ympäristöönsä. Arvotus perustuu tehtyihin selvityksiin, yleisötilaisuuksien antiin sekä omaan havainnoin-
tiini ja arviointiini.
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Siitä kuulkaas voi tehdä paremman TEKEMÄLLÄ! 
(Kirkonkylän yhtenäiskoulun oppilaan kirjallinen palaute kaavoitukselle)

4.3 Osallistaminen osana lähtötietojen keräämistä

Suunnittelualueen lähiympäristön nykyisiltä asuk-
kailta haettiin analyysin työstämisen loppuvaiheessa 
näkemystä arvottamiseen. Laajana käyttäjäjoukkona 
Kirkonkylän koulun oppilailta kartoitettiin kevyen-
liikenteen järjestelyjen toimivuutta. Osallistaminen 
aloitettiin avoimella yleisötilaisuudella, jossa kerättiin 
aineistoa nykytilanteesta ja keskusteltiin asuinalueen 
mahdollisesta luonteesta ja toiminnoista. 

Avoin yleisötilaisuus 31.1.2018

Kaavahankkeen ensimmäinen avoin yleisötilaisuus 
pidettiin 31.1.2018 Kirkonkylän yhtenäiskoulun 
tiloissa. Ensimmäinen haaste oli määritellä kohde-
ryhmä, sillä tulevia asukkaita ei vielä tiedetä ja toisaalta 
täysin uutta asuinaluetta suunnitellessa nykyisten 
käyttäjien joukko on hyvin rajallinen. Tilaisuuden 
tarkoitus oli kartoittaa kuntalaisten näkemystä miel-
lyttävästä asuinalueesta yleisellä tasolla, kerätä ideoita 
Kirkonseudun kehittämisestä ja kuulla asukasnäkö-
kulma olevista arvoista. Valittiin tiedotustavaksi vaiku-
tusalueen asukkaiden kutsuminen kirjeitse ja suurelle 
yleisölle hankkeesta ja yleisötilaisuudesta tiedotta-
minen julkisesti Kempeleen kuulumisia kokoavassa 
kuntatiedotteessa, joka jaetaan kaikkiin kunnan koti-
talouksiin. Tilaisuuteen osallistui 5 kunnan teknisten 
palvelujen edustajaa, kaavoitus mukaan lukien, sekä 
20 kiinnostunutta kuntalaista. 

Avaukseksi näytin diaesityksen, jossa oli keskus-
telun pohjaksi ideakuvia eri tyyppisistä maaseudun 
ja taajaman rajapinnan ratkaisuista ja maalaisurbaa-
neista ympäristöistä. Yleisessä keskustelussa esiin 
tulleet ajatukset teemoittain: 

Taajaman ja maaseudun rajapinta: Vihreys ja 
luonto ovat tärkeitä, naapurin tiiliseinän katso-
minen ei. Vaihtelua pitää olla, mutta ei ääripäitä 
vierekkäin: siirtymävyöhyke on oltava eri mitta-
kaavojen välillä. Perinteinen tai tuttu ympäristö 
on helpompi hyväksyä. Tukkoiset näkymät ovat 
ikäviä.

Yhteiskäyttöalueet: Leikkipuistot ovat tärkeitä. 

Palstaviljely tai muu yhteinen puutarha voisi 
olla hyväkin. Rakennetut kaupunkipuistot ovat 
mukavia paikkoja istuskella, liikkua ja kohdata 
ihmisiä. Leikkipuistoissakin saisi olla istuske-
lualuetta. Kuntopuistot ovat myös suosittuja. Jos 
alueen lapset kasvavat, puistot ovat vaarassa jäädä 
tyhjilleen, joten monipuolinen asuminen ja moni-
puoliset puistot olisivat paikallaan. Nykyistä leik-
kipuistoverkkoa ja sen kunnossapitoa kiiteltiin.

Tontin käyttö ja täyttö: Liian tiivis rakentaminen 
slummiuttaa ja on epäviihtyisää. Kempeleen tont-
tikoot ovat liian yhtenäiset: isot ja pienet tontit 
puuttuvat.

Ideointivaiheessa keskeisinä, useita osallistujia puhut-
taneina asioina esiintyivät maiseman kauneus ja arvo 
kulttuuriympäristönä, toive monipuoliselle asui-
nalueelle, väljän ja pientalovoittoisen ympäristön 
rakentaminen, palvelujen hyvä saavutettavuus sekä 
lisääntyvän liikenteen haasteet. Yhteisiä alueita toivot-
tiin. Viljelymaan laatu sai kehuja. Alueen eläimistön 
huomioiminen nostettiin esille. Toisaalta alueen 
rakentaminen sai osakseen myös vastustusta, mutta 
toisaalta toivottiin jopa peltoalueen muuttamista 
kokonaan asuinkäyttöön. Nimistöön toivottiin alueen 
historiaa, eikä ainakaan Z-kirjainta. 

Karttatyöskentelyn avulla saatiin tarkkaa paikkaan 
sidottua tietoa alueesta. Veimme tilaisuuteen kolme 
suurta tulostettua ilmakuvaa suunnittelualueesta ja 
sen välittömästä ympäristöstä. Tilaisuuden osallis-
tujat jakautuivat ryhmiin ja tekivät merkintöjä kart-
toihin värillisten post-it-lappujen avulla. Vihreisiin 
kirjoitettiin hyviä ja säilytettäviä asioita, punaisiin 
huonoja tai huolestuttavia asioita ja keltaisiin kehitys-
ideoita ja toiveita. Tilaisuuden jälkeen kokosin saadut 
kommentit yhdelle kartalle, jonka esittelen tässä.

Yleisötilaisuudessa keskeisiksi arvoiksi nousivat 
kaunis kulttuurimaisema peltonäkymineen viihtyi-
syyttä ja maan arvoa nostavana tekijänä. Viljelijöiden 
ja maanomistajien osalta tärkeää on hyvin viljava 
maaperä elinkeinonäkökulmasta. Luontoarvona 
nähtiin rikas linnusto ja metsikön kauriit.



39
Kuva 32. Kooste ensimmäisen yleisötilaisuuden karttatyöskentelystä.
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Kouluvierailu: Kirkonkylän yhtenäiskoulun 4. ja 
6. luokkien oppilaiden osallistaminen 7.2.2018

Suhtautuminen lasten osallisuuteen kaavaproses-
sissa on vaihdellut, mutta tämänhetkisen käsityksen 
mukaan lapset ovat yksi keskeinen, tarpeiltaan perus-
terveistä aikuisista poikkeava käyttäjäryhmä, jonka 
mielipide ja vaikuttamisen mahdollisuus ympäris-
töönsä ovat tärkeitä. Lasten osallistamisen tulee olla 
ikätasoon sopivaa ja käytännönläheistä, mikä vaatii 
erityisen huomion kiinnittämistä työskentelymeto-
deihin. (Knowles-Yánez 2005)

Koululaisille kerrottiin kaavoituksesta ja maankäytön-
suunnittelusta yleisesti, ja karttatyöskentelyn avulla 
selvittiin heidän käyttämiään koulureittejä sekä niiden 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Päivän kahteen tilaisuu-
teen osallistui yhteensä noin 80 oppilasta luokilta 4. 
A ja B sekä 6. A, B ja C. Karttatyöskentely tapahtui 26 
pienryhmässä, joissa kussakin oli 2-4 oppilasta. Kart-
tatyöskentelyä varten upotin opaskartan ilmakuvaan 
siten, että rakennetut alueet ja tiestö ovat karttakuvaa, 
ja viherympäristö ortoilmakuvaa (kuvat 36-39).

Kysyin myös eri kartta-aineistojen tuttuudesta. Osoit-
tautui, että Google Maps -kartta oli koululaisille kaik-
kein tutuin. Useimmat olivat katsoneet ilmakuvia, 
etenkin kotinsa ympäristöstä. Perinteistä opaskarttaa 

olivat käyttäneet muutamat. Asemakaavakartta oli 
joillekin oppilaille tuttu kunnantalon ilmoitustaululla 
nähtävillä olleista kaavoista.

Kaikki oppilaat kulkivat vähintään toisinaan kouluun 
jalan tai pyörällä. Koulumatkat suuntautuvat kaikkiin 
suuntiin koulun ympäristössä. Käytetyimpiä teitä ovat 
Kirkkotie ja Kirkkopolku, Vihiluodontie, Niittyran-
nantie ja sen jatkeena vesitornin ohittava kevyenlii-
kenteenreitti, Piriläntie ja reitti Koulutie-Urheilu-
tie-Tiilipellontie.

Erilliset kevyenliikenteenreitit koettiin pääosin 
turvallisiksi. Koululaiset näkivät mielellään eläimiä 
ja tekivät ostoksia matkan varrella. Ajoneuvoliiken-
teen kanssa jaetut reitin osuudet koettiin vaarallisiksi, 
varsinkin autoilijoiden huonojen tapojen - kovat tilan-
nenopeudet, pyörätiellä ajaminen, läpiajo kielletyillä 
osuuksilla, ei käytetä vilkkua - vuoksi. Risteysalueen 
näkemät ja muut järjestelyt korostuivat myös. Reiteiltä 
ja ympäristöltä toivottiin vaihtelevuutta. Vihiluodon-
tietä pidettiin vaaranpaikkana. Reitin turvallisuus 
ja viihtyisyys nousivat valintaperusteissa hieman 
tärkeämmäksi kuin reitin pituus. Lapset voivat poiketa 
koulureiteiltään saattaakseen toisiaan.

Kuva 33. Sivu lapsille näyttämästäni diaesityksestä. Kartat: Google maps, Oulun kaupungin opaskartta, Kempeleen 
kunnan ortoilmakuva ja asemakaava..
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Kuva 34. Sivu lapsille näyttämästäni diaesityksestä. Miksi kaavoitetaan?

Kuva 35. Sivu lapsille näyttämästäni diaesityksestä. Karttatyöskentelyn tehtävänanto.
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Kuvan 36 kartassa näkyvät 
mustalla piirrettynä koulu-
laisten käyttämät reitit. 
Paksumpi viiva tarkoittaa 
käytetympää reittiä. 

Kuvissa 27-39 numerointi 
viittaa karttatyöskentely-
ryhmän numeroon. Nume-
roinnin avulla voi seurata, 
mitkä seikat ovat useampien 
ryhmien esille ottamia ja 
toisaalta myös, mitkä ovat 
kunkin ryhmän kirjaamia 
asioita.

Kuvien yhteydessä on kirjattu 
yleiset kommentit, jotka eivät 
liittyneet tiettyyn sijaintiin.

Kuva 36. Koululaisten käyttä-
mät reitit. Ilmakuva Kempe-
leen kunta, opaskartta Oulun 
kaupunki.

Kuva 37. Koulureittien hyvät puolet. Ilmakuva Kempeleen kunta, opaskartta Oulun kaupunki.
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Kuva 38 yllä. Koulureittien huonot puolet. Ilmakuva Kempeleen kunta, opaskartta Oulun kaupunki.
Kuva 39 alla. Kehitettävää koulureiteissä. Ilmakuva Kempeleen kunta, opaskartta Oulun kaupunki.
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4.4 Kaavan reunaehdot ja vaatimukset

Analyysi- ja arvottamisvaiheet piirsivät esiin joukon 
alueen maankäyttöön liittyviä konkreettisia reunaeh-
toja sekä reunaehdon tyyppisiä suunnittelutavoitteita. 
Niitä on syytä nostaa esille ja avata vielä ennen suun-
nitelmiin perehtymistä.

Liikenne

Jotta nykyisen tieliikenneverkon kantokyky kestää 
uuden asuinalueen, liikenne syötetään Piriläntien 
kautta. Vihiluodontien puolen liikennettä pyritään 
rauhoittamaan mahdollisuuksien mukaan, ja alueen 
eteläpuolella tulee järjestää vain koulun ja päiväkodin 
liikennealueet erillään muusta ajoneuvoliikenteestä. 

Alueen muista tulevien vuosien liikenteellisistä 
muutoksista dramaattisin on taajaman osayleiskaa-
valuonnoksessa esitetty poikittaisorsi Pohjantieltä 
Zatelliitin uudesta liittymästä Ollilan läpi Pirilän-
tielle. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi 
poikittaisorren tulee kohdistua Tähkälän pääko-
koojan liittymään, joka myöhemmin voidaan muuttaa 
kiertoliittymäksi. Tämän vuoksi suunnittelussa on 
huomioitava myös Piriläntien itäpuolen tulevat maan-
käyttöskenaariot. Lisäksi liikennesuunnittelija esitti 
vaatimuksen, että Tähkälän kokoojakadun jatkeeksi 
on tehtävä varaus, jotta tieyhteys voisi jatkua tulevai-
suudessa länteen päin.

Kevyenliikenteenyhteyksien parantamisen tarve jo 
nykytilanteessa nousi koululaisten osallistamisen 
yhteydessä esiin. Tähkälän asemakaavan yhteydessä 
suunnitellaan pohjois-eteläsuuntainen pyörätiereitistö 

alueella siten, että Paiturista on tulevaisuudessa 
mahdollisuus rakentaa laadukas kevyenliikenteen-
reitti keskustan suuntaan. Sekä asukkaiden, että läpi-
kulkijoiden sujuva liikkuminen pyörällä ja jalkaisin 
sekä helppo kulku bussipysäkeille nostettiin tärkeiksi 
tavoitteiksi.

Viljelyskäyttöön jääville pelloille on järjestettävä 
kulkuyhteydet niin, ettei muu liikenne häiriinny tai 
vaarannu kohtuuttomasti.

