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Kempeleen kokoomus Ry 

Hyvä Kempeleen kokoomus Ry:n jäsen, 

Kempeleen uusi kunnan valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa 4.9.2017 

Kokoomuksen valtuutettu Pia Hanski teki aloitteen Kempeleen lukion paikkojen lisäämisestä ja 
sitä kannatettiin. 

Valtuutettumme Henriikka Pakarinen esitti kokouksessa kysymyksen siitä, miksi rakennusluvan 
saanti Kempeleessä on kuluvan vuoden aikana pahimmillaan kestänyt jopa 9 viikkoa. Kysymys 
synnytti vilkasta keskustelua aiheesta.  

Kempele on nopeasti kasvava kunta, joka on houkutteleva niin perheille kuin yrityksille. Tontteja 
löytyy hyviltä paikoilta. On ensiarvoisen tärkeää, että kun päätös sijoittua Kempeleeseen on 
tehty, niin myös kunnan hallinnoima rakennuslupa prosessi on mahdollisimman nopea ja 
esteetön.  

Henriikan kysymys lisäsi omaa mielenkiintoani aiheeseen siinä määrin, että kävin kysymässä 
asiasta 6.9. Risto Sarkkiselta, tekninen johtaja, Kempeleen kunta. Risto summasi tilanteen 
kertoen, että kunnan ainoa rakennustarkastaja jätti tehtävänsä keväällä 2017. Hänen tilalleen 
haettiin uusi rakennustarkastaja, joka aloitti loppukeväästä 2017. Hän kuitenkin irtisanoutui 
lähes saman tien. Tuossa vaiheessa luparuuhka oli pahimmillaan eli noin 70 lupahakemusta yhden 
kuukauden aikana, juuri ennen heinäkuussa alkavia kesälomia. Rakennustarkastajan 
ostopalveluita ei sinnikkäästä etsinnästä huolimatta löytynyt lähialueilta. 

Uusi rakennustarkastaja on aloittanut Kempeleen kunnassa 4.9.2017 ja tavoitteena on palkata 
toinen rakennustarkastaja mahdollisimman pian. Tämän jälkeen Kempeleen kunnassa on kaksi 
rakennustarkastajaa, yksi tarkastusinsinööri ja yksi lupasihteeri. Tämän henkilöstön avulla 
rakennusluvan saamiseen lasketaan menevän noin viikosta kahteen. Juuri nyt keskimääräinen 
odotusaika on reilut kolme viikkoa. 

Toinen merkittävä asia, jossa sain olla mukana ja jota aiomme seurata, on koululasten 
turvallisuuden parantaminen matkalla kouluun Vihiluodon tietä pitkin. Vihiluodon turvakävely 
järjestettiin 24.8. aamulla kello 8. Siinä oli mukana Vihiluodontien varrella asuvia perheitä, 
Kempeleen kunnan edustajia, Ely:n edustajia ja poliisi. Kävely Vihiluodontie 415 pihalta 
Kempeleentien risteykseen oli valaiseva. Tie on kapea ja sen merkittyjen reunaviivojen 
ulkopuolella ei ole senttiäkään piennarta, jolla voisi turvallisesti kävellä. Viimeisen 400 metrin 
matkalla ennen Kempeleentien risteystä tie mutkittelee voimakkaasti ja sen reunat peittyvät 
tonteilta tulevaan sankkaan lehvistöön. Autoilijalle, jolla on tuossa kohden 30 km/t 
nopeusrajoitus, jää käytännössä reaktioaikaa lehvistön takana kävelevään lapsen väistämiseen 
alle sekunti. Talvipimeällä ei sitäkään.  

Minä en antaisi lapseni enkä lapsenlapseni koskaan kävellä kouluun tuota tietä nykyisissä 
olosuhteissa. 

Mitä asialle voidaan tehdä?  

Tie on Kempeleen kunnan mukaan niin kutsuttu Ely tie eli vastuu siitä kuuluu Ely:lle. Näiden 
kahden tahon välinen toimiva dialogi on ainoa tapa saada asiaan parannus. Välittöminä 
toimenpiteinä Vihiluodontien, Kempeleentielle menevän loppuosan näkemäesteet olisi raivattava 
yhteistyössä alueen tontin omistajien kanssa. Läpiajokielto välille Kempeleentie-Lentokentäntie 
molemmista suunnista. Mekaaninen korkeusrajoitin, joka estää rekkojen läpiajon. Ja 
vanhemmille tehtäväksi hankkia tietä käyttäville lapsille vilkkuvaloilla varustetut heijastin 
nauhat ja/tai turvavalot, jotka ovat kiinni ulkovaatteissa ja repuissa. Pelkkä heijastin ei riitä, 
koska sen havaitsemiseen tarvitaan auton valoja ja tuolla tiellä heijastin näkyy vasta kun kaikki 
on jo liian myöhäistä onnettomuuden välttämiseksi. 

Kun ajoin tuota tietä 6.9. vastaani tuli Kempeleentien päässä tummanvihreä nuoren 
naiskuljettajan ajama katumaasturi ”miljoonaa” 30 km/t nopeusrajoitusalueella ja hetki sen 



jälkeen iso valkoinen DAF ”veturin” vetämä täysperävaunullinen rekka. Tien molemmissa päissä 
oli uunituore hyvin näkyvä läpiajokielto, joka ei näitä kahta näyttänyt koskevan. 

Ainoa tapa saada tuo tie turvallisemmaksi on se, että Te pidätte Ely:n, Kempeleen kunnan ja 
poliisin hereillä niin, että yli kymmenen vuoden ”eipäs juupas” keskustelu viranhaltijoiden 
välillä saadaan muutetuksi konkreettisiksi teoiksi. Sähköposti on oivallinen tapa muistuttaa 
viranhaltijoita, päättäjiä ja mediaa. Käyttäkää sitä, koska tässä asiassa teette ”oikeita asioita” 
yhteisömme ja sen pienimpien hyväksi. 

Kuten te kaikki olette huomanneet itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100-vuotta. Yksi 
näkyvä kunnianosoitus 100-vuotiaalle on eduskuntatalomme palauttaminen sen alkuperäiseen 
loistoon, josta kansanedustajamme pääsevät nyt alkaneella syysistuntokaudella nauttimaan.  

Olemme kartoittamassa mahdollisuutta ja jäseniemme mielenkiintoa vierailla uudistetussa 
eduskuntatalossa Helsingissä ja samalla tavata Kokoomuksen kansanedustajia ja vaikuttajia juuri 
kevään 2018 istuntokauden alussa. Jos asia kiinnostaa, ole yhteydessä Kempeleen kokoomus ry:n 
hallituksen sihteeriin Tuula Raumaan sähköpostilla etunimi.sukunimi@kempeleenkokoomus.fi 

Yllä oleva johtaakin sujuvasti Kempeleen kokoomus ry:n uudistuneisiin nettisivuihin 
www.kempeleenkokoomus.fi . Toivomme teidän kommentoivan ja antavan palautetta, jotta 
voimme kehittää yhteistä sivustoamme mahdollisimman kiinnostavaksi, interaktiiviseksi 
foorumiksi. 

Hienoa aktiivista alkanutta syksyä! 

Martti Hahl 

Hallituksen puheenjohtaja 

Kempeleen kokoomus Ry 
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