Kempeleen liikennepoliittinen ohjelma
2021-2025

Kunnan tavoitteet ja linjaukset
• Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat
ekologisia valintoja
• Joukkoliikennettä kehitetään ja matkustajamäärät kasvavat

• Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu
• Palvelujen käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta
hyödynnetään palvelujen kehittämisessä

• Ympäristö aktivoi ja on turvallinen
• Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on
helppoa, nopeaa ja turvallista
• Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja
vanhoja alueita uudistetaan
• Matalan kynnyksen liikunnan mahdollisuuksia parannetaan

• Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin
• Tilikauden tulokset ovat positiivisia
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Kempeleen maapoliittinen ohjelma ja
keskustavisio
• Tontit hinnoitellaan siten, että niistä saatavilla tuloilla voidaan rahoittaa
alueen hyödyntämisen kannalta tarpeelliset tie- ym. investoinnit.
Kehittämisalueilla etsitään myös muita rahoitustapoja (positiivinen
kaavatalous).
• Keskustan liikenne tukeutuu tulevaisuudessa entistä enemmän
joukkoliikenteeseen, jalankulkuun ja pyöräilyyn.
• Seudullisesti toimivan lähijunaliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan
lisäämällä alueelle käyttäjäpotentiaalia.
• Seudullisesti toimivan lähijunaliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan
lisäämällä alueelle käyttäjäpotentiaalia.
• Kävelyvyöhykettä kehitetään (juna-asemalta Kirkonmäelle).

• Kävelyvyöhykkeellä pysäköinti on ensisijaisesti rakenteellista eikä se näy
hallitsevasti katukuvassa.
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Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
• Ohjaavat teemat:
•
•
•
•

ilmastopolitiikka
sujuvat arjen matkat ja kuljetukset
kestävien kulkutapojen käytön edistäminen
Oulun seudun kilpailukyvyn vahvistaminen ja uuden
maankäytön osoittaminen nykyistä liikennejärjestelmää
tukevaksi.
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Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
• Alueen nykytila ja kehitystrendit
• Kestävien kulkutapojen käyttö lisää suosiotaan – kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on 40 prosenttia.
• Seudun saavutettavuus paranee tulevaisuudessa entisestään – laivaväylän syventäminen, valtatie 4 ja 22 kehittäminen ja kaksoisraide
Seinäjoelta Ouluun.
• Seudun väkiluku kasvaa, mutta työikäisten osuus väestöstä pienenee – Oulun seudun väestö on valtakunnallisesti nuorta, iäkkäiden
osuus väestöstä kasvaa merkittävästi.
• Tiedon merkitys kasvaa tulevaisuudessa – päätöksenteossa pystytään reagoimaan ja sopeutumaan muuttaviin olosuhteisiin. Lisäksi
asukkaille tulisi pystyä toimittamaan tietoa, joka sujuvoittaa, helpottaa ja nopeuttaa arjen liikkumista.
• Liikkumis- ja kuljetustarpeet muuttuvat, samoin liikkumisen ratkaisut – ihmisten liikkuminen keskittyy yhä enemmän vapaa-aikaan,
mutta tehtyjen matkojen määrä ei välttämättä vähene.
• Ilmastopolitiikka ohjaa vahvasti liikennejärjestelmän tavoitteen asettelua ja myös rahoitusta – liikenteen päästöt puolittuvat vuoteen
2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.
•

Liikennevälineissä siirrytään vähäpäästöisiin tai päästöttömiin teknologioihin

•

Henkilöautojen suoritteen kasvun tulee taittua vuona 2025, minkä jälkeen henkilöautojen suorite ei saa kasvaa.

•

Raideliikenteen, linja-autoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn yhteenlasketun matkustussuoritteet pitää kaksinkertaistaa vuoteen 2045 mennessä.
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Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
• Visio 2030
• Liikumme ja kuljetamme kestävästi, helposti ja sujuvasti. Seutumme on elinvoimainen, logistiikka tehokasta ja liikenteen palvelut
älykkäitä.

• Kehittämislinjaukset 2030
1. Maankäytön, asumisen, palveluiden ja liikennejärjestelmän suunnittelussa edistämme kestävän liikkumisen ja kuljettamisen
ratkaisuja.
2. Oulun seudulla liikumme ja kuljetamme viisaasti.
3. Kapasiteetiltaan riittävät, sujuvat ja kunnossa olevat liikenne- ja tietoväylät luovat mahdollisuuksia seudun kasvulle ja
kehittymiselle.
4. Matka- ja kuljetusketjut toimivat. Tavara- ja henkilöliikenteen solmupisteet ovat selkeitä ja houkuttelevia.
5. Oulun keskusta on nopeasti ja helposti saavutettavissa. Seudun keskuksissa liikkuminen on sujuvaa ja turvallista.
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Tiepolitiikka vs. liikennepolitiikka