Maaperä

Alueella aiemmin suoritettu rakennettavuusselvitys 
(Pöyry, 2016) osoittaa, että perustamistavan osalta 
alueella on erityisvaatimuksia. Maaperä kantaa 
esikuormitettuna kevyet rakennukset ilman paalu-
tusta. Tämä puoltaa pientä mittakaavaa ja puuraken-
tamista rakennusolosuhteiden puolesta.

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan pohjavesi-
aluetta, mikä rajoittaa alueelle sopivia toimintoja sekä 
ohjaa jäte- ja hulevesien käsittelyä, sekä rajoittaa maan-
pinnan alapuolelle rakentamista. Pohjavesien suojele-
miseksi on kunnassa juuri tekeillä uusi ohjeistus.

Arvot

Kulttuuriympäristöön ja luontoon liittyvä arvotus 
ja arvostus kulkevat koko prosessin ajan suunnit-
telua ohjaavina teemoina. Arvot on esitetty erillisessä 
kaaviossa kuvassa 40.

Kuva 40. Kooste Tähkälän arvoista.
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Maanomistusolosuhteet

Kunta omistaa lähes koko suunnittelualueen, mutta 
Piriläntien varressa on ratkaiseva kaistale yksityisen 
maanomistajan viljelysmaita. Kaava edellyttää toteu-
tuakseen vähintään tieyhteyden verran maanhan-
kintaa. Suunnittelussa pyritään maanomistajan kanssa 
avoimeen keskusteluun ja reiluun kohteluun, eikä 
heikennetä mahdollisuutta maatalouden harjoittami-
seen.

Lisäksi yksityisten maanomistajien taholta on 
pyydetty ottaman mukaan asemakaavalliseen tarkas-
teluun kaksi kaava-alueeseen rajautuvaa kiinteistöä 
sen kannalta, olisiko mahdollista osoittaa uusia asuin-
paikkoja.

Toiminnot

Alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on pientalo-
voittoinen asuinrakentaminen. Vaihtelevan kokoisia 
omakotitontteja pitäisi sopia 70-90 kpl ja yhtiömuo-
toisia tontteja 5-10 kpl. Rakentamisen määrän tulee 
osaltaan tukea Piriläntien kehitystä joukkoliikenneka-
tuna. Kulttuurimaiseman vuoksi asemakaavaan tulee 
sisältyä myös peltoaluetta. 

Kaavan on mahdollistettava Kirkonkylän yhtenäis-
koulun laajennus sekä uusi päiväkoti. 

Alueelle tarvitaan yksi uusi leikkipuisto. Keskeinen ja 
arvostettu sijainti vaatii harkittua viherrakentamista, 
ja Kirkonkylän alueella on ollut toivomisen varaa 
ulkoilureitistössä. Koulun käyttöön tarvitaan talvella 
varaus niin sanotulle välituntiladulle. Asuinalueen 
virkistysmahdollisuudet mitoitetaan palvelemaan 
myös ympäröiviä asuinalueita.

Tähkälä sijaitsee keskellä olevaa palveluverkkoa, jonka 
hyödyntämiseksi tulee taata hyvät kulkuyhteydet. 
Kulttuuripalveluiden kehittämiselle voisi olla tilaa.

Osallisten huomioiminen

Vihiluodontien varren ja Savikorven asukkaiden 
toiveet on syytä pitää mielessä ja tutkia niiden toteut-
tamiskelpoisuutta kaavoituksen edetessä, sillä kaava-
hanke tulee toteutuessaan vaikuttamaan näiden 
keskeisten osallisten elämään merkittävällä tavalla. 
Koululaisilta saatu tieto koulureiteistä ja niiden kehit-
tämistarpeista otetaan huomioon kevyenliikenteen-
verkkoa suunnitellessa.

Kuva 41. Ensimmäinen Kirkonseudun uuteen asuinalueeseen liittyvä piirrokseni.
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4.5 Kasa kaavarunkoja 

Suunnittelu eteni useiden välivaiheiden ja rinnak-
kaisten kaavarunkoluonnosten kautta. Esittelen 
tässä kappaleessa muutamia runkoluonnoksia sekä 
suunnittelun kulun pääpiirteissään, ja nostan esille 
myös yhteistyötahoja, joiden osallistuminen tarjosi 
laajempaa näkemystä ja lisää tietoa. Kaavarunkovaih-
toehtoja työstäessä otin huomioon palautteet, joita 
saatiin sekä kaavoituksessa vierailevilta että kirjal-
lisen kommentin jättäneiltä kuntalaisilta. Avoin ylei-
sötilaisuus järjestettiin vielä kaavarunkojen esittelyä 
ja kommentointia varten ennen kuin valittiin luon-
nosten joukosta paras kaavarunkovaihtoehto.

Työskentelymentaliteettinani oli kärsivällisyys ja 
rohkeus aloittaa aina alusta uusin silmin, kun uutta 
tietoa ja huomioitavaa on tullut lisää. Tämä edellytti 
minulta myös itseni tietoista etäännyttämistä suun-
nitelmistani, jotta en kiintyisi liikaa omiin ideoihini 
ja voisin aidosti ottaa huomioon jatkuvan palaut-
teen. Pyysin suunnittelun aikana usein mielipiteitä ja 
huomioita muilta ja toisaalta pyrin tarkastelemaan ja 
arvioimaan suunnitelmiani kuin ne olisivat jonkun 
toisen tekemiä, irrotettuna työvaiheistaan. Oli syytä 
muistuttaa itseään, että myös perustellusti hylättyyn 
suunnitelmaan kulunut työ on arvokasta ja auttaa 
kohti parempaa lopputulosta.

Suunnittelun alku

Alueen ideointi käynnistyi jo kesällä 2017, kun 
hahmottelin ajatuksia paikkaan sopivasta asuinra-
kentamisesta (kuva 41). Pian tuli selväksi, että alueen 
keskeinen sijainti ja kulttuurimaisemallinen arvo 
edellyttävät enemmän paneutumista, kuin Kempe-
leen uusien asuinalueiden suunnittelu tavanomaisesti. 
Varsinaisesti suunnittelutyö käynnistyi analyysin ja 
arvottamisen jälkeen lukuisien erilaisten kaavarun-
koluonnosten kautta. Pohjalla oli muutama alueen 

luonnetta ja katuverkkoa hahmotellut piirustus ja 
pihapiirin havainnekuva, josta käy ilmi asuinalueelle 
toivomani luonne.

Tällä aukeamalla on esitetty muutama varhainen, 
analyysiä edeltänyt karkea kaavarunkomalli (kuvat 
42-45).

Aina vain takaisin piirustuspöydän ääreen

19. 2. 2018 kokoonnuttiin maankäytön ja liikenteen 
suunnittelun parissa teknisten palveluiden sisäiseen 
ideointipalaveriin, jossa suurelle tulostetulle kartalle 
piirreltiin ajatuksia Kirkonseudun maankäytöstä. 
Päätettiin, että suunnitelmia työstetään kaksi toisis-
taan poikkeavaa: kokoojakatu keskellä ja kokooja-
katu pohjoisreunalla. Vaikka hain säännönmukaisesti 
kommentteja ja konsultaatiota muilta kaavasunnitte-
lijoilta, kaavoittajalta ja liikennesuunnittelijalta, olin 
itse itseni kärkkäin kriitikko. Jos suunnitelmassa jokin 
osa-alue ei tuntunut asettuvan kohdalleen, aloitin 
surutta alusta. En kuitenkaan heittänyt aiempia luon-
noksia menemään, sillä niissä on referenssiksi mukana 
toimiviakin palasia ja toisaalta jo toimimattomaksi 
todennettuja ratkaisuja perusteluineen. 

Seuraavalla aukeamalla esittelen joitakin luonnostel-
tuja vaihtoehtoja (kuvat 46 ja 47), ja ajatuksia niiden 
taustalla. Kaikki on esitetty kunnan ilmakuva-ai-
neiston päällä. Näistä rungoista kaksi vietiin yleisöti-
laisuuteen kommentoitavaksi, käsiteltiin kaavoituksen 
sisäisessä palaverissa ja kuultiin liikennesuunnitte-
lijan, kunnanpuutarhurin ja poliisin näkemykset. 
Saatujen palautteiden valossa kehitin kumpaakin 
esiteltyä suunnitelmaa vielä hieman edelleen, minkä 
jälkeen kaavoituksen sisäisessä palaverissa valittiin 
parempi kaavarunko jatkotyöstöön.

Kuva 42.
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Kuvassa 43 on ensimmäinen 
runkoluonnos. Siniset viivat 
ovat näkymäakseleita. Punai-
sella pohjalla on esitetty 
omakotitonttien alue, keltai-
sella yhtiömuotoiset tontit. 
Violetti on liikerakentamisen 
mahdollistava tontti. Virkis-
tysalueet on esitetty tumman-
vihreällä ja viljelyyn jäävät 
pellot vaaleanvihreällä. Runko 
pohjautuu liikennesuun-
nittelijan antamaan, hyvin 
karkeaan kaavioon alueen 
liikenteen järjestämisestä.

Toinen runkoluonnos, kuva 
44, huomioi jo hieman alueen 
identiteetin rakentamista ja 
mielenkiintoisen ympäristön 
muodostumista. Värikoodi 
sama kuin edellisessä, lisäksi 
tummansininen vesiaihe. 
Viereisellä sivulla on massoit-
teluhavainnekuva, kuva 42, 
tästä kaavarunkoideasta.

Kolmannessa runkoluonnok-
sessa, kuva 45, on jo jätetty 
rakentaminen selkeämmin 
erilleen Vihiluodontien rait-
timiljööstä. Kokoojakadulta 
syötetty ajoneuvoliikenne ei 
ulotu Junttilan vanhalle tilake-
skukselle saakka. Mukana on 
keskeisimpiä kevyenliiken-
teenreittejä.

Kuva 43.

Kuva 44.

Kuva 45.
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Kokooja keskellä 1. Runkovaihtoehto 
hakee mallinsa Savikorven asuinalueesta. 
Katuverkko jäljittelee pitkän ajan kuluessa 
muodostunutta maaseudun asuinympä-
ristöä, jossa kadun päässä sijaitsee tilakes-
kuksen suuri pihapiiri ja kadun varrelle on 
muodostunut pienempiä tontteja. Alue on 
luonteeltaan hyvin väljä. Kevyenliikenteen 
pääreitti kulkee Paiturista Savikorven läpi 
ja jatkuu etelässä kohti keskustaa.  Seuraa-
vaksi kehitettävät asiat olivat virkistysalu-
eiden määrän vähentäminen suhteessa 
hyötypinta-alaan, tiiviimpi rakentaminen 
asunto-ohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi 
ja tonttikatujen muokkaamisen läpiajetta-
viksi liikennesuunnittelijan perustellusta 
toiveesta, vaikka yleisötilaisuudessa olikin 
toivottu päättyviä tonttikatuja.

Kokooja keskellä 2. Tässä kaavarungossa on 
kokeiltu hakea rakentamisen tiiviillä sijoit-
tamisella maisemallista väljyyttä raken-
nettujen alueiden välille. Tonttikadut liit-
tyvät kokoojakatuun molemmista päistään. 
Asuinalueen sisällä yleisilme muistuttaa 
läheisesti ympäröiviä Ollilan ja Sarkkirannan 
omakotitaloalueita. Uusien tonttien etäisyys 
olevaan rakentamiseen on yli 100 metriä. 
Kaavarungon suurimmat puutteet liittyvät 
erillisten kevyenliikenteenreittien luon-
tevaan ja turvalliseen järjestämiseen sekä 
keskelle jäävien tonttien vähäiseen hyötymi-
seen maisemasta.

Kokooja keskellä 3. Edelliseen suunnitel-
maan nähden tontit muodostavat selkeitä 
ryhmiä ja niistä suuri osa avautuu viheral-
ueelle, pellolle tai muuten liittyy luontevasti 
viherympäristöön. Tonttikadut muodostavat 
lenkkejä, mutta liittymien määrää kokooja-
kadulle on vähennetty. Kevyt liikenne on 
suurelta osin erillään ajoneuvoliikenteestä. 
Virkistysalueisiin ja säilytettävään puus-
toon on kiinnitetty huomiota. Uudet tontit 
tulevat n. 70 metrin päähän Vihiluodontien 
tonteista. Suunnittelun tavoitteet täyttyvät jo 
monelta osin. Tästä kaavarungosta kerron 
lisää toisen yleisötilaisuuden koosteessa.

Kuva 46. Kokooja keskellä -ratkaisun vaiheet.
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Kokooja pohjoisessa 1. Kokoojakatu on sijoi-
tettu ojanvarteen, jolloin ojan ja kadun suoja-
viheralueet yhdistyvät. Pienten tonttien yhte-
yteen viheralueelle ideoitiin puutarhapalstoja. 
Itäinen tonttikatu jättää mahdollisuuden 
jatkaa liikenteen syöttö Piriläntien suuntaisille 
peltoalueille, mikäli niiden kaavoittaminen 
rakennusmaaksi tulisi ajankohtaiseksi. Itä-län-
si-suuntainen kevyenliikenteenyhteys puuttuu. 
Tonttiryhmien koko ja tonttikatujen pituus 
voivat olla liian suuret paikallisidentiteetin 
muodostumiseksi.

