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SIJAINTI JA PINTA-ALA
Rantapuisto sijaitsee Linnankadun ja Brahenkadun sekä Kajaaninjoen rajaamalla alueella.
Rauniolinnan katuosoite: Linnankatu 27, Kajaani. Eteläisen Rantapuiston kokonaispinta-ala 20 000
m2, Linnasaaren kokonaispinta-ala 2 800 m2.
TAPAHTUMASUOSITUKSET
Avoimet tapahtumat ja yleisötilaisuudet mm. MilJazz-konserteissa (lohko „A“) n. 2 000 henkilöä.
Konsertit, taidetapahtumat sekä suljetut tapahtumat esim. Rauniolinnassa (lohko „B“) n. 200
henkilöä. Kajaaninjoen pohjoispuolelta löytyy myös tilaa pienimuotoisten tapahtumien
järjestämiseen, mutta tässä tapahtuma-aluekortissa tarkastellaan Kajaaninjoen eteläpuolta ja
linnasaarta tapahtuma-alueena.
LUPAJÄRJESTELYT JA HUOMIOITAVAT ASIAT
Suurtapahtumat vaativat aina tilapäisten liikennejärjestelyjen päätöksen. Linnansilta suositellaan
suljettavaksi. Lisätietoja ja maanomistajan lupa Rantapuistossa: Matti Nousiainen, p. 044 7100 176
tai matti.nousiainen (at) kajaani.fi. Lisätietoja meluilmoituksen tekemisestä: Paula Malinen, p. 044
7100 597 tai paula.malinen (at) kajaani.fi.

KARTAN SELITTEET
Numeroidut ympyrät = sähköpisteiden sijainti
Punainen kolmio ja pisteviiva = kohtaamispaikka ja pääpelastustie

Rauniolinnalla kaikki rakenteet toteutettava irtokiinnityksin (muinaismuistolaki). Lisätietoja ja lupa
rauniolinnalle: Päivi Tervonen, p. 040 743 7478 tai paivi.tervonen (at) metsa.fi.
Muut tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset, ks.
http://www.kainuunpelastuslaitos.fi/images/Yleistilaisuuksien_turvallisuus_ja_pelastussuunnitelm
apohja.doc . Lisätietoja ja vinkkejä tapahtumajärjestämiseen liittyen, ks. Kuopion kaupungin
julkaisema ”Opas tapahtumajärjestäjille”.

PINNAT JA RAKENTEET
Rantapuisto sijoittuu voimakkaasti rinteiseen Kajaaninjoen laaksoon. Puistoalueet ovat nurmella ja
kevyenliikenteenväylät hiekkapintaisia. Alueella ei ole asfaltilla tms. katettuja, tasaisia alueita pois
lukien lasten leikkikenttä ns. leikkikenttähiekkaa sekä patsaita välittömästi ympäröivät alueet sekä
Linnasilta. Rauniolinnan sisäpiha on päällystetty mukulakivellä, osin maalattia, mikä tekee
sisäpihasta epätasaisen.

ESTEETTÖMYYS JA TURVALLISUUS
Rantapuisto
Rantapuistossa tasaiset, hiekkapohjaiset kevyenliikenteen väylät, mutta väylät ovat paikoin jyrkät.
Rantapuistoa joen suuntaan rajaa korkea kaide, mutta leikkipuiston kohdalla sijaitseva
kalastuslaiturin turvakaide on matala. Kohde on osin talvikunnossapidon piirissä.
Rantapuiston pääpelastustie on merkitty karttaan punaisella pisteviivalla, muut pelastustiet tulee
suunnitella tapahtuma-alueen ja tapahtuman riskinarvioinnin mukaan. Myös Kajaaninjoen
pohjoispuolellella tulee varmistaa pelastushenkilöstön nopea pääsy alueelle.

Rauniolinna
Linnasaarelle esteetön pääsy kävelysillan kautta, linnanraunion sisäosat eivät ole esteettömiä,
linnanpiha epätasainen. Rauniolinnan (lohko „B“) suositeltu maksimihenkilömäärä on 200
(poistumiskujanne alle 1,2 m leveä). Suurempien yleisötapahtumien yhteydessä yleisöä ja sekä
pyörätuolien/lastenrattaiden/rollaattorin kanssa liikkuvia henkilöitä voidaan ohjata linnansillalle
seuraamaan esityksiä. Linnasaaren maanpinta on epätasainen ja rantatörmältä on jyrkkä putous
voimakkaasti virtaavaan jokeen.
Lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa linnasaari suositellaan aidattavaksi tai valvontaan on
varattava riittävä määrä järjestyksenvalvojia. Linnasaarella ei ilkivallasta johtuen ole pysyvästi
sijoitettuja alkusammutus- tai pelastusvälineitä, tapahtumajärjestäjän huolehdittava niiden
hankinnasta ja sijoittelusta saarella. Linnanmuureille kiipeäminen kielletty (suojakaiteiden
rajaamille alueille ei saa mennä), muurinharja on epätasainen eikä siellä ole turvakaiteita -> suuri
putoamisriski. Lapsia on erityisesti valvottava. Yleisötapahtumien yhteydessä 2. kerros suositellaan
suljettavaksi yleisöltä. Kohde EI ole talvikunnossapidon piirissä
SÄHKÖN SAATAVUUS
Eino Leinon patsas (1). Sähkötolpat patsaan vieressä sekä sen alapuolella kahdessa tolpassa (syöttö
25 A). 2 suojakosketinta, 3 voimavirtapaikkaa (3x16 A, 3x32 A sekä 3x63 A).
Heikki Savolaisenpatsas + patsaan joenpuoleinen nurmialue (2). 1-2 suojakosketinta,
1 voimavirtapaikka (3x16 A).
Rauniolinnalla (sillan kannen alla) (3). 2 suojakosketinta (16A), 1 voimavirtapaikka (3x32 A).
Lisätietoja: Jouko Hukkanen p. 044 7100 288 tai jouko.hukkanen (at) kajaani.fi.
Suurempi sähköntarve? Ota yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön: Loiste Oyj, p. 0800 9 2000.

VEDEN SAATAVUUS
Rantapuistossa ei ole vesipistettä. Lisätietoja ja veden toimituspyyntö: Kajaanin vesi –liikelaitos, p.
(08) 6155 2949 tai kajaaninvesi (at) kajaani.fi.
PAIKOITUS
Alueella ei omaa paikoitusaluetta, koulujen ym. laitosten lähettyvillä laajemmat
pysäköintimahdollisuudet ympäri kaupunkia. Brahenkadun varressa ja ympäri kaupunkia löytyy
maksullisia paikoitusalueita.