8

Tiepolitiikka vs. liikennepolitiikka
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Määritellään ohjelman tavoitteet
• Määritellään mitä maantie, katu ja yksityistie tarkoittaa
• Määritellään tien-, kadun- ja yksityisteidenpidon
periaatteet. Kadunpidon periaatteista linjataan
syvällisemmin suunnittelun, rakentamisen ja
kunnossapidon periaatteita.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Esitellään Kempeleen liikennepolitiikkaa ohjaavat suunnitelmat (Oulun
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Kempele -sopimus, Kempeleen
maapoliittisen ohjelma, Keskusta visio ja Kempeleen
liikenneturvallisuussuunnitelma) sekä niiden tavoitteet.
• Kerrotaan millainen on kestävä liikennejärjestelmä.
• Määritellään liikenneympäristön toimintalinjauksia
liikenneturvallisuuden, pysäköinnin, valaistuksen sekä ulko- ja
tievarsimainosten osalta.
• Määritellään kadunpidon toimintalinjaukset ja suunnittelun ohjeistus.
Kadunpidon periaatteista linjataan syvällisemmin suunnittelun,
rakentamisen ja kunnossapidon periaatteita sekä hulevesien hallinnasta.
• Määritellään korjausvelan ja saneerausohjelman periaatteet.
• Määritellään Kempeleen merkittävimmät investointikohteet.
• Määritellään keskeiset mittarit toimenpiteiden toteuttamisen
seurannalle.
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Tiepolitiikka vs. liikennepolitiikka
• Samaa

• Uutta:

• Määritellään tavoitteet.
• Määritellään liikennejärjestelmää maanteiden, katujen
ja yksityisteiden osalta.
• Määritellään tien-, kadun- ja yksityisteidenpidon
periaatteet. Kadunpidon periaatteista linjataan
syvällisemmin suunnittelun, rakentamisen ja
kunnossapidon periaatteita.
•

Sisältää korjausvelan, valaistuksen ja yksityisteiden
avustusperiaatteiden linjauksia.

Linjauksissa eroja tie- ja
liikennepolitiikan välillä!

• Esitellään Kempeleen liikennepolitiikkaa ohjaavat suunnitelmat.
• Määritellään millainen on kestävä liikennejärjestelmä yleisemmin kuin
pelkästään moottoriajoneuvoliikenteen osalta.
• Määritellään liikenneympäristön toimintalinjauksia liikenneturvallisuuden (liikenneturvallisuustyön periaatteet,
väistämisvelvollisuus, nopeusrajoitusjärjestelmä), pysäköinnin sekä ulkoja tievarsimainosten osalta.
• Määritellään periaatteet hulevesien hallinnasta.
• Määritellään Kempeleen merkittävimmät investointikohteet.
• Määritellään kadun pidon periaatteet.
• Määritellään keskeiset mittarit toimenpiteiden toteuttamisen
seurannalle.
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Tavoitteet
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Määritellään ohjelman tavoitteet
•
•
•