Kokooja pohjoisessa 2. Tämä niin sanottu 
peltokaavarunko syntyi tarpeesta tarkastella 
peltopinta-alan huomattavaa lisäystä. Kuntal-
aisilta oli tullut kysymys ja toive asiasta. Halusin 
pystyä kertomaan perustellusti, mitä seurauksia 
viljelyalan kasvattamisella olisi, ja arvioimaan, 
ovatko vaikutukset lopputuloksen kannalta 
siedettäviä. Alue olisi viihtyisä ja maisema-ar-
voiltaan edustava. Kaavarunko kuitenkin jää 
rakentamisen ja asukkaiden määrissä tavoit-
teista. Peltoalue jättää vajaakäytölle laajan 
yhtenäisen maaomaisuuden kunnan maata, 
joka on ostettu asuinalueeksi. Tämä toden-
näköisesti johtaisi jo muutaman vuoden sisällä 
tarpeeseen avata kaava uudelleen tarkasteluun 
ja sijoittaa alueelle lisärakentamista. Mikäli 
taas kunnan kasvu hidastuisi niin, että tämä 
asuinalue riittäisi, voidaan sama tulos saavuttaa 
muiden kaavarunkojen kohdalla toteutuksen 
järkevänä vaiheistamisena.

Kokooja pohjoisessa 3. Tien ja ojan 
suojavyöhykkeiden virkistyskäyttöä ja pyörä-
tien käyttömukavuutta on parannettu irrot-
tamalla kevyenliikenteenreitti pääkokoojasta 
viherkaistaleella. Liian pitkien tonttikatujen 
välttämiseksi katuverkon hierarkiassa on 
pääkokoojan jälkeen välitason kokoojakatu, 
jonka luonne voisi olla raittimainen. Tästä 
kaavarungosta kerron lisää toisen yleisötilai-
suuden koosteessa.

Kuva 47. Kokooja pohjoisessa -ratkaisun vaiheet.
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Toinen avoin yleisötilaisuus 19.3.2018

Järjestimme toisen yleisötilaisuuden, kun kaava-
runkoluonnokset oli karsittu kahteen vaihtoehtoon. 
Ne antoivat jotain konkreettista kommentoitavaa ja 
keskusteltavaa. Yleisötilaisuudessa oli myös mahdol-
lisuus keskustella analyysivaiheessa esille tulleista 
seikoista, jotta kuntalaisetkin voisivat paremmin 
ymmärtää kaavoituksen harkitsemien ratkaisujen 
perusteita.

Kutsu tilaisuuteen toimitettiin kirjeitse keskeisimmille 
osallisille sekä julkaistiin paikallislehdessä. Paikalla 
oli keskustelemassa 17 kuntalaista ja neljä kunnan 
teknisten palveluiden edustajaa. Tilaisuudessa käyty 
keskustelu käsitteli kattavasti kaavarunkojen ominai-
suuksia. Yleisötilaisuudessa esiteltiin kaavarungot 
kokooja pohjoisessa 3 (kuvan 48 taulukossa versio 1) 
ja kokooja keskellä 3 (kuvan 48 taulukossa versio 2).

Kokooja keskellä 3: 

Etenkin Savikorven asukkaat kiittelivät kanavan 
varren viheraluetta. Muutenkin viheralue nähtiin 
hyvänä mahdollisuutena ja ehdotettiin vesiaiheen 
kehittämistä esimerkiksi lampina. Vihiluodontien 
asukkaat pitivät suojavyöhykepeltoa liian kapeana. 
Kokoojakadun mahdollinen häiriö uusille asuk-
kaille nostettiin esille. Toisaalta suurempi osa uusista 
tonteista avautuu häiriöttä peltomaisemaan ja vihera-
lueille, ja reuna-alueet ovat hyvin rauhallisia. Arveltiin, 
että joutsenet käyttäisivät paremmin pohjoispuolella 

säilyvää peltoa levähdyspaikkana, jos kokooja ei 
kulje kanavan laidassa. Toisaalta kaivattiin enemmän 
omakotitontteja ja vähemmän taloyhtiöitä, toisaalta 
asuntotavoitteiden toteutuminen taloyhtiöiden avulla 
nähtiin hyvänä. Tässä Piriläntien varren peltoalueen 
rajautuminen muuhun kuin asumiseen oli hyvä. Tont-
tikatujen järjestämistä lenkkeinä kehuttiin. Kevyenlii-
kenteen pääreitti on suorempi. Tätä versiota pidettiin 
persoonallisena ja paremmin muista alueista erottu-
vana.

Kuva 48. Koostamaani kaavarunkovaihtoehtojen dataa.

Kuva 49. Kokooja keskellä: havainnekuvat.
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Yleinen keskustelu alueesta

On huoli, että alueen arvot menetetään. Viljelijöiden 
näkökulmasta huolta aiheuttaa ympäristön suuri 
muutos ja peltoalan väheneminen. Muuttolintujen 
levähdyspaikkoina säilyvää peltoaluetta pidettiin 
tärkeänä. Koulun viereisen metsän säilyttämistä pidet-
tiin hyvänä. Pohjoisen virkistysalueen ja siinä säilytet-
tävän metsikön laajuudesta oli mielipiteitä puolesta ja 
vastaan: osa toivoi asumisen ulottamista pidemmälle 
ko. suuntaan, osa toivoi ulkoilu- ja retkeilyalueen 
kehittämistä paikalla. Viljelijät toivoivat viheralueiden 
sijaan enemmän peltoa. Toisaalta nähtiin, ettei ulkoi-
lureittejä ja virkistyskäyttöä voi osoittaa pelloille, vaan 
yleiselle virkistysalueelle.

Hulevesien käsittelyyn ja viivytykseen kehotettiin 
kiinnittämään huomiota alueen tasaisuuden ja pinta-
maan höttöisyyden vuoksi. Todettiin, että alue on 
tuulinen.

Kevyenliikenteen pohjois-etelä-suuntaisen yhteyden 
kehittämistä pidettiin pääasiassa hyvänä. Tuotiin 

esille, että Savikorventie pitäisi tässä tapauksessa 
muuttaa kunnan kaduksi ja kunnostaa. Luopuminen 
ajoneuvoliikenteen syötöstä uudelta alueelta Savikor-
peen nähtiin hyvänä ratkaisuna. Koulun ja tulevan 
päiväkodin liikennejärjestelyihin toivottiin selkeyttä 
ja sujuvuutta. Piriläntien ja Vihiluodonkujan liittymää 
(koulun risteys) pidettiin vaarallisena.

Osa piti tontteja pieninä (keskimäärin n. 900m2), 
vaikka varsinaisia minitontteja ei suunnitelmassa 
olekaan. Tonttikokojen moninaisuutta pidettiin 
hyvänä. Tonttien hinnoitteluun pyydetään kiinnittä-
mään huomiota: arvokas alue. Etenkin lapsiperheille 
ja vanhuksille loistava alue!

Alueesta toivotaan persoonallista ja kaunista. Toivot-
tiin, että rakennuspaikkoja tulisi paljon, kun alue 
kuitenkin nyt rakennetaan. Keskusteltiin myös siitä, 
miksi Kirkonseutu rakentuu ennen Paituria. Nimistön 
osalta toivottiin alueen historian huomioimista ja 
perinteisiä nimiä, ei ainakaan Z-kirjainta.

Kokooja pohjoisessa 3: 

Vihiluodontien asukkaat pitivät tässä parempana 
suojavyöhykkeenä toimivan peltoalueen laajuutta. 
Savikorven asukkaat eivät pitäneet kokoojakadun linja-
uksesta kanavan varteen. Pohjoinen kokooja rauhoit-
taisi aluetta liikenteeltä. Kommentoitiin toisaalta, että 
pohjoinen kokoojakatu ei länteen jatkuvan varauksen 
toteuttamisen yhteydessä katkoisi peltosarkoja tule-
vaisuudessa. (Kaavoituksen kommentti: ko. yhteyden 
toteutuminen ja aikataulu on niin epävarma ja 

hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, ettei varauksesta 
tarvitse nykyisen maankäytön suhteen kantaa huolta.) 
Pohjoisen kokoojan ja suojavyöhykkeen sekä eteläisen 
pelto- ja puistoalueen väliin jäävä alue koettiin hyvin 
tiiviiksi; toisten mielestä hyvä, toisten mielestä huono 
asia. Pidettiin hyvänä omakotitonttien suurta määrää. 
Ilmajohtojen suoja-alueen lähelle tuleva rakenta-
minen huolettaa.

Kuva 50. Kokooja pohjoisessa: havainnekuvat.
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Viimeiset vaihtoehdot

Yleisötilaisuudessa esitellyt kaavarungot käytiin läpi 
myös keskinäisessä palaverissa keskeisen yksityisen 
maanomistajan kanssa. Hän ilmaisi jyrkän kielteisen 
kannan asuintonttien rajoittumiseen hänen peltoi-
hinsa. Maanomistaja piti tärkeänä, että ehkäistään 
houkutusta oikoa peltojen poikki ja huomioidaan 
suunnittelussa viljelyn edellytykset. Nämä kommentit 
huomioitiin luonnoksen jatkotyöstämisessä.

Yllättäen saimme myös yhteyden erääseen poliisi-
mieheen, joka oli hyvin kiinnostunut maankäytön-
suunnittelun turvallisuusnäkökulmasta ja rikosten 
ennaltaehkäisystä kaavoituksen keinoin. Hän kertoi 
joitakin käytännön suunnittelutyöhön vaikuttavia 
ohjeita: Yli 20 talon tonttikadut ovat turvattomia, sillä 
naapuruston käsite hämärtyy, eivätkä ihmiset tutustu 
toisiinsa. Korkeat, umpinaiset aidat lisäävät toisaalta 
asuntomurtoja, toisaalta myös asukkaiden häiriökäyt-
täytymistä. Pitkät, suorat kadut lisäävät ylinopeuksia 
alueella. Mutkikas ja hieman vaikeasti suunnistettava 
ympäristö on systemaattista rikollisuutta suunnit-
televalle vaikeampi ympäristö toimia: ulkopuolinen 
kulkija erottuu ja eksyykin helposti. Yksi kokoojakatu 
pois alueelta rajoittaa rikollisten pakoreittejä, mikäli 
poliisin täytyy puuttua tapahtumienkulkuun alueella. 
Leikkipuiston tulee sijaita siten, että mahdollisimman 
monen asunnon ikkunoista on näkymä puistoon, jotta 
nuoriso ei viihdy aiheuttamassa häiriötä puistossa. 
Lisäksi nuorille olisi oltava osoittaa oma, turvallinen 

ja muille häiriötä aiheuttamaton kokoontumispaikka 
esimerkiksi koulun läheltä. Kaikkein tärkeimpänä 
alueen jatkuvan turvallisuuden ja ilkivallan estämisen 
kannalta poliisi piti sitä, ettei jäisi niin sanottuja ei-ke-
nenkään maita. Asukkaiden ja käyttäjien on koettava 
ympäristö omakseen ja sitä kautta välitettävä sen 
kunnossa pysymisestä. (Puhelinkeskustelu 2018)

Yleisötilaisuuden, liikennesuunnittelijan komment-
tien ja poliisin kanssa keskustelun jälkeen työstin 
kaavarunkoja edelleen, kunnes lopputuloksena olivat 
viereisen sivun kaavarunkovaihtoehdot:

Kokooja keskellä 4, kuva 52, valittiin kaavoituksen sisäi-
sessä palaverissa lopulta työstettäväksi luonnokseksi 
saakka. Leikkipuiston paikka on siirretty paremman 
omatoimisen valvonnan vuoksi keskelle asutusta. 
Yhteisten tilojen valikoimaan on tuotu shared space 
-alueet, jotka rauhoittavat läpiajoliikenteen tonttikatu-
lenkeillä sulkematta niitä täysin. Luontevien ulkoilu-
reittien muodostumiseen on kiinnitetty huomiota.

Kokooja pohjoisessa 4 -kaavarunkoon, kuva 53, otet-
tiin vielä kerran tuore näkemys. Parannuksia edelli-
seen versioon ovat viherverkon jatkuvuus ja sujuvuus, 
toimivat pyörätieyhteydet sekä tonttien irrottaminen 
Piriläntien pelloista viherkaistaleella. Tonttikadut 
venyvät huomattavan pitkiksi. Tästä suunnitelmasta 
luovuttiin.

Kuva 51. Varhainen tonttihavainnekuva monimuotoisesta taloyhtiöstä.
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Epävarmuustekijät värittivät työskentelyä. Katuyh-
teyden paikan varaaminen länteen päin kokoojakadun 
jatkeeksi oli liikennesuunnittelijan suunnasta tullut 
toive, jonka huomioimisesta kävimme pitkään keskus-
telua. Tämän suunnittelutyön aikana minulla ei ollut 
aikaa tai edellytyksiä tutkia riittävällä tarkkuudella 
tieosuuden vaikutuksia, joten en voi osoittaa kyseen-
omaiseen väliin katualuetta. Yhteystarvetta ei ole myös-
kään vielä esitetty tai tutkittu yleiskaavassa. Kuitenkin 
kunnassa on ollut tapana jättää aluevarauksia myös 
epävarmoja skenaarioita varten, joten varmuuden 

vuoksi varaus mahdolliselle tulevalle katuyhteydelle on 
jätettävä.

Toinen merkittävä avoin kysymys on maanomistusti-
lanne, sillä kokoojakatu joudutaan tuomaan yksityiso-
mistuksessa olevan maa-alueen läpi. Mikäli sopua ei 
synny maanvaihtojen kautta, voi kunta joutua turvau-
tumaan myös lunastusmenettelyyn. Tällöin Pirilän-
tien varteen suunniteltua rakentamista tuskin viedään 
kaavaan saakka. Päätin kuitenkin edetä suunnittelussa 
maankäytön kannalta parhaaksi katsomallani tavalla.

Kuva 52 yllä. Kuva 53 alla.
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4.6 Kohti yhtä asemakaavaluonnosta

Suunnittelun edetessä ja tarkentuessa, eri osa-alueisiin 
on helpompi pyytää ja antaa täsmällistä palautetta. 
Suunnittelutyön viimeisen kuukauden aikana osallis-
tamisen fokus siirtyi yleiseltä ja avoimelta tasolta eri 
osa-alueiden asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja 
päättäjien kuulemiseen. Työstin jatkuvasti kokonai-
suutta eteenpäin siten, että etsin aktiivisesti konsul-
taatiota kuhunkin asemakaavan palaseen ja aihepii-
riin, jotta saisin suunniteluvalintojeni tueksi vahvasti 

harkittuja perusteluja ja osaisin huomioida kaikki 
mahdolliset näkökulmat.

Jatkoon valittu kaavarunko ja valinnan perustelut 
esiteltiin aikavälillä 17. - 23. 4. 2018 palvelu-, yhtei-
söllisyys-, elinvoima- ja resurssivaliokunnissa, jotka 
pitivät perusteltuna valintaa ja esittivät kantansa suun-
nittelussa vielä huomioonotettavista seikoista. 

Kuva 54. Valiokuntakierroksella esitelty kaavarunko.

Kuva 55. Taulukko kaavarunkovaihtoehtojen eduista ja haitoista.
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Valiokunnille annettiin suunnitelman ja vaikutusten 
arvioinnin muodossa kommentoitavaksi myös raken-
nuspaikkoja toivoneiden yksityisten maanomista-
jien asia, joka sai yksimielisen kielteisen ohjauksen, 
ja jätettiin näin ollen pois asemakaavasta. Peruste-
luina käydyissä keskusteluissa olivat Vihiluodontien 
raittimiljöön säilyttäminen yksirivisenä, haastavat 

liikenneyhteydet tonteille - niin sanottu kirvesvar-
sitontti, voimalinjan suojaetäisyydet sekä pyrkimys 
kaavoittaa mahdollisuuksien mukaan vain kunnan 
omistamia maita. Uusia rakennuksia kaavailtiin 
muodostamaan pihapiiri olevien rakennusten kanssa 
kuvan 56 mukaisesti.

Valiokuntaohjaukset pöytäkirjojen mukaisesti:

17.4.2018 Yhteisöllisyysvaliokunta ohjasi: 
Valiokunta ohjaa aluerajausta siten, että vältytään Vihiluodontien varressa ’toiseen riviin’ rakentamiselta. Ehdo-
tettu tieyhteys alueen keskelle todettiin tulevaa kehitystä silmälläpitäen toimivana ratkaisuna. Jaetut katualueet 
aluevarauksena mahdollistavat alueella yhteisöllistä toimintaa (mm. asukkaat osallistetaan suunnitteluun).

17.4.2018 Elinvoimavaliokunta ohjasi:
Ehdotusta tulisi tiivistää ja ottaa alue tehokkaammin käyttöön. Pienien tonttien (n. 500 m2) määrää tulee lisätä.

Maanomistajien esittämiä rakennuspaikkoja ei oteta mukaan asemakaavaehdotukseen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan maiseman säilyttämiseksi.

18.4.2018 Palveluvaliokunta ohjasi:
Palveluvaliokunnan mielestä runkoehdotukseksi valitaan kokoojakatu kaavoitettavan alueen keskeltä ja asema-
kaava-alueeseen rajataan mukaan voimalinjan suoja-alue. Kaava-aluetta ei laajenneta voimalinja-alueen ulko-
puolelle maisemapeltoalueelle. 

Palveluvaliokunta esittää, että Kirkonkylän yhtenäiskoulun ja päiväkodin sekä lukion tilatarvetyöryhmään nime-
tään edustaja palveluvaliokunnasta. - -
    
Palveluvaliokunnalle tuotiin tiedoksi Seppo Puittin 18.4.2018 sähköpostitse lähettämä kannanotto liitteineen.

23.4.2018 Resurssivaliokunta ohjasi:
Resurssivaliokunta ohjaa etenemään esitetyn kaavarungon mukaisesti Kirkonseudun asuinalueen asemakaa-
vahankkeen suunnittelussa. Kaava-alue rajoittuu sähkölinjan suoja-alueeseen. Neuvotteluja maanomistajan 
kanssa jatketaan tavoitteellisesti.

Kuva 56. Yksityisten maanomistajien tonttijumppa.
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Nimistötoimikunta ja yleisöäänestys

Uuden asuinalueen nimistöä määrittäessä aktiivisista 
kuntalaisista koostuva nimistötoimikunta kokoontui 
kahdesti: koko alueen nimen ideoimiseksi sekä alueen 
muun nimistön keksimiseksi. Ensimmäisessä nimis-
tötoimikunnassa valittiin neljä ehdotusta alueen 
nimeksi: Poikainpelto, Lukkari, Tähkälä ja Kistu. Vein 
asian yleisöäänestykseen Kempeleen kunnan kojulle 
Rakentajamessuille 22.-24.4.2018. Äänestyksessä sai 
antaa myös oman ehdotuksensa. Äänestystulosta 

kunnioittaen toinen nimistötoimikunnan kokous 
valitsi asuinalueen nimeksi Tähkälä ja ryhtyi ideoi-
maan katujen ja viheralueiden nimiä. Kaavaluonnok-
sessa esitetty nimistö on pääosin nimistötoimikunnan 
kanssa käytyjen keskustelujen tulosta. Kokoojaka-
dusta tuli luonnokseen Elonkorjuu, tonttikaduista 
Ruumen, Akana ja Kuhilas. Nimistössä kuuluu alueen 
viljelyshistoria.

KIRKONSEUDUN NIMIÄÄNESTYS 
RAKENTAJAMESSUILLA

Ääniä annettiin yhteensä 165 kpl. Tähkälä ja Lukkari olivat suosituimmat ehdotukset.
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Kirkonseudun nimiäänestys
Ahonlaita
Joutsenpelto
Junttila
Jyväjemmarinpelto
Kehto
Kempton Ghetto Heaven
Kentsu
Kirkkokaari
Kirkkokylä
Kirkkola
Kirkkolakeus
Kirkonpelto
Kirkonrotta
Koulupelto
Kultapelto

Kurunpelto
Lukkarila
Niittymaa
Ohrakkala
Onni
Peltola
Peltosarkki
Pirilä
Pirilänpelto
Punakoivu
Pönde
Sitilä
Sydänpelto
Tasamaa
Tähkäpää

Zateenpelto
Zatopää
Zemppi
Ziizti
Zirkko
Zirkonzeutu
Ämmälä

Kuva 57. Rakentajamessujen nimiäänestystulos.

Kuva 58. Uuden alueen nimeämistarpeet.
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Vammaisneuvosto ja kirkkoneuvosto

Luonnosta työstäessäni viritin yhteistyötä kaavoi-
tuksen ja vammaisneuvoston välillä. Vammaisneu-
vosto ottaa kantaa julkisiin hankkeisiin mm. esteet-
tömyyden ja saavutettavuuden kannalta, ja voi antaa 
lausuntoja. Tämä oli kunnan ensimmäinen kaava-
hanke, joka vietiin neuvoston nähtäväksi, ja vastaan-
otto oli hyvin kiinnostunut. Koettiin, että asemakaavoi-
tuksen aikana on aiheellista huomioida myös erilaiset 
käyttäjäkunnat esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan 
virkistysalueiden sijaintia ja saavutettavuutta sekä 
rakennettavia asuntotyyppejä. Vammaisneuvoston 
keskeiset toiveet olivat virkistyspaikkojen ja puistojen 
saavutettavuus myös ajoneuvoilla ja pyörätuolilla ja 
tuettuun kotona asumiseen sopivien yhtiömuotoisten 
asuntojen riittävä määrä hyvällä sijainnilla.

Kirkkoneuvosto kutsui kaavoituksen esittelemään 
asemakaavahanketta. Kempeleen vanhan kirkon 
restaurointityöt ovat käynnissä ja asuinalueen raken-
nustyöt voivat ajoittua päällekkäin herkän työvai-
heen kanssa. Esimerkiksi liikennejärjestelyjen raken-
taminen tai rakennuspaikkojen paaluttaminen 
suunnittelualueen eteläosassa aiheuttaa todennäköi-
sesti tärinää kirkonmäellä. Hyvä keskusteluyhteys 
toteutusaikataulujen osalta on lähivuosina keskeinen, 
jotta valtakunnallisesti arvokkaan suojelukohteen 
korjaus- ja konservointitoimenpiteet eivät keskeydy 
yllättäen. Tulee myös arvioida Tähkälän vaikutusta 
Kirkonmäen kulttuuriarvoihin, sillä ne ovat osana 
samaa perinnemaisemaa.

Kuva 59. Näkymä Kempeleen vanhan kirkon tapulin huipulta.
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Junttilan maakunnallisesti arvokas tilakeskus

Pyysimme Pohjois-Pohjanmaan museolta konsultaa-
tiota Junttilan tilakeskusta koskevan maankäytön-
suunnittelun osalta. Tilakeskus on seissyt tyhjillään 
vuosikaudet ja päässyt rapistumaan. Pihapiirin aitta-
rakennus on asemakaavassa suojeltu. Muilta osin 
pihapiiri on yleiskaavassa määritetty kokonaisuutena 
säilytettäväksi kohteeksi. Rakennusten iät on arvi-
oitu 1800-luvulta 1900-luvulle ja kohde on määritelty 
maakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kult-
tuuriympäristöksi (Pohjois-Pohjanmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2015). Asemakaavassa tarkas-
telen rakennusten tulevaisuutta. Osa kiinteistöstä on 
tarkoitus muuttaa päiväkodin tontiksi, osa pieneksi 
kaupunkimetsäksi. Urheilualueelle vievälle kevyenlii-
kenteen reitillekin olisi tarve sopivasta välistä. Kempe-
leen kotiseutumuseo osoitti mielenkiintoa siirtää 
metsäaitta museopihapiiriin.

Asemakaavaan päärakennus ja puoji tulee varustaa 
sr-20 suojelumerkinnällä ja määräyksissä tulee 
kiinnittää huomiota alkuperäisyyden säilymiseen 
sekä korjaustoimissa tulee tavoitella palauttavaa 
korjaamista. - - Metsäaitan suojelumerkintä sr-1 
tulee myös päivittää sr-10:ksi, joka koskee myös sisä-
tilaa. - - Pohjois-Pohjanmaan museo pitää tärkeänä 
arvorakennusten suojelumerkintää asemakaava-
muutokseen mutta aitan siirtämistä alueelta ei pidä 
perusteltuna. Tonttijaon rajauksessa ja täydennysra-
kentamisessa tulee kiinnittää tarkemmin huomiota 
alkuperäisen vanhan pihapiirin muodostukseen.
Museoviranomaisen lausunto 9.5.2018

Museoviranomaisen lausuntoa kunnioittaen suun-
nittelin Junttilan tilan kaavamuutosta hyvin yksi-
tyiskohtaisesti. Rakennustutkija Anita Yli-Suutala 
Pohjois-Pohjanmaan museosta kävi tutustumassa 
suunnitelmiin ja kohteeseen toukokuussa 2018 ja 
kommentoi kaavaluonnoksessa esitettyä käyttöä 
museon näkökulmasta hyväksyttäväksi ja piti hyvänä, 
että suunnitelma pyrkii ottamaan rakennuksia 
mahdollisilta osin uudelleen käyttöön sekä palautta-
maan pihapiirimäisyyttä.

Kuva 61. Tilakeskuksen nykyinen tontti punaisella ra-
jattuna.

Kuva 60. Junttilan suljettu pihapiiri: Vanha pääraken-
nus, puoji ja navetta, joka on sittemmin purettu. (Valo-
kuva kunnan arkistosta, 1961)

Kuva 62. Tilakeskuksen vanha aitta.
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Viimehetken viilauksia

Junttilan tilakeskuksen suojelun ja kehittämisen ohella 
vielä loppumetreillä työstämiäni osa-alueita olivat 
kevyenliikenteenreittien sijaintien tarkempi määrit-
tely sekä etäisyyden kasvattaminen Fingridin ilma-
johtoihin. Muokkasin myös länsireunan peltoalueen 
muotoa vielä paremmin viljeltäväksi.

Nähtäville asetetussa luonnoksessa useat tontit rajau-
tuvat pyörätiealueeseen, jotta niille on mahdollista 
järjestää ajoneuvoliittymästä erillinen yhteys pyörä-
tieverkkoon. Tämän toivon kannustavan kävelemään, 
käyttämään pyörää tai bussia, sillä valinta tehdään 
pihasta lähtiessä. Myös pyöräkatoksen rakentaminen 

pyöräportin yhteyteen sallitaan suunnitelmassa 
kahden metrin päähän tontin rajasta. Ajoneuvoliit-
tymästä ja autotiestä erillinen kulkuyhteys on myös 
esimerkiksi pienille koulumatkalaisille turvallisempi 
vaihtoehto.

Jotta alue toteutuisi maisemaan sopivalla tavalla, täytyy 
kaavan ehdotusvaiheeseen laatia vielä rakennustapa-
ohjeet. Ohjausta tarvitsevat rakennusten materiaalit, 
värit, kattomuodot sekä pihapiirien muodostaminen 
- pellonreunan tonteilla myös istutuksin maisemaan 
sopeuttaminen.

Kuva 63. Asemakaavaluonnoksen mukainen aksonometrinen havainnekuva alueesta.
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5. TULOS I:
SUUNNITELMAN ESITTELY

Diplomityön suunnitelmaosiossa esittelen kaava-
rungon, johon selvitystyö, osallistaminen sekä 
lukuisien runkovaihtoehtojen piirtäminen on 
johtanut.