Turvallinen ja aktivoiva ympäristö.
Kunnan kiinteän omaisuuden arvo säilyy.
Teiden/katujen hallinnoinnin, omistajapolitiikan,
kunnossapidon ja rakentamisen kehittäminen.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Kootaan Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 ja Kempele
–sopimuksen tavoitteet ohjaamaan liikennepoliittista ohjelmaa:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Maankäytön, asumisen, palveluiden ja liikennejärjestelmän suunnittelussa edistämme kestävän liikkumisen ja kuljettamisen ratkaisuja (LJS).
Oulun seudulla liikumme ja kuljetamme viisaasti (LJS).
Kapasiteetiltaan riittävät, sujuvat ja kunnossa olevat liikenne- ja
tietoväylät luovat mahdollisuuksia seudun kasvulle ja kehittymiselle (LJS).
Matka- ja kuljetusketjut toimivat. Tavara- ja henkilöliikenteen
solmupisteet ovat selkeitä ja houkuttelevia (LJS).
Oulun keskusta on nopeasti ja helposti saavutettavissa. Seudun
keskuksissa liikkuminen on sujuvaa ja turvallista (LJS).
Maankäytön, rakentamisen ja liikenteen ratkaisut tukevat ekologisia
valintoja eli joukkoliikennettä kehitetään ja matkustajamäärät kasvavat
(Kempele -sopimus).
Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuus vahvistuu eli palvelujen
käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään palvelujen
kehittämisessä (Kempele -sopimus).
Ympäristö aktivoi ja on turvallinen eli kävely ja pyöräily on helppoa,
nopeaa ja turvallista, uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut
viheralueet ja vanhoja alueita uudistetaan sekä matalan kynnyksen
liikunnan mahdollisuuksia parannetaan (Kempele -sopimus).
Talous on tasapainossa, tilikauden tulos on positiivinen ja henkilöstö voi
hyvin (Kempele -sopimus).
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Liikennejärjestelmä
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Sanallinen kuvaus moottoriajoneuvoliikenteen verkosta
ja eri väyläluokkinen merkityksestä verkon osana.
• Kuvataan kattavasti maateiden, katujen ja
yksityisteiden hallinnolliset eroavaisuudet.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Kuvaus joukkoliikenteen verkosta, joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteesta, kävelyn ja pyöräilyn sekä tie-, katu- ja
yksityistieverkosta.
• Pyöräilyn sekä maantie- ja katuverkkojen luokittelu (sis. karttoja), joihin
perustuu esim. kunnossapitoluokat.
• Kuvataan tiivisti maanteiden, katujen ja yksityisteiden hallinnolliset
eroavaisuudet.
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Tienpidon periaatteet
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Listaus kunnan alueella olevista maanteistä.
• Sanallinen kuvaus tiepidon rooleista Liikenneviraston ja
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksen välillä.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Ei käsitellä erikseen.
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Kadunpidon periaatteet
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Sisältää suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon.
• Käydään läpi suunnittelun lähtökohtana Oulun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet.
• Katusuunnittelu pitää tehdä MRL:n ja asetusten
mukaisesti ja suunnitellut kadun pitää täyttää
toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden
vaatimukset. Suunnittelu pyritään tekemään
vuorovaikutteisesti.
• Uudet kadut rakennetaan talousarvioin puitteissa
maankäytön tarpeiden mukaisesti.
• Maarakennusinvestoinnit pyritään toteuttamaan
kustannustehokkaasti todetulla tavalla omajohtoisesti.
• Kaikki kadut kestopäällystetään. Uudet tonttikadut
päällystetään kun kadun tonteista on rakennettu
valmiiksi 80 % tai määrärahojen puitteissa silloin, kun
liikennemäärät sitä edellyttävät.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Sisältää suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon sekä hulevesien
hallinnan linjauksia.
• Katusuunnittelu pitää tehdä MRL:n ja asetusten sekä kunnan
katusuunnitteluohjeen mukaisesti. (Katusuunnitteluohjetta päivitetty)
• Kempele-sopimuksen tavoitteena on kehittää osallistumis- ja
vaikuttamismuotoja sekä kuulla aktiivisesti kuntalaisia. Tämä toteutetaan
lisäämällä yhteydenpitoa kuntalaisiin eri suunnitteluasteilla.
• Kadut rakennetaan talousarvioin puitteissa maankäytön tarpeiden
mukaisesti.
• Kaikki kadut kestopäällystetään. Uudet tonttikadut päällystetään kun
kadun tonteista on rakennettu valmiiksi 80 % tai määrärahojen
puitteissa silloin, kun liikennemäärät sitä edellyttävät.
• Uusien katujen varsien vihertyöt tehdään samana vuonna
päällystystöiden kanssa.
• Tonttiliittymien rakentaminen on tontinomistajan tai -haltijan vastuulla.
• Uusien katujan rakentamisen ja katujen saneerauksien yhteydessä
tonteille tehdään hulevesikaivoon liittymismahdollisuus, jos
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hulevesikaivojärjestelmä rakennetaan.

Kadunpidon periaatteet
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Perusparannettavat kadut pyritään päällystämään
seuraavan vuoden aikana perusparannustöiden
valmistumisen jälkeen.
• Kunnossapidon toimenpiteet pitää kadun liikenteen
tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.
• Kunnossapidon toimenpiteet on listattu.
• Kunnossapidon vastuujako kunnan ja kiinteistön kesken
on esitetty liitteessä.
• Kunnan tavoite on huonokuntoisten katujen määrän
vähentäminen.
• Katuverkon kuntoa seurataan vuosittain
kunnossapitokartoituksella. Jatkossa kevyen liikenteen
väylät otetaan mukaan kunnossapitokartoituksen
piiriin.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Perusparannettavat kadut sekä uudet kävelyn ja pyöräilyn väylät
pyritään päällystämään seuraavan vuoden aikana töiden valmistumisen
jälkeen.
• Kunnossapidon toimenpiteet pitää kadun liikenteen tarpeiden
edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.
• Kunnossapidon toimenpiteet on listattu.
• Kunnossapidon vastuujako kunnan ja kiinteistön kesken on esitetty
liitteessä.
• Kunnan tavoite on, että korjausvelan suuruus ei kasva.
• Katuomaisuuden kuntoa seurataan neljän vuoden välein tehtävällä
kuntoinventoinilla. Kuntoinventoinnin avulla suunnitellaan seuraavan
neljän vuoden saneerausohjelma.

15

Kadunpidon periaatteet
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Aurauksessa noudatettavat katuverkon
kunnossapitoluokat on määritelty.
•
•
•

Kunnossapitoluokka I: kevyen liikenteen pääreitit ja
kokoojakadut
Kunnossapitoluokka II: muut kevyen liikenteen väylät,
asuntokadut ja kunnan avustamat yksityistiet
Kunnossapitoluokka III: maksua vastaan aurattavat
yksityistiet

• Määritellään mitä kadun puhtaanapito tarkoittaa.
• Liikenneviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon
määritys.
• Näkemäraivauksia tehdään vuosittain liikennealueilla.
• Uusien katujen varsien vihertyöt tehdään samana
vuonna päällystystöiden kanssa.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Aurauksessa noudatettavat katuverkon kunnossapitoluokat on
määritelty.
•
•
•

•
•
•
•

Kunnossapitoluokka I: kävelyn ja pyöräilyn pääreitit ja pääväylät
Kunnossapitoluokka II: kävelyn ja pyöräilyn loput reitit, jotka eivät kuulu
I-luokkaan ja kokoojakadut
Kunnossapitoluokka III: asuntokadut

Määritellään mitä kadun puhtaanapito tarkoittaa.
Liikenneviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon määritys.
Näkemäraivauksia tehdään vuosittain liikennealueilla.
Uusien katujen varsien vihertyöt tehdään samana vuonna
päällystystöiden kanssa.
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Kadunpidon periaatteet
• Tiepoliittinen ohjelma 2014-2019:
• Kokoojakadut, kokoojaväylien kaltaisia asuntokatuja
sekä kevyen liikenteen väyliä valaistaan.
• Valojen yöaikaisessa käytössä toimitaan kulloinkin
voimassa olevan kunnanvaltuuston
päätöksen mukaisesti. Voimassaolevan päätöksen
mukaisesti katuvalot katkaistaan 23.00 05.00 ajaksi.
• Valaistuskausi elokuun puolesta välistä toukokuun
puoleen väliin.
• Elohopealamput korvataan energiatehokkaammilla
valaisimilla.

• Liikennepoliittinen ohjelma 2021-2025:
• Valaistaan keskustan kadut, sisääntuloväylät ja pääkadut, kokoojakadut,
asunto- ja tonttikadut, teollisuuskadut, kävely- ja pyörätiet, torit ja
aukiot, puistot sekä liikunta-alueet. Lisäksi voidaan valaista
erityiskohteita.
• Katuvalaistus on saatava aikaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisin ja
pienin elinkaarikustannuksin
• Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneympäristössä suojateiden
korostamiseen valaistuksen keinoin.
• Nykyinen elohopealamppuvalaistus ja suurpainenatriumvalaisimet
saneerataan.
Huom! Yösammutuksesta on luovuttu energiatehokkaampien valaistuksen
myötä myöskään valaistuskauden pituutta ei määritellä.
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Suunnitteluohjeen muutokset!
Kempeleen kunnan ”Katu-, ympäristö- ja rakennussuunnitelman suunnitteluohje”

• Hankittavien lähtötietojen yhteyshenkilöt on päivitetty. Maastomittaus- ja pohjatutkimustietojen vaatimuksia ja
hankkimisvastuita on tarkennettu.
• Suunnitteluperiaatteet on jäsennelty selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka ohjaavat suunnittelutyön kulkua. Tärkeimmät päivitykset
otsikon alla.
•
•
•
•
•

Katupoikkileikkauksen perusmitat on määritelty katuluokittain
Riittävän lumitilan huomioimista jo suunnitteluvaiheessa on korostettu
Suunnitteluohjeeseen on kirjattu vaatimus pelastustien vähimmäismitasta
Kävelyn ja pyöräilyn väylille on määritelty leveysvaatimukset
Pyöräilyn pääväylien suunnitteluun on annettu periaatteet (puuttuivat kokonaan vanhemmasta ohjeesta)

• Suunnitelmien ulkoasun vaatimukset on luetteloitu yksityiskohtaisesti ja eritelty katupiirustus- ja
rakennussuunnitelmavaiheittain.
• Mittausaineiston termistö ja vaaditut tiedostoformaatit on päivitetty InfraBIM yleisten tietomallivaatimusten mukaisiksi.
Inframalliin sisältyviä rakenneosia on lisätty luetteloon, mm. kaiteet, aidat ja liikennemerkkien jalustat. Inframallin vaatimuksiin
on lisätty tietomalliselostus.
• Tilaajalle toimitettava aineisto toimitetaan vain sähköisessä muodossa, ei enää paperitulosteita.
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Toimenpiteet

19

Katuverkon
luokittelu

5.5.2021

Alatunniste tähän
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Väistämisvelvollisuusjärjestelmä
• Pääväylät sekä kokoojaväylät etuajooikeutettuja.
• Alemmat kokoojaväylät sekä tonttikadut
tasa-arvoisia.
• Pyöräilyn pää- ja aluereitit etuajooikeutettuja
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Nopeusrajoitusjärjestelmä
• Esitetään nopeuksien laskemista
• Nopeuden laskiessa todennäköisyys
joutua onnettomuuteen laskee ja
onnettomuuksien seuraukset ovat
lievempiä.
• Alemmat nopeusrajoituksen aiheuttaa
vähemmän liikenteestä aiheutuvia
haittoja (melu- ja katupölyhaitta sekä
pakokaasupäästöt).
• Muutokset keskittyvät asuinalueisiin.