Kuva 64. Suunnitelman ilmakuvaistutus.
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5.1 Suunnitelman yleispiirteinen esittely

Kuva 65. Nykytilanteen rakeisuuspiirustus.

Tässä kappaleessa kerron suunnitelman sovittami-
sesta kokonaisuudessaan ympäristöön, maisemaan 
ja palveluverkkoon sekä arvioin alueen toteutumisen 
vaikutuksia kappaleessa 4.2 esiintyviin arvoihin.

Tähkälä on pientalovoittoinen alue, joka muodostaa 
tonttikatujensa ympärille kolme asumisen saareketta 
peltomaisemaan. Kunkin tonttikadun alkupään tuntu-
maan sijoittuu rivitalojen tai erillispientalojen kortte-
lialueita, mikä monipuolistaa Tähkälän asuntotarjon-
taa.

Suunnittelualueen nykyinen koulu ja tuleva päiväkoti 
sekä virkistysalue leikkipaikkoineen ja näköalatornei-
neen palvelevat myös ympäröivien alueiden asukkaita. 

Ilmakuvaistutuksesta (sivu 60, kuva 64) nähdään, 
kuinka viheralueet rytmittävät rakentamista ja mut-
kittelevat kadut elävöittävät maisemaa. Rakentaminen 
ei kurkota peltoalueella pidemmälle kuin Savikorpi 
tai Paituri, mikä näkyy myös rakeisuuspiirustuksessa. 
Yhdessä metsittyneiden näkymien avaamisen kans-
sa tämä rajaa ja eheyttää hallitusti peltoaukean reu-
na-alueiden maisemaa.
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Kirkonseudun nykytilanteen rakeisuuskuvasta, kuva 
65, nähdään, kuinka peltoaukeaa kehystää kaartuva 
harjun laidan rakentaminen. Keskellä peltoa näkyy 
irrallisen oloisena Savikorven saareke. Harjuun ai-
koinaan louhittuun monttuun rakennettu urheilualue 
erottuu rakentamattomana kaistaleena Vihiluodon-
tien vastapuolella. 

Kuvassa 66 on istutettu uusi asuinalue rakeisuuspii-
rustukseen. Harjujen syleilyyn muodostuu rakenta-
misen rajaamia pienempiä peltoalueita. Kauemmas 

pohjoiseen (kuvassa oikealla) päin avautuvat laajat 
maisemapeltoalueet, joille säilyy näkymiä Tähkälästä 
ja sen molemmin puolin. Savikorven tuleva täydentä-
misrakentaminen jätetään myös irti Tähkälästä, jol-
loin pohjoispuolen peltoalue rajautuu selkeämmin.

Pellonreunan rakentaminen jää kokoojakadun suu-
ta lukuun ottamatta irti Piriläntiestä 170-200 metrin 
etäisyydelle, jolloin tien maisema-arvo sekä kirkon-
mäen näkymät säilyvät.

Kuva 66. Uuden asuinalueen rakeisuuspiirustus.
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Peltoaukean laidassa perinnemaiseman täydentä-
miseen soveltuu parhaiten pienimittakaavainen, 
puurakenteinen alue, jonka rakentuminen noudat-
telee orgaanista muotokieltä ruutukaavan sijaan. 
Rakennusten massoittelua ohjataan siten, että uuden 
alueen keskellä rakentaminen voi olla 2-kerroksista, 
ja reunoilla kerrosluku 1½ velvoittaa rakentamaan 
vähintään osan rakennuksesta vain yhteen tasoon. 
Tällä parannetaan asuinalueen istumista kaukomai-
semaan. Kellarien rakentaminen ei pohjavesialueella 

tule kysymykseen.

Hulevesien johtaminen on koko kunnan alueella 
haastavaa erittäin tasaisen ja loivan maaston vuoksi. 
Mereen viettävien ojien kapasiteettia koetellaan jo 
nykyisellään. Lisäksi pohjaveden muodostumisen 
kannalta puhtaiden hulevesien imeyttäminen on 
tärkeää. Pihojen päällysteiden täytyykin olla käyttö-
tarkoituksen salliessa läpäisevää ja mielellään suodat-
tavaa rakennetta.

Kuva 68. Maisemapellot, jotka jäävät alueen pohjoispuolelle, kuvassa 69 kohde 3.

Kuva 67. Kaavarunkokuva, josta nähdään myös tontit käyttötarkoituksineen.
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Kuva 69 esittää toteuttamisvaiheen arvoja Tähkälän 
ympäristössä. Tilannetta voidaan verrata kuvaan 31. 
Kirkonseudun arvokkaat piirteet säilyvät pääosin. 
Maisema tulee muuttumaan rakentamisen myötä 
siten, että peltonäkymiä aukeaa tulevaisuudessa 
laajan, aukean lähimaiseman sijaan asuinalueen 
ympärillä. Luoteisrajan metsittyneiden palstojen 

viljelyskäyttöön palauttaminen avaa maisemaa ja tuo 
pohjoisessa aukeavat maisemapellot paremmin osaksi 
Kirkonseudun näkymiä. Metsikköjen hoitaminen ja 
rajaaminen parantaa maiseman rajautumisen laatua. 
Kuvassa on esitetty myös alueen lävistävä näkymäak-
seli sekä poimittu esimerkinomaisesti katutiloja, joista 
aukeaa kiinnostavia näköaloja useaan suuntaan.

Kuva 69. Päivitetty arvokartta.
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Tässä kappaleessa analysoin suunnitelmaani lisää ja 
avaan osa-alueittain suunnittelualueen maankäyttöä 
tarkentaen eri toimintojen järjestämistä alueella.

Kuvassa 70 esitän maa-alan jakauman eri käyttötar-
koitusten kesken. Asumisen alueeseen on luettu kaikki 
tonttimaa, jolla on asuinrakentamiseen soveltuvaa 
rakennusoikeutta. Viheralueisiin kuuluvat puistot 
sekä lähivirkistysalueet, eli kaikki kaupunkimetsistä 
ja leikkipaikoista pieniin suojavihervyöhykkeisiin. 
Liikenteen aluetta ovat kadut ja kevyenliikenteen-
reitit asemakaavan varauksen leveyden mukaisesti, eli 
katujen reunan viherkaistaleet ja ojat kuuluvat tässä 

kaaviossa liikennealueeseen. Erillinen siivunsa liiken-
teessä ovat pysäköinnin järjestämiseen osoitetut alueet 
istutusalueineen. Osa liikennealueesta näyttäytyy 
maastossa viheralueena. Suurin tontti on päiväkodin 
ja koulun 3,9 hehtaarin kokoinen alue, johon kuuluu 
myös urheilukenttä. Lisäksi suunnittelualueelle jää 
peltoaukeita.

Alueen erityispiirteiksi voidaan suunnitelmasta poimia 
Junttilan pihapiirin muokkaaminen uuteen käyttöön, 
viljelyyn jäävät maisemallisesti tärkeät pellot, pyörä-
tien tonttiliittymät, ojan ympäristön virkistyskäyttöön 
ottaminen sekä näköalatorni.

5.2 Toiminnot ja erityispiirteet

Kuva 70. Pinta-alan jakautuminen eri toimintojen kesken.
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Asuminen

Asumisen mahdollistavien tonttien yhteenlaskettu 
pinta-ala on 10,3 hehtaaria, eli 32% koko suunnit-
telualueen pinta-alasta. Tästä noin 9 hehtaaria olisi 
uusia luovutettavia tontteja, mikä kattaa hyvin alueen 
rakentamisen kustannukset. Uusia omakotitontteja 
on suunnitelmassa 70. Niiden koot vaihtelevat noin 
500:sta 1200:aan neliömetriin, ja alueen tavanomainen 
tonttikoko on keskikokoinen, noin 800-900 neliötä. 
Tätä suuremmat tontit, yhteensä 13 kappaletta, on 
osoitettu paritalojen, rivitalojen tai kytkettyjen pien-
talojen korttelialueiksi. 

Pieniä tontteja on kyselty ja minimiasumisen suosi-
minen myös omakotitalojen puolella luo tarvetta 
pienemmille tonteille. Yleisötilaisuuksissakin toivot-
tiin vaihtelua tonttikokoihin. Pikkutontit ovat Kempe-
leen tavanomaiseen yli 1000 neliömetrin tonttiko-
koon nähden pieniä, noin 500 neliön tontteja, joille 
on mahdollista sijoittaa enintään kaksikerroksinen 
asuinrakennus. OAS-vaiheessa esillä olleet 350 neliön 
pientalotontit jätettiin kuitenkin pois ja todettiin, että 
pienenpienten erillispientalojen rakentamisessa tulisi 
suosia esimerkiksi ryhmärakentamista, jolloin autojen 
paikoitus ja jätehuolto on ratkaistavissa yhdessä 
useamman asumisyksikön kesken.

Tähkälän viimeisessä toteutusvaiheessa rakentuvien 
isojen tonttien on ajateltu sopivan myös ryhmära-
kentamiseen. Tontit sijaitsevat Kuhilas-tonttikadun 
läntisellä puoliskolla. Kaavan tultua lainvoimaiseksi 
on näiden tonttien kohdalla riittävästi aikaa epäta-
vallisemmankin rahoitus- ja hallinnointimallin 

järjestämiseksi. Ryhmärakentaminen osaltaan moni-
puolistaisi alueen asuntotarjonnan luonnetta.

Alueen taloyhtiöt ohjataan rakentumaan perinteisen 
pihapiirin malliin ja samalla tontilla on oltava usean 
kokoisia rakennuksia, ulkohahmoltaan pääraken-
nuksen omainen sekä useita erikokoisia pienempiä ja 
matalampia rakennuksia. Myös useamman erillisen 
talousrakennuksen rakentamista suositaan.

Useiden talousrakennusten rakentamista pihapiiri-
mäiseen muotoon kannustetaan myös omakotiton-
teilla. Rakennusten sijoittumista tontille ei ohjata 
tiukasti suojeltuja ympäristöjä lukuunottamatta, jotta 
ympäristöön syntyisi luontaista, maaseudun kulttuu-
rimaisemalle ominaista vaihtelua. Pellonreunan tontit 
maisemoidaan puuistutuksin, jotka myös auttavat 
osaltaan peltoaukean tuuliolosuhteiden hallinnassa.

Olen esittänyt kuvassa 71 vasemmalla esimerkin 
pyörätiehen liittyvästä, väljästi rakennetusta tontista ja 
oikealla pellonreunaan rajautuvasta, kaiken rakennus-
oikeuden hyödyntävästä tontista. Tehokkaan raken-
tamisen tontilla hulevesiä imeytetään ruohokivien ja 
viherkaton avulla. Molempien pihapiirit muodostuvat 
useista rakennuksista.

Perustamisolosuhteiden sekä perinnemaiseman 
vuoksi rakennusmateriaalina on puu. Maltillinen 
hirsirakentaminenkin sopii alueen kerrokselliseen 
kulttuuriympäristöön.

Kuva 71. Tontinkäyttöesimerkkejä.
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Liikennejärjestelyt

Liikenteelle ja pysäköinnille varattu alue vie 16 % 
suunnittelualueen pinta-alasta. Uudelle asuinalueelle 
tarvitaan reilu 300 m kokoojakatua, 1,5 km tonttika-
tuja sekä 1,7 km pyörä- ja kävelyreittejä. Tässä eivät 
ole mukana virkistyskäyttöön rakennettavat polut ja 
ladut. Sivun 70 kuvassa 73 nähdään koko reitistö sekä 
virkistysalueet. Linja-autopysäkit on määrä tulla Piri-
läntien varteen, kokoojakadun liittymän läheisyyteen.

Tähkälän ajoneuvoliikenne syötetään yhden liittymän 
kautta Piriläntieltä. Kokoojakatu Elonkorjuu kohdis-
tuu tulevaisuudessa Zatelliitin eritasoliittymästä tule-
van poikittaisorren kanssa. Kuntalaiset ovat toivoneet 
ja pitäneet viihtyisämpinä tonttikatuja, joista muo-
dostuu ”pussinperä”, mutta työajo, kuten postiautot, 
jätekuljetukset ja aura-autot hyötyvät ympäriajetta-
vista kaduista. Kaikki kolme tonttikatua ovatkin ym-
päriajettavia. Kaksi pidempää tonttikatua kuitenkin 
katkaistaan jaetun katutilan alueella, jolloin katutilan 
luonne muuttuu päättyvän kadun kaltaiseksi. Tontti-
katujen luonne on kaarteleva, jotta syntyy mielenkiin-
toista katutilaa, joka ei houkuttele kiihdyttelyyn.

Jaettu katutila, eli niin sanottu shared space, rauhoittaa 
ympäriajettavan tonttikadun liikennettä. Jaetulla 
katualueella ajoneuvoliikenne on väistämisvelvollinen 
jalankulkijoihin nähden. Tilan käyttöä ei ole haluttu 
lukita vielä kaavoituksen aikana, jotta asukkaiden 
toiveet voitaisi huomioida paremmin. Esimerkiksi 
korttelitapahtumien järjestäminen, istutusaltaiden 
rakentaminen, skeittirata tai yhteiskäyttöautojen 
paikoitus ovat mahdollisia toimintoja. Jotta ihmiset 
kokisivat tilan omakseen, heidän olisi hyvä päästä 
osallistumaan sen toteutusvaiheeseen. Aukioiden 
käyttötarkoitusta on aikomus kehittää yhdessä asuk-
kaiden kanssa, mahdollisesti osallistuvan budjetoinnin 

keinoin, mistä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi 
Tampereella (Häikiö, Lehtonen & Salminen 2016).