5.5.2021

Alatunniste tähän

Nykyinen alue 30 km/h
Nykyinen alue 40 km/h
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Nopeusrajoitusjärjestelmä
• Taajamien ydinkeskusta-alueelle
aluerajoitus 30 km/h.
• Taajamien pääväylillä 40-50 km/h.
• Tonttikaduilla, alemmilla kokoojaväylillä ja
koulujen sekä päiväkotien läheisyydessä
alueellinen tai tiekohtainen 30 km/h.
• Taajaman ulkopuolella valtakunnallisen
nopeusrajoitusohjeen ja ELY:n linjausten
mukaisesti.

TAI
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Nopeusrajoitusjärjestelmä
• Taajamien ydinkeskusta-alueelle
aluerajoitus 30 km/h.
• Taajamien pääväylillä 40-50 km/h.
• Alemmilla kokoojilla, joissa on palveluista
johtuvaa (merkittävää) läpiajoliikennettä 40
km/h
• Tonttikaduilla, alemmilla kokoojaväylillä,
joissa ei ole merkittävää läpiajoliikennettä ja
koulujen sekä päiväkotien läheisyydessä
alueellinen tai tiekohtainen 30 km/h.
• Taajaman ulkopuolella valtakunnallisen
nopeusrajoitusohjeen ja ELY:n linjausten
mukaisesti.
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1. Maankäytön, asumisen, palveluiden ja liikennejärjestelmän suunnittelussa edistämme kestävän liikkumisen ja kuljettamisen ratkaisuja

Oulun seudun LJS 2030

Kempeleen toimenpiteet

Kempeleen mittarit

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Liikennejärjestelmän kehittämisessä tavoitteena on
hiilineutraalius ja resurssitehokkuus.
Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa liikkuminen ja
kuljettaminen ovat keskeisiä lähtökohtia.
Maankäytön ja palveluverkon suunnittelussa otetaan
huomioon kestävän ja sujuvan liikkumisen ja
kuljettamisen näkökulmat. Toimintojen sijoittelulla
vähennetään liikkumistarvetta, lyhennetään matkoja ja
mahdollistetaan kestävien kulkutapojen käyttö.
Asumisen viihtyisällä ja turvallisella lähiympäristöllä
kannustetaan kävelyyn ja pyöräilyyn.
Rakentamista ohjeistetaan siten, että ratkaisut tukevat
kestävää liikkumista (esim. pysäköintinormit, yhteydet
pysäkeille).
Maankäytön ja liikenteen yhteistyötä tehdään kaikilla
tasoilla suunnittelusta toteutukseen. Elinkeinoelämä ja
asukkaat osallistetaan suunnitteluun.
Ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan etukäteen sekä
tehtyjen ratkaisuiden vaikutuksia seurataan.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Joukkoliikennettä kehitetään ja matkustajamäärät kasvavat.
• Lähijuna seudulle → kaksoisraide Ylivieska – Liminka – Oulu
• Linja-autoreittien nopeuttaminen ja vuorotarjonnan lisääminen
• Lippuhintojen alentaminen
• Kempeleen sisäisen city –liikenteen kehittäminen
• Rautatieaseman merkitystä liikenteellisenä solmuna lisätään
Pyöräverkon väylä puutteiden toteuttaminen.
Alueiden käytön tehokkuutta kasvatetaan ja kuntarakenne tiivistyy > 80 % asuntojen
uustuotannosta sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle.
Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista.
Uusille kaava-alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja vanhoja alueita
uudistetaan.
Pyöräilyn pääreittien/baanaverkoston kehittäminen.
Kävelyolosuhteita kehitettään kävelykeskustan alueella sekä asuinalueilla (lähireitit).
Kävelyn ja pyöräilyväylien kunnossapidon kehittäminen (reitit aurataan loppuun asti).
Tontinkäyttösuunnitelmissa huomioidaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeet ja
ratkaisuiden laatutaso sekä tontin ulkopuolisten yhteyksien liittyminen tontille.
Kaavat mahdollistavat keskeisillä alueilla LPA –alueiden avulla pysäköintiratkaisuiden
alueellisen kehittämisen.
Palvelujen käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään palvelujen
kehittämisessä.
Markkinoinnin ja viestinnän lisääminen.
Katuomaisuuden kunnon hallinta ja sen seuranta.
Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi osana suunnitteluprosessia.

•
•
•
•

•

Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä/kk
Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien
uusien asuntojen %-osuus käyttöönotetuista
uusista asunnoista.
Infran määrä/tonttien määrään
Infra investoinnit €/vuosi
Onnettomuuksien määrä/kk
Saadun palautteen määrä ja laatu (jatkuvan
palautusjärjestelmän kehittäminen,
kunnossapidon laadun seurannan
joukkoistaminen)
Korjausvelan määrän kehittyminen
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2. Oulun seudulla liikumme ja kuljetamme viisaasti

Oulun seudun LJS 2030

Kempeleen toimenpiteet

Kempeleen mittarit

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vuonna 2030 kestävien kulkutapojen osuus on yli 50 %.
Joukkoliikenteen käyttö on kaksinkertaistunut vuoteen
2019 verrattuna.
Suositaan liikennejärjestelmän kehittämisessä valintoja,
joilla mahdollistetaan hiilineutraalisuus v. 2040.
Kehitämme seudun sisäistä raideliikennettä, suosimme
kestävää liikkumista ja kuljettamista sekä edistämme
vähäpäästöisten ja uusiutuvien polttoaineiden sekä
käyttövoimien laajempaa käyttöä.
Viestinnällä, markkinoinnilla ja ohjauksella kannustetaan
liikkujia viisaampiin valintoihin.
Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta parannetaan
selkeällä kävely- ja pyöräilyverkkohierarkialla, väylien
kehittämisellä ja opastuksella, älyliikenteen palveluilla
sekä korkeatasoisella kunnossapidolla.
Pyöräpysäköintiä kehitetään.
Seudun pyöräilyn brändin tunnettavuutta ja näkyvyyttä
lisätään. Seutu on talvipyöräilyn edelläkävijä.
Julkisen liikenteen palveluiden kilpailukykyä suhteessa
henkilöautoiluun parannetaan toteuttamalla
houkuttelevaa, helppoa ja edullista palvelua.
Kehitetään vahvoja ja nopeita raideliikenteen ratkaisuja
ja/tai runkolinjoja. Keskitetään maankäyttö niiden
läheisyyteen ja varmistetaan tarvittavat tilavaraukset.
Luodaan resurssitehokas henkilökuljetusjärjestelmä ja
yhdistellään matkoja.
Edistetään joukkoliikennettä täydentävien uusien
liikenteen palveluiden kehittymistä.
Hyödynnetään alueen IT-osaamista resurssitehokkaiden
5.5.2021
digitaalisten
liikenteen palveluiden kehittämisessä sekä
liikkumisen ja kuljetusten suunnittelussa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Joukkoliikennettä kehitetään ja matkustajamäärät kasvavat
• Lähijuna seudulle → kaksoisraide Ylivieska – Liminka – Oulu
• Linja-autoreittien nopeuttaminen ja vuorotarjonnan lisääminen
• Lippuhintojen alentaminen
• Kempeleen sisäisen city –liikenteen kehittäminen
• Rautatieaseman merkitystä liikenteellisenä solmuna lisätään
Kävelyn ja pyöräilyväylien kunnossapidon kehittäminen (reitit aurataan loppuun asti)
Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
Palvelujen käyttäjiä sekä yhteisöjä kuullaan ja palautetta hyödynnetään kehittämisessä
Edistetään kunnan työntekijöiden kestävää liikkumista
Lähityöpaikkojen syntyä edistetään
Kuntarakenne tiivistyy > 80 % asuntojen uustuotannosta sijoittuu
joukkoliikennevyöhykkeelle
Alueiden käytön tehokkuutta kasvatetaan
Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista
Pyöräilyn pääreittien/ baanaverkoston kehittäminen, pyöräilyn opastuksen ja
merkitsemisen parantaminen, älykäs liikennevalo-ohjaus pyöräilyn pääreiteille
• Pyöräilyn pääreittien kehittäminen Zeppeliiniltä Metsärinteelle ja
Linnakankaalta Metsokankaalle ja Kirkonkylän koululle
Uusissa kaavahankkeissa linjataan kaavaselostuksessa pyöräpysäköinnin määrää/
laatutasoa sekä kävely-ympäristön laatutaso. Tontinkäyttösuunnitelmissa
huomioidaan tontin ulkopuliset yhteydet.
Pyöräilyn käyttäjälähtöisen ylläpidon ja palvelun kehittäminen.
Uusille alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja vanhoja alueita uudistetaan
Kävelyolosuhteita kehitettään
Kaavat mahdollistavat keskeisillä alueilla LPA –alueiden avulla pysäköintiratkaisuiden
alueellisen kehittämisen
Mahdollistetaan yhteiskäyttöauto palvelujärjestelmän synty
Katuomaisuuden kunnon hallinta ja sen seuranta
Kempeleen
ohjelma
2020-2024, työpaja
Uusien
hankkeidenliikennepoliittinen
vaikutusten arviointi osana
suunnitteluprosessia