Kävellen ja pyörällä liikkumista on haluttu tehdä 
houkuttelevaksi. Kevyenliikenteenreittejä on paljon 
ja ne vievät kulkusuunnasta riippumatta suoremmin 
perille kuin autolla liikkuessa. Useat tontit liittyvät 
pyörätieverkkoon erillisellä liittymällä. Tämän toivo-
taan kannustavan liikkumistavan valinnassa ekologi-
sempaan ja terveellisempään suuntaan. Ajoneuvolii-
kenteestä erotettu koulureitti on myös turvallisempi 
pienille oppilaille. Pyöräilyn uusi pääreitti, Äestä-
jänväylä, kulkee tulevaisuudessa alueen halki kooten 
keskustaan suuntautuvaa kevyttä liikennettä Paiturista 
ja pohjoisempaakin. Haarautuvan väylän reitit vievät 
suositulle Sarkkirannan urheilualueelle ja kuntakes-
kukseen.

Vain koulun ja päiväkodin liikenne syötetään Vihiluo-
dontien puolelta Koulutien kautta, koska liikennemää-
rien lisäämistä Vihiluodontien alueella tulisi välttää. 

Pysäköintialueet ohjataan rakentumaan viheraihein 
jäsennetyiksi ja puurivein maisemoiduiksi. Lisäksi 
edellytetään hulevesien viivytysrakenteita. Läntinen 
pysäköintialue palvelee päiväkotia ja toimii ajoyh-
teytenä Junttilan pihapiiriin. Itäinen pysäköinti-
alue helpottaa koulujen sekä kirkon pysäköintitilan 
tarvetta.

Viereisellä sivulla, kuva 72, rakeisuuskuvassa on mus-
talla esitettynä ajoneuvoliikenteen reitistö ja punaisel-
la kevyenliikenteen reitistö. Äestäjänväylä-pyörätien 
on tarkoitus jatkua pohjoiseen Savikorven läpi tule-
vaisuudessa ja palvella näin myös Paiturista kylälle 
suuntautuvaa pyörä- ja jalankulkuliikennettä.
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Kuva 72. Uuden alueen liittyminen katuverkkoon. Kevyenliikenteenreitistö esitetty oranssilla.
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Kuva 73. Tiestö, polut, viher- ja virkistysalueiden verkosto. Korttelialueet harmaanvihreällä.
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Virkistysalueet ja pellot

Sekä paikan analyysi että yleisön toiveet ohjasivat 
melko väljään rakentamiseen. Olen pyrkinyt avaraan 
vaikutelmaan avaamalla kortteleista näkymiä pellolle 
ja virkistysalueille. 

Merkittävä osa Tähkälän viherympäristöstä, noin 
neljäsosa koko suunnittelualueesta, on peltoa. Se on 
suuren osan vuodesta miellyttävä maisema: kevään 
viherryksestä kesän kultaiseen väritykseen ja talven 
avaraan, vesinäköalaan verrattavaan valkeuteen (kuvat 
74-76). Keväällä ennen orasta ja myöhään syksyllä 
kuitenkin on vaiheita, kun peltomaisema näyttäytyy 
ruskean ja mustan sekaisena ja ankeana. Lisäksi pelto-
alueella liikkuminen ei ole suotavaa, joten ympäristön 
virkistysarvo on yksipuolinen. Kunnan omistamalle 
pellolle on kuitenkin osoitettu talviulkoilureitti, eli 
koululta lähtevä latuvaraus, joka ei häiritse viljelyä. 
Muut viheralueet suunnittelin täydentämään puut-
tuvat toiminnot. Suuri osa Tähkälän puisto- ja lähivir-
kistysalueista tukee kevyenliikenteenreitistön viihtyi-
syyttä ja käyttökelpoisuutta. 

Pellon ohella pääasiallinen kasvillisuustyyppi on 
niitty, joka istuu hyvin perinnemaisemaan ja tarjoaa 
tärkeitä elinympäristöjä hyönteisille ja linnuille. 
Nurmea perustetaan leikkipuiston läheisyyteen oles-
kelua ajatellen sekä reunustamaan katutiloja, jotta 
yleisilme on huoliteltu. Niittyjen hoitamiseksi riittää 
niittäminen pari kertaa kesässä, jolloin viheralueiden 
paikoin pirstaleinen muoto ei kuormita puistopuolen 
työntekijöitä kohtuuttomasti. Keskustelin puutar-
hapalstoista kunnanpuutarhurin kanssa, ja mikäli 
alueen asukkailta löytyy kiinnostusta, sellaisia voidaan 
perustaa pohjoisen puistokaistaleen polun varteen, 
jolloin kasteluvesi saataisiin ojasta.

Kuva 74. Pellonreuna kesällä.

Kuva 75. Pellonreuna talvella.

Kuva 76. Pellonreuna keväällä.
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Eteläisen tonttikadun keskelle jäävään puistoon ra-
kennetaan leikkipuisto täydentämään koulun pihan 
ja tulevan päiväkodin pihan leikki- ja urheilualueita. 
Koulun kiinteistön leikkipaikka (kuva 81) ja urhei-
lukenttä ovat käytössä myös kouluajan ulkopuolella. 
Uuden leikkipuiston sijainti on valvottu, sillä useil-
ta tonteilta avautuu näkymä puistoon, mikä poliisin 
mukaan vähentää ilkivallan mahdollisuutta. Matka 
uudesta päiväkodista on lyhyt, joten puistoa voidaan 
käyttää luontevasti ulkoilukohteena myös tarhapäivän 
aikana. Oma lähileikkipuisto oli yleisötilaisuudessa 
kaikkien ikäryhmien - ei vain lapsiperheiden - toive, 
sillä myös mummolasta käydään lastenlasten kanssa 
leikkimässä. Puiston yhteyteen on toivottu istuskelu-
paikkoja myös vanhemmalle väestölle. Leikkipuisto 
voidaan toiminnallisesti liittää eteläiseen jaetun katu-
tilan alueeseen, jolloin syntyy monipuolinen julkinen 
ulko-oleskelutila, jollaisia on kaivattu.

Pohjoisrajan suuren ojan ympäristöä kohennetaan 
vesiaiheeksi (kuva 78) . Oja on nykyisellään matala 
tai kuiva sateisimpia kausia lukuunottamatta, mutta 
asuinalueen kuivatus ja hulevesien lisääntyminen nos-
tanee vedenpintaa hieman. Tällöin on tärkeää viivyt-
tää vesiä, jotta mereen laskevan Myllyojan kapasiteetti 
ei ylity ja synny tulvia. Tähkälän ojan muuttaminen 
osittain kaksitasouomaksi antaa tulvimisvaraa ja mo-
nipuolistaa luonnonympäristöä. Paikoitellen ojan var-
teen istutetaan ryhmiksi hopeapajuja ja muita näyttä-
viä puita. Pusikoituneita näkymiä avataan.

Kaksi metsää säilytetään paikoillaan: eteläinen män-
nikkö ja pohjoinen lehtimetsä. Lehtimetsän aluskas-
villisuus vaatii siistimistä, jotta syntyy kulkureittejä. 
Eteläinen männikkö on hyvä kaupunkimetsä sellaise-
naan vanhoine reitteineen, mutta metsänpohjalle lu-
menläjityksen myötä kasaantunutta soraa tulee pois-
taa, jotta metsänpohja säilyy elinkelpoisena (kuva 80).

Lehtimetsän pohjoisnurkalle voidaan rakentaa näkö-
alatorni (kuva 78). Näköalatornin ajatus esitettiin jo 
ensimmäisessä yleisötilaisuudessa. Pohjoispuolen pel-
toaukea on merkittävä muuttolintujen levähdyspaik-
ka. Peltojen linnusto on muutenkin runsasta. Luoteen 
suunnalla valosaasteen määrä on verrattain vähäinen, 
joten näköalatornista voisi myös katsella tähtiä ja re-
vontulia. Metsikön aukealle voisi tulla myös nuotio-
paikka ja oleskelua varten sadesuoja, esimerkiksi laa-
vu. Paikalle on helppo rakentaa esteetön kulku, sillä 
pohjoinen jaetun katutilan alueelle voidaan sijoittaa 
myös erityisryhmien pysäköintipaikat.

Kuvassa 77 nähdään, miten edellämainitut virkistys-
alueen osat muodostavat pohjois-etelä-suuntaisen ti-
lasarjan.Kuva 77. Tilojen sarja aitta-aukiolta näköalatornille.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

Vaiheikas virkistysreitti
1. Lehtimetsä ja näköalatorni.
2. Shared space.
3. Leikkipuisto.
4. Aitta-aukio.
5. Mäntymetsä.
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Kuva 78. Näköalatorni ja ojanvarren virkistysalue.

Kuva 79. Havainnekuva Äestäjänväylältä länteen ojanvarren virkistysreitin ja asuinkorttelien suuntaan

Kuva 80. Metsään läjitettyä lunta ja hiekoitussoraa. Kuva 81. Kirkonkylän koulun pihan leikkipaikka.



74

Koulu, päiväkoti ja muut palvelut

Käytöltään erityisempien alueiden kohdalla pohdiske-
lin suunnitelman sisällön ohella sitä, miten asemakaa-
va taipuu työkaluna tavoitteiden ilmaisemiseen, kun 
toisaalta haetaan joustavuutta, mutta kulttuuriympä-
ristön varjelemiseksi riittävän sitovia rajoja. Avaan 
myös tätä pohdintaa hieman.

Tähkälän alue tukeutuu useimpien palveluiden järjes-
tämisessä olevaan palvelurakenteeseen. Terveyskes-
kus, kaupat, pankki ja muut tärkeimmät toiminnot 
löytyvät alle kilometrin säteeltä. Suunnittelualueella 
sijaitsee Kirkonkylän koulu, jossa opiskelevat kaikki 
peruskoulun vuosiluokat. Kylältä puretun Kirkko-
tien päiväkodin toiminta siirtyy koulun oheen, mikä 
edistää opinpolkuajatuksen toteutumista käytännössä.  
Päiväkodille sopiva tontinosa irrotetaan Junttilan tila-
keskuksesta, jonka maita nykyinen koulun tonttikin 
on alunperin. 

Päiväkodin piha-alueen rakennukset ja aita rajaavat 
katu- ja aukiotilaa lännen puolella. Pienen julkisen 
rakennuksen hahmo sitoo koulurakennuksen valta-
van massan pienemmän mittakaavan rakentamiseen. 
Selkeän tavoitteen vieminen kaavamerkinnöiksi vaati 
kuitenkin ajatustyötä: Koulun ja päiväkodin kaava-
merkinnöissä on haettu tasapainoa riittävän kaavalli-
sen ohjauksen ja muuntojoustavuuden välillä. Juntti-
lan tilakeskuksen puoli haluttiin ohjata rakentumaan 
pienempimittakaavaisena ja puujulkisivuisena, kun 
taas nykyiselle koulurakennukselle asetettujen mää-
räyksien tiukentamiselle ei ollut riittäviä perusteita. 
Tuleva rakentaminen ja purkaminen tai liikennejär-
jestelyt tontilla eivät ole kovin tarkkaan tiedossa, joten 

tonttirajaa ei päiväkodin ja koulun välille voitu piirtää, 
jotta ei jouduttaisi myöhemmin turvautumaan kaava-
muutokseen. Rakennusalueiden rajaamisella saatiin 
aikaan tontin osa-alueet, joille voidaan osoittaa omat 
kerrosluvut ja rakennusoikeudet, mutta rakennusmas-
sat voidaan myös rakentaa tarvittaessa toisiinsa kiinni. 
Päiväkoti- ja koulualueen rajan hienosäätö on myös 
mahdollista poikkeamismenettelyllä raskaamman 
asemakaavamuutoksen sijaan.

Junttilan tilakeskuksen tontista irrotetaan puisto-
alueeksi metsä, jota myös päiväkoti voi hyödyntää. 
Haastavan pieni peltopalanen tien puolella muute-
taan pysäköintialueeksi. Metsäaitta saa eteensä pienen 
aukion, joka nostaa sen arvoiseensa asemaan ympä-
ristössä. Tilakeskuksen päärakennus jää omalle tontil-
leen suojeltuna, samoin sen yhteydessä oleva vanha 
puoji. 

Junttilan tilakeskuksen rakennetun kulttuuriympä-
ristön suojelu ja entistäminen onnistuvat parhaiten, 
mikäli tilan rakennukset löytävät uuden käyttötar-
koituksen. Tontin osoitettu käyttötarkoitus ALP/s 
on väljä ja mahdollistaa monenlaisia toimintoja: 
asumisen, liikerakentamisen tai palvelut. Raken-
nusten säilyttäminen, uusien rakennusten sijoittelu 
ja hahmo on tehtävä tiukemman rajauksen mukai-
sesti ja ympäristön luonnetta varjellen. Mahdollisia 
toimintoja voisivat olla kulttuuripalvelut, yhdistysten 
kokoontumistilat, juhlatila ja pienten tapahtumien 
järjestäminen, muutaman asunnon taloyhtiö, kahvila 
ja myymälä tai vaikkapa Art Linnakallio -veistossym-
posiumia palveleva taitelijaresidenssi.

Kuva 82. Piharakennuksia. Kuva 83. Aitan edessä kasvaa nuorehkoa puustoa.
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Kuva 84. Junttilan tilakeskuksen kiinteistön uusi käyttö.

Kuva 85. Junttilan tilakeskuksen suojeltavat päärakennus ja puoji.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

1. Pihapiiri täydentyy.
2. Päiväkodin pysäköinti.
3.Vanha aitta ja uusi aitta-aukio.
4. Pyöräilyreitit.
5. Säilyvä metsä ja polut.

6. Uusi päiväkoti, jonka rakentaminen 
ohjataan pihapiirimäiseksi ja mittakaaval-
taan ympäristöä yhteensitovaksi.
7. Piharakennuksia tai niiden osia voidaan 
mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi 
varastoina.

7.
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6. TULOS II:
OSALLISTAMISEN VAIKUTUKSIA

Käsittelen tässä luvussa osallistamisen vaikutusta vielä 
neljästä näkökulmasta: vaikutus suunnitteluproses-
siin, vaikutus suunnitelman sisältöön, vaikutus kaavoi-
tuksen imagolle sekä vaikutus tuleviin projekteihin. 
Osa vaikutuksista on vielä hypoteeseja, ja jatkan arvi-
ointia myös myöhemmin. Refl ektointikappaleessa 
arvioin hieman diplomityön merkitystä.

Kuva 86. Seuraavan projektin ideointitilaisuus.
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6.1 Vaikutus suunnitteluprosessiin

Laajaan osallistamiseen pyrkiminen vaikutti asema-
kaavan luonnosvaiheen prosessin läpiviemiseen alusta 
alkaen. Kuten alussa esitetyssä kaaviossa ilmeni, 
halusin ottaa yleisön mukaan jokaiseen työvaihee-
seen jollain tapaa. Yleisötilaisuuksien ja koululaisten 
osallistamisen sekä Rakentajamessujen äänestyksen 
järjestäminen olivat näkyvimmät ja eniten valmistelua 
sekä jälkitarkastelua vaatineet osallistamisen muodot. 
Niille oli varattava aikaa, mutta ne osaltaan selkeyttivät 
suunnitteluprosessin vaiheistamista. Yleisötilaisuuk-
sista ja valiokuntatyöskentelystä muodostui luontevia 
aikarajoja ja taitekohtia suunnittelulle.

Ne myös tarjosivat tilaisuuden asettaa suunnitte-
luratkaisuja kyseenalaistettaviksi riittävän varhai-
sessa vaiheessa ja säännöllisesti, että mahdolliset 
muutoksen paikat havaitaan ja korjausliikkeet ovat 
vielä mahdollisia. Halusin myös pitää suunnittelu-
prosessin kaikkine valmisteluineen läpinäkyvänä ja 
tiedottaa mahdollisimman avoimesti. Kaavahanke on 
näkynyt kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa medi-
assa. Lisäksi kaavoituksessa on voinut käydä keskus-
telemassa suunnitelmista sekä ajanvarauksella että 
ohikulkumatkalla poiketen.

Valitut osallistamisvaiheet projektin alussa ja keski-
vaiheilla tuntuivat luontevilta. Julkinen ja avoin suun-
nittelukäytäntö asettaa omat vaatimuksensa sille, että 
prosessi täytyy suunnitella ja tiedottaa alusta saakka 
johdonmukaisesti, ja prosessin on syytä edetä ilmoi-
tetulla tavalla. Mikäli poikkeuksia tulee, ne on myös 
syytä tiedottaa ja perustella avoimesti. Tämän hank-
keen osalta pääsin maaliin sujuvasti, sillä alussa ilmoi-
tettu aikataulu piti ja osallistamistavoitteissa pystyttiin 
pysymään.

Myös kunnan henkilöstön kesken on tehty virkamies-
yhteistyötä tavanomaista enemmän: kunnallistekniik-
kapäällikkö liikennesuunnittelijana sekä kunnanpuu-
tarhuri on otettu mukaan suunnitteluun alusta alkaen. 

Esittelin hanketta myös ennen kunnanhallitukseen 
etenemistä teknisten palveluiden henkilöstölle, joka 
tulee vastaamaan toteutussuunnitelmista, rakentami-
sesta ja lopulta ylläpidosta.

Lausuntojen ja kommenttien pyytäminen etukä-
teen suunnitteluvaihe huomioiden osoittautui 
hyväksi käytännöksi. Museoviranomaisen lausunnon 
saaminen jo suunnittelun aikana sekä museon edus-
tajan tapaaminen kohteessa auttoivat suunnittelemaan 
rakennetun ympäristön suojelua alueella siten, että 
sopiva käyttö ja ohjeistus saadaan integroitua alueen 
muuhun maankäyttöön. Yhdessä kohteeseen tutustu-
minen myös johti arvioon arkeologisen tutkimuksen 
tarpeesta. Tämäkin on hyvä havaita ennen ehdotus-
vaihetta, jotta kaavaprosessi ei hidastu selvitysten 
puutteellisuuden vuoksi. Suunnittelun loppupuolella 
kartoitin myös esimerkiksi verkkotoimijoiden tarpeet, 
kuten pumppaamon sijoittaminen alueelle, ja kävin 
keskustelua alustavasti kaukolämpöverkon edellytyk-
sistä.

Osallistaminen lisää tilaisuuksien, palaverien ja 
kokousten määrää hankkeessa. Jotta lisääntynyt 
työmäärä myös kantaisi hedelmää, kaavoituksen 
tulee suunnitella tilaisuuksien luonne, teema ja sisältö 
tarkoituksenmukaisesti.

Osallistamisen vaikutusta kaavavalitusten todennäköi-
syyteen on vaikea arvioida. Voi toki olla, että osalliset, 
jotka eivät ole saaneet tahtoaan läpi osallistamispro-
sessissa, ovat alttiita tekemään valituksia. Kuitenkin 
kaavoituksen näkökulmasta asioita sujuvoittaa se, että 
eriävät mielipiteet on kuultu ja tutkittu suunnittelun 
aikana, jolloin muutostarpeet suunnitelmaan ovat 
epätodennäköisempiä. Myös vastausten laatiminen 
jätettyihin mielipiteisiin ja muistutuksiin on paljon 
miellyttävämpää, jos aiheisiin on suunnittelun aikana 
perehdytty riittävästi.
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6.2 Vaikutus suunnitelman sisältöön

Ensimmäisestä yleisötilaisuudesta lähtien osallista-
minen ja kuntalaisten aktiivinen osallistuminen on 
vaikuttanut suunnitelman sisältöön ja työskentelyn 
painotuksiin. Kuulin ja kuuntelin uuden asuinalueen 
ympäristön asukkaita: halusin selvittää, miten uusi 
alue niveltyisi mahdollisimman kitkattomasti olevaan 
rakenteeseen ja voisi palvella myös muita, kuin alueen 
uusia asukkaita. Sekä Vihiluodontien että Savikorven 
asukkaat kaipasivat riittävää suojaetäisyyttä uuteen 
asumiseen: olivathan he tottuneet elämään peltoau-
kean laidassa. Toisaalta lenkkeilyreittien, puistojen, 
virkistysalueiden ja pyöräteiden nähtiin tuovan lisä-
arvoa myös ympäristön asukkaille. Kaiken kaikkiaan 
paikallistuntemus ja tieto alueen historiasta on kart-
tunut parhaiten juuri kuntalaisten kanssa keskustel-
lessa.

Oikean leveyden löytäminen peltokaistaleelle, joka 
erottaa Vihiluodontien raittimiljöön uudesta asutuk-
sesta, oli useiden mielipiteiden ja näkemysten yhteen 
sovittamista: vuokralle jäävän peltopalstan tulee olla 
tarpeeksi leveä viljeltäväksi ja avaamaan näköalat 
takapihoilta, mutta toisaalta riittävän tonttimäärän 
vieminen mahdollisimman kauas Vihiluodontiestä 
heikentäisi ojan ympäristön virkistyskäyttömahdolli-
suuksia. Kävimme jopa viljelijän kanssa maastokäyn-
nillä nimenomaisesti katsomassa, miten etäisyydet 
visuaalisesti hahmottuvat kyseisellä peltoalueella.

Tavoite osallistumisen jatkumisesta toteutusvai-
heessa näkyy siten, että kaavasta pyritään tekemään 

mahdollistava: shared space –alueet sekä retkeilyalue-
varaus näköalatornille, laavulle tai muulle rakenteelle 
ovat avoimessa ideointivaiheessa syntyneitä ajatuksia, 
mutta jättävät alueen käyttäjille tilaa vaikuttaa siihen, 
millaista julkista tilaa rakennetaan.

Kuten osallistamisen suunnittelusta kertovassa kappa-
leessa 3.3 totesin, yleisön mielipiteet ja toiveet eivät 
sellaisinaan päädy osaksi kaavaa. Osallistaminen 
onkin hyvin pitkälti ongelmien tai kysymysten aset-
tamista, joihin kaavoitus pyrkii suunnittelutyössään 
vastaamaan. Kaikki tarkastelut, joihin vuorovaikutus 
suunnittelun aikana johti, eivät näy suoraan loppu-
tuloksessa. Esimerkiksi niin sanottu peltokaava, joka 
syntyi vastauksena kuntalaisen kysymyksiin, ei näy 
luonnoksessa, mutta palvelee kuitenkin yhtenä perus-
teluna sille, miksi luonnos on nykyisenlainen, eikä 
kenties jotain aivan muuta. Samoin yksityisten maan-
omistajien toivomien tonttien jääminen suunnitelman 
ulkopuolelle on vuoropuhelun ja harkinnan tulos, 
sekä ennakkotapaus vastaaville tilanteille.

Liikennesuunnittelun, viheraluesuunnittelun sekä 
rakennusvalvonnan näkemysten sovittamisen ja 
reunaehtojen huomioimisen luonnosvaiheessa odotan 
vähentävän muutostarpeita myöhemmin. Yhteistyö 
on uskoakseni parantanut eri osa-alueiden parissa 
työskentelevien ymmärrystä kokonaisuudesta. Vuoro-
vaikutuksen vaiheen vaihtaminen valmiista kaavarun-
goista varhaisemmaksi vaatii kuitenkin uudenlaista 
asennoitumista kaikilta osapuolilta.
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6.3 Vaikutus kaavoituksen imagoon sekä tuleviin projekteihin

Asemakaavoitus oli prosessina melko vieras suurelle 
yleisölle, eikä monikaan valmiiksi tiennyt miten tai 
missä vaiheessa kaavaan voi lain tarkoittamalla tavalla 
vaikuttaa. Osallistamistyö on ollut yhtä paljon kaavoi-
tuksen tuomista ihmisten lähelle kuin se on ollut 
hankkeesta keskustelua. Kiitosta on saanut havain-
nemateriaalien näyttäminen kaavakuvien ohella, sillä 
kaavoja pidetään enimmäkseen hieman vaikeasel-
koisina. Kutsuminen tilaisuuksiin keskustelemaan 
on madaltanut myös kuntalaisten kynnystä olla 
yhteydessä kaavoitukseen tilaisuuksien ulkopuolella. 
Eräskin on lähettänyt sähköpostitse kysymyksiä, kun 
ei päässyt itse tilaisuuteen, ja toinen käynyt paikan 
päällä juttelemassa lisää, kun myöhemmin olikin 
tullut kysyttävää. Eräs kiinnostunut tuli kyselemään 
hankkeen kuulumisia kaupan kassajonossa. Tilaisuuk-
sissa käyneiden kuntalaisten jättämät kirjalliset mieli-
piteet ja kommentit kaavoitukselle ovat olleet pääosin 
hyvin perusteltuja. Kokemukseni mukaan osallista-
miseen panostaminen on lisännyt osallisten kiinnos-
tusta vaikuttaa maankäyttöön ja lisännyt ymmärrystä 
suunnittelun sisällöstä ja prosessista. Ennen kaikkea 
se on tehnyt kaavoituksesta helpommin lähestyttävän 
kuntalaisten silmissä.

Hankkeen laaja ja lähelle kuntalaisia viety osallis-
taminen oli Kempeleen kunnassa ensimmäinen 
laatuaan. Osallistamisen muotoja tullaan muok-
kaamaan kuhunkin hankkeeseen sopiviksi, mutta 
kautta linjan kaavoitus pyrkii etenkin asuinalueiden 
ja julkisen rakentamisen alueiden osalta parempaan 
vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa. Merkitystä on 
ainakin kokemukselle yhteisten asioiden hoitamisesta. 
Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa sain eräältä osal-
listujalta varovaisen palautteen koskien kuntalaisten 
kuulemista: ”Uskallanko sanoakaan, mutta tämä 
palauttaa luottamustani virkamiehiin.”

Tämän voidaan katsoa olevan hyvä ja kannustava alku 
kuntalaisten laajemmalle osallistumiselle maankäytön 
suunnitteluun. Kokemukseni mukaan kempeleläiset 
ovat varsin tyytyväisiä asuinkuntaansa ja kehitys-
visioita suurempana voimana näyttäytyykin nykyi-
sellään jonkinasteinen muutosvastarinta. Kuitenkin 
kunta kehittyy ja muuttuu jatkuvasti tavalla tai toisella, 
joten yritämme saada kuntalaiset jarruttamisen sijaan 
mukaan ohjaamaan. Maankäytönsuunnittelun hitaus 
ja tyypillisesti kaukaiset tavoitevuodet ovat myös 
työntäviä tekijöitä: vaikuttaminen innostaa enemmän, 
mikäli tuloksia nähdään pian. Asenteiden muuttu-
minen ei tapahdu yhden hankkeen aikana, mutta 
suunta on oikea. 

Kunnan tulevissa asemakaavahankkeissa tullaan 
jatkamaan osallistamista Kirkonseudun työskente-
lystä kertyneen kokemuksen siivittämänä. Varhainen 
osallistaminen voi nostaa esiin tuoreita ja ennakko-
luulottomia näkemyksiä. Ehkä kuntalaiset osaavat 
nyt jo odottaakin lehti-ilmoituksia tai yhteydenottoja 
kaavoituksen suunnalta.