•

Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä/kk
Työpaikka omavaraisuus%
Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien
asuntojen %-osuus käyttöönotetuista uusista
asunnoista.
Infra-investoinnit €/vuosi
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3. Kapasiteetiltaan riittävät, sujuvat ja kunnossa olevat liikenne- ja tietoväylät luovat mahdollisuuksia seudun kasvulle ja kehittymiselle

Oulun seudun LJS 2030

Kempeleen toimenpiteet

Kempeleen mittarit

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

Toteutetaan kaupunkiseudun kasvun kannalta
välttämättömät väyläinvestoinnit.
Maankäytön ja liikenteen hankkeiden vaikutusten
arviointia edelleen kehittämällä tunnistetaan tärkeimmät
kehittämiskohteet ja ennakoidaan vaikutukset eri
näkökulmista.
Mahdollistetaan sujuvat ja resurssitehokkaat kuljetukset.
Varmistetaan sujuvat yhteydet lentoaseman ja sataman
lisäksi muihin terminaaleihin ja logistiikkakeskuksiin.
Tuetaan city- ja jakelulogistiikan kehittymistä, jotta
kuljetukset ovat tehokkaita. Kuljetusten haitat
minimoidaan.
Toteutetaan kunnossapidon korkeaa ja yhtenäistä laatua
elinkeinoelämän kannalta tärkeillä väylillä.
Sujuvoitetaan liikennettä käyttämällä väyliä tehokkaasti.
Kattavalla julkisen vallan ja yksityisten toimijoiden
yhdessä toteuttamalla lataus- ja jakeluverkostolla
mahdollistetaan uusien käyttövoimien käyttö henkilö- ja
tavaraliikenteessä.

•
•

•

Välttämättömät väyläinvestoinnit
• Kaksoisraide Ylivieska – Liminka – Oulu
• Ketolanperäntien radan alitus
• Kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä joukkoliikenne käytävän radan alitus
rautatieasemalla
• Komeetantien jatke Eteläsuomentieltä Piriläntielle.
Alueiden käytön tehokkuutta kasvatetaan
Kaavat mahdollistavat keskeisillä alueilla LPA –alueiden avulla pysäköintiratkaisuiden
alueellisen kehittämisen
Mahdollistetaan yhteiskäyttöauto ja -pyörä palvelujärjestelmän synty

Infra investoinnit €/vuosi
Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä/kk
Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuvien uusien
asuntojen %-osuus käyttöönotetuista uusista
asunnoista.
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4. Matka- ja kuljetusketjut toimivat. Tavara- ja henkilöliikenteen solmupisteet ovat selkeitä ja houkuttelevia

Oulun seudun LJS 2030

Kempeleen toimenpiteet

Kempeleen mittarit

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lentoasemaa, matkakeskusta ja muita merkittäviä
liikenteen solmupisteitä kehitetään. Liikenteen
solmupisteiden toimintoja kehitetään sujuvan liikkumisen
ja kuljettamisen näkökulmista. Liityntäpysäköintiä
kehitetään eri kulkutavat huomioon ottaen.
Henkilöliikenteen matkaketjut ovat toimivia. Mm.
Kehitetään informaatio- ja maksujärjestelmiä, opastusta ja
älykkäitä palveluita (esim. Sykkeli).
Seudulla on tarpeita vastaava pysäkkiverkko.
Pysäkkiverkon esteettömyyttä ja turvallisuutta kehitetään.
Seudulla on liikennejärjestelmän näkökulmasta toimiva
logistiikka-alueverkko. Verkkoa kehitetään
elinkeinoelämän, maankäytön ja liikenteen suunnittelun
seudullisena yhteistyönä. Logistiikka-alueille on hyvät ja
sujuvat yhteydet pääväyliltä.
Ratapihoja kehittämällä sujuvoitetaan logistiikkaa ja
mahdollistetaan uudet toimijat ja -palvelut.