Osallistamistapoja tulee kehittää edelleen ja valita 
kunkin hankkeen tavoitteita ja tarkoituksia palvelevia 
menetelmiä. Alussa esitetyt osallistamisen suunnit-
telun kysymykset ovat hyvä pohja tulevien hankkeiden 
suunnittelulle. Avoimet yleisötilaisuudet ja kasvok-
kain keskustelu puoltavat paikkaansa monella tapaa.
Verrattuna netissä täytettyihin kyselyihin kasvokkain 
käydyt keskustelut tarjoavat täydentävää kvalitatii-
vista tietoa ja osapuolten välistä ymmärrystä, jota ei 
kyselylomake voi tuoda. Vuorovaikutteisuus, eli tässä 
tapauksessa tiedon jakamisen molemminpuolisuus voi 
auttaa rakentamaan luottamusta virkamiestoimintaa 
kohtaan, kuten sain yleisötilaisuuksissa huomata.

Sovittelu ja kompromissien hakeminen ovat myös 
osa avoimia yleisötilaisuuksia. Niissä eri näkökulmia 
edustavat kuntalaiset päätyvät keskustelemaan kirjai-
mellisesti saman pöydän ääreen. Nämä keskustelut 
vaikuttavat lisäävän osallisten ymmärrystä toistensa 
tarpeita ja toiveita kohtaan: toisinaan vertaisten esit-
tämät perustelut halutaankin ymmärtää paremmin, 
kuin virkamiehen antamat vasta-argumentit. 

Haasteeksi jää edelleen osallistettavan joukon valitse-
minen, tavoittaminen sekä liikkeelle motivoiminen. 
Viimeiseen jokseenkin toimiviksi keinoiksi ovat osoit-
tautuneet tilaisuuksien järjestäminen valmiiksi tutussa 
paikassa, sekä perinteiset pullakahvit. 

Kaavahankkeisiin osallistumisen arkipäiväistämisessä 
on vielä työtä. Tällä hetkellä kunnassa on siirrytty nolla-
tilanteesta järjestämään hankekohtaisia tilaisuuksia 
ja parantamaan tiedottamista. Tulevaisuudessa voisi 
tulla kysymykseen myös jonkinlainen avoin kaavoi-
tuskahvilatoiminta, jossa kaavoitus järjestäisi säännöl-
lisesti tilaisuuksia, joissa keskusteltaisiin ja tiedotettai-
siin kulloinkin ajankohtaisista hankkeista nykyisellään 
vuosittain ilmestyvän kaavoituskatsauksen lisäksi. On 
kuitenkin otettava huomioon kaavoituksen resurssit 
ja työtaakka, sillä jatkuva osallistaminen ei tapahdu 
itsestään. Rutiininomaiset kaavoituskahvilat tai muut 
tilaisuudet voisivat toisaalta vähentää osallistumisen 
järjestämisen hankekohtaista työmäärää.
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6.4 Refl ektointi, eli mitä tästä opin?

Diplomityön voidaan katsoa onnistuneen tavoitteis-
saan: sisällöltään ja perusteluiltaan laadukas suun-
nitelma syntyi aikataulussa ja johti suunnitelman 
mukaiseen asemakaavaluonnokseen, ja vuorovaikut-
teisen suunnittelun käytäntöjä esiteltiin osaksi kaavoi-
tuksen toimintaympäristöä. Peltomaiseman arvojen 
tunnistaminen sekä kempeleläiseen perinnemaise-
maan istuvan uudisrakentamisen tutkiminen maan-
käytön suunnittelun näkökulmasta toi tietoa ja koke-
musta, jota kunnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
Savikorven ja Paiturin täydennysrakentamista tutkit-
taessa.

Oman asiantuntemuksen rajojen tunnistaminen 
ja tunnustaminen ovat olleet avainasemassa sekä 
suunnitelman että suunnittelutapojeni kehittämisen 
kannalta. Yhdessä työskentely on ollut jatkuvaa oppi-
mista toisilta, mutta toisaalta myös auttanut tiedos-
tamaan, ettei yhden ihmisen ole tarpeenkaan osata 
kaikkea. Riittävä ymmärrys kuitenkin on oltava tai 
hankittava, jotta kokonaisuuden hallinta ja intressien 
järkevä priorisointi onnistuvat. Vuorovaikutus muiden 
asiantuntijoiden kanssa on nostanut jo varhaisessa 
vaiheessa esille osa-alueet, joilla kompromisseihin on 
tarvetta. Eri intressien yhteensovittaminen on ollut 
luontevaa, kun tarpeet ja kitkan paikat on tiedostettu, 
ja ratkaisut on pystytty leipomaan sisään suunnitel-
maan.

Laaja osallistaminen on kokonaisuudessaan hyvä 
työkalu, mutta ei voi korvata suunnittelijan ammat-
titaitoa ja visiota. Kaavasuunnittelijan asema yleisen 
hyvän vartijana korostuu vuorovaikutteisessa suun-
nittelussa entisestään. Kun toiveilla ja näkemyksillä on 
keskusteluissa kasvot ja hyvät tai tunteisiin vetoavat 
argumentit, on ratkaisujen objektiivisuuteen pyrkivän 

arvioinnin ja laajamittaisen vaikutusten arvioinnin 
oltava kirkkaina mielessä. Osallistaminen johtaa 
toisinaan myös haastaviin kohtaamisiin kuntalaisten 
kanssa, kun toiveisiin ei pystytä esimerkiksi yleisen 
hyvän tai tasapuolisen kohtelun nimissä vastaamaan, 
ja aiheet voivat olla osallisille hyvinkin tunnepitoisia. 
Näihin tilanteisiin valmistautuminen olisi mielestäni 
yhtä tärkeää, kuin osallistamisen keinoihin perehty-
minen. Kohtaamisten määrän ja merkityksen kasva-
essa ei ole yhdentekevää, miten keskusteluyhteys 
saadaan syntymään ja säilymään eturistiriitatilan-
teissa.

Diplomityössä tarkasteltu jakso Tähkälän asemakaa-
vatyössä päättyy asemakaavan luonnoksena nähtäville 
asettamiseen. Syksyllä 2018 on määrä jatkaa luon-
noksen työstämistä ehdotukseksi. Tavoiteaikataulu 
olisi asettaa ehdotus nähtäville talvella 2018-2019. 
Asuinalueen seuraavien vaiheiden ajankohta riippuu 
mahdollisista kaavavalituksista, mutta kaavan saatua 
lainvoiman rakentaminen on tarkoitus käynnistää 
välittömästi. Työni asemakaavahankkeen parissa 
jatkuu edelleen.

Tähkälän luonnosvaiheen jälkeen olen jatkanut osal-
listamisen suunnittelua ja järjestämistä Kempeleen 
kaavoituksessa, ja pitänyt jo seuraavan hankkeen 
ensimmäisen yleisötilaisuuden. Mallina oli Tähkälän 
projektista tuttu varhainen ideointitilaisuus, jossa 
keskustelu olikin innostunutta. Kuntalaisia oli paikalla 
jälleen parisenkymmentä, mikä vaikuttaisi olevan riit-
tävä määrä monenlaisten mielipiteiden esille tuloon 
ja keskustelun syntymiseen. Tilaisuuksien järjestä-
minen sai osallistujilta kiitosta ja osallistumismahdol-
lisuuksia toivottiin myös jatkossa.

Nykyinen Maankäyttö- ja rakennuslaki, jota esittelin 
kappaleessa 2.2, on osallistamista koskien varsin väljä 
vaatimuksiltaan, hyvin salliva ja avoin. Valitettavasti 
jatkuva resurssien säästämisen mentaliteetti ohjaa 
kuntia herkästi nipistämään osallistamisen osuudesta 
suunnittelussa, vaikka osallistamisen keinoin voitai-
siin saavuttaa taloudellistakin hyötyä (Leskinen 2016). 
MRL:n meneillään olevan muutoksen valmistelu-
työssä (Ympäristöministeriö, <ym.fi /mrluudistus>) 
on tutkittu osallistamiseen liittyviä aihepiirejä, ja itse 
lakimuutoksen valmistelutapa on hyvin osallistava, 
mm. verkkoaivoriihien keinoin. Tämän perusteella on 

todennäköisesti odotettavissa velvoittavampaa tekstiä 
osallisten kuulemisesta maankäyttöä koskevassa 
päätöksenteossa. Se ei kuitenkaan saa vähentää, vaan 
pikemmin se lisää suunnittelijan vastuuta ja asian-
tuntijatehtävän tärkeyttä: osallisten kuuleminen ja 
kuunteleminen ei tarkoita kaikkien toiveiden toteut-
tamista, vaan kaikkien toiveiden huomioonottamista 
ja arviointia suunnitelman tavoitteen ja tarkoituksen 
kannalta. Ammattilaisen on löydettävä itsestään 
nöyryyttä ja kärsivällisyyttä kuunnella ja neuvotella, 
mutta myös jämäkkyyttä puolustaa parhaaksi katso-
maansa kompromissia.
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Asuin-, liike- ja palvelurakennusten korttelialue. Alue on varattu asumiselle sekä hyvinvointi-,
koulutus-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan palveluille sekä niiden toimintaan liittyville
kaupallisille palveluille. Rakennuspaikan pihapiiri on säilytettävä.

2

ÄESTÄJÄN
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Yhdistetty erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

Lähivirkistysalue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Autopaikkojen korttelialue.

Maatalousalue.

Ohjeellinen vesialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä voidaan käyttää rakennuspaikkaa
kohden asuinrakennuksesta erillisten autotallin ja varastotilojen rakentamiseen sen
estämättä, mitä rakennusoikeudesta on määrätty.

Merkintä osoittaa, kuinka suuren osan tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten
yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Liite 1
Asemakaavaluonnos:
kaavamerkinnät



87

Kunnanvaltuusto

TEKNISET PALVELUT
KEMPELEEN KUNTA

Kunnanhallitus

Korj.

ArkistointitunnusJulkisesti nähtävillä
Päiväys

Kaavasuunnittelija Laura Felin

Laatimisvaiheen kuuleminen (luonnos nähtävillä)

90440 KEMPELE
MITTAKAAVA 1:2000

Kaija MurajaKaavoittaja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

LIITE

KIRKONSEUTU 101/009

Asemakaavan muutos ja laajennus

PAITURI 103/012

4.6.2018

Tekninen avustaja Kaisu Pieniniemi

Arkkitehti yo Suvi Jänkälä

20.6.-31.8.2018

20.6.-31.8.2018

Suojeltava rakennus.
Rakennus on korjattava sen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen.
Sisä- ja ulkopuolisissa korjaustöissä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja. Korjaus ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Suojeltava rakennus.
Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen kulttuurihistorialliset ja
rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä
vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia muutoksia. Mikäli rakennuk-
sessa tai sen lähiympäristössä on aikaisemmin suoritettu tämän pyrkimyksen vastaisia toimenpiteitä,
on ne rakennuksen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen tai muulla
rakennukseen tai lähiympäristöön sopivalla tavalla. Korjaus ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto.

Korkein hallinto-oikeus

Oulun hallinto-oikeus

Alueen pohjakartta vastaa olosuhteita 22.5.2018 ja se on laadittu MRL § 54a mukaisesti.

Maankäyttöpäällikkö

Petri Joro

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA LAAJENNUS

KIRKONSEUTU 101/1009
PAITURI 103/012

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 9010 ja 9011, sekä niihin liittyviä maa-
ja metsätalousalueita sekä katu- ja viheraluita.

Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen Rn:ot 8:440, 27:114, 206:1 ja 217:16
alueelle.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 9012-9029 ja 9032-9035 sekä niihin liittyviä
maatalous-, katu-, paikoitus-, erityis- ja viheralueita.

Ohjeellinen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten päiväkodin.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, joka on aidattava.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Säilytettävää puustoa.

Säilytettävä puu.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen alueen sisäiselle pysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Indeksi osoittaa, että korttelissa rakennuspaikkoja ei tule jakaa pienemmiksi.

Indeksi osoittaa, että maapohjan heikon kantavuuden johdosta edellytetään
rakennuspaikkakohtaista perustamisselvitystä.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Ulkoilureitti.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.

Muuntajan vaara-alue.

Vaara-alue.

Asemakaava-alueella rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä
eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä
on esitettävä rakennuspaikkaa koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on
toteutettava rakentamisen yhteydessä.

Kattopintoja saa käyttää viherkattoina.

Sähkönjakeluverkkoon kuuluvia ilmajohtoja ja muuntamoita voidaan rakentaa
puistoalueille, mutta kortteleiden sisäinen sähkönjakelu tulee järjestää maakaapelein.

Asemakaava-alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella ei saa tehdä pohjaveden
laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Tarvittaessa toimenpiteistä tulee pyytää
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto.

Rakennuksia tonteille sijoitettaessa on huomioitava pelastusteiden rakentaminen ja
merkitseminen.

Pysäköimispaikkojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien
ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Autopaikkamitoitus

AO 1 ap/as
AKR-korttelissa jokaista 80 as-m² kohden on osoitettava yksi autopaikka.
AP/AR-korttelissa jokaista 65 as-m² kohden on osoitettava yksi autopaikka.

Pyöräpaikkamitoitus
AKR-ja AP/AR-korttelissa 1 pp/40 as-m²

Ohjeellinen talviulkoilureitti.

Katuaukio, shared space.

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

Pintavedet on viemäröitävä autopaikoitus- ja katualueilta ja johdettava tiiviissä
putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle. Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Talousrakennuksen rakentaminen 2 m päähän rajasta on sallittua palomääräykset
huomioiden. Hulevedet ja lumet on ohjattava omalle tontille.