•
•

•
•
•

Kempeleen rautatieaseman palveluja kehitetään
• Lähijuna seudulle → kaksoisraide Ylivieska – Liminka – Oulu
• Ketolanperäntien radan alitus
• Aseman lähellä olevan kävelyn ja pyöräilyn alikulkusillan uusiminen niin, että
joukkoliikenne mahtuu liikennöimään radan alitse.
• Linja-autoreittien nopeuttaminen ja vuorotarjonnan lisääminen
• Lippuhintojen alentaminen
• Kempeleen sisäisen cityliikenteen kehittäminen
• Rautatieaseman merkitystä liikenteellisenä solmuna lisätään
Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista
Pyöräilyn pääreittien/ baanaverkoston kehittäminen, pyöräilyn opastuksen ja
merkitsemisen parantaminen, älykäs liikennevalo-ohjaus pyöräilyn pääreiteille.
• Pyöräilyn pääreittien kehittäminen Zeppeliiniltä Metsärinteelle ja
Linnakankaalta Metsokankaalle ja Kirkonkylän koululle
Mahdollistetaan yhteiskäyttöauto ja -pyörä palvelujärjestelmän synty
Kehitetään alueen logistiikkakeskuksia vastaamaan alueen kysyntään
Mahdollistetaan rautatien kehittyminen (kaksoisraiteen ja ratapihan siirto)

Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä/kk
Infra investoinnit €/vuosi
Onnettomuuksien määrä/kk
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5. Oulun keskusta on nopeasti ja helposti saavutettavissa. Seudun keskuksissa liikkuminen on sujuvaa ja turvallista.

Oulun seudun LJS 2030

Kempeleen toimenpiteet

Kempeleen mittarit

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Oulun keskusta on saavutettavissa eri kulkutavoin.
Pyöräilyä nopeutetaan pyöräbaanojen, -katujen ja
kaistojen sekä niitä tukevien älykkäiden ratkaisujen avulla.
Julkisen liikenteen sujuvuutta parannetaan keskustassa
julkista liikennettä suosivien infra- ja
telematiikkaratkaisujen avulla.
Julkisen liikenteen runkolinjoja pääsuunnista keskustaan
vahvistetaan edelleen. Joukkoliikenteen kapasiteettia
lisätään.
Seudun keskustojen kävely- ja pyöräily-ympäristöt
rakennetaan korkeatasoisiksi ja kestävää liikkumista
suosiviksi.
Vapautetaan katutasoa henkilöautojen pysäköinnistä ja
kehitetään pyöräpysäköintiä.
Tuodaan julkista liikennettä keskustoihin. Kehitetään
keskustojen liikkumiseen ja julkiseen liikenteeseen
liityntään uusia ratkaisuja.
Opastuksen ja älyliikenteen ratkaisujen avulla helpotetaan
liikkumista.
Lisätään liikkumisen turvallisuutta konfliktipisteitä
vähentämällä.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Joukkoliikennettä kehitetään ja matkustajamäärät kasvavat
• Lähijuna seudulle → kaksoisraide Ylivieska – Liminka – Oulu
• Linja-autoreittien nopeuttaminen ja vuorotarjonnan lisääminen
• Lippuhintojen alentaminen
• Kempeleen sisäisen cityliikenteen kehittäminen
Kempeleessä on turvallista liikkua: kävely ja pyöräily on helppoa, nopeaa ja turvallista
• Kaikki kadut valaistaan pimeänä aikana ja yösammutuksesta luovutaan.
• Suunnittelussa pyritään vähentämään riskipisteitä
• Suojateitä kohde valaistaan
• Väistämisvelvollisuusjärjestelmä päivitetään
• Nopeusrajoitusjärjestelmä päivitetään
• Osallistutaan seudulliseen liikenneturvallisuustyöhön
Pyöräilyn pääreittien/ baanaverkoston kehittäminen, pyöräilyn opastuksen ja
merkitsemisen parantaminen, älykäs liikennevalo-ohjaus pyöräilyn pääreiteille
• Pyöräilyn pääreittien kehittäminen Zeppeliiniltä Metsärinteelle ja
Linnakankaalta Metsokankaalle ja Kirkonkylän koululle
Kempeleen kävelykeskustan kehittäminen (mm. esteettömyys).
Radan alueen kehittäminen ja viihtyisyyden lisääminen.
Uusissa kaavahankkeissa linjataan kaavaselostuksessa pyöräpysäköinnin määrää/
laatutasoa sekä kävely-ympäristön laatutaso. Tontinkäyttösuunnitelmissa
huomioidaan tontin ulkopuliset yhteydet.
Uusille alueille toteutetaan suunnitellut viheralueet ja vanhoja alueita uudistetaan.
Kävelyolosuhteita kehitetään.
Keskeisillä alueella henkilöautojen pysäköinti ohjataan keskitettyihin pysäköintiratkaisuihin (LPA-alueet) tai rakenteelliseksi.
Mahdollistetaan yhteiskäyttöauto ja -pyörä palvelujärjestelmän synty.

Bussi- ja palveluliikenteen käyttäjämäärät/kk
Junaliikenteen matkustajamäärät/vuosi
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä/kk
Onnettomuuksien määrä/kk
Infra-investoinnit €/vuosi
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