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ASEMAKAAVAN MUUTOS 

SAMMONKAARI 
Kajaani kaupunginosa 2 Keskusta, korttelin 17 tontit 2, 61, 62 ja 63 sekä lii-
kenne- ja katualuetta 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
Karttaan on punaisella rajattu alustava suunnittelualue.

Suunnittelualue 
Asemakaavan muuttaminen on vireillä keskus-
tassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta. 
 
Alue muodostuu entisen linja-autoaseman alu-
eesta ja sen eteläpuolella sijaitsevista asemakaa-
voitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotka-
montien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katu-
alueisiin. Osa katualueista on mukana kaava-alu-
een rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu 
asuinkerrostalojen ja julkisten palveluasuntojen 
korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Tontilla 
205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema 
kerrostalo, joka on paikallisesti arvokas rakennetun 
kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä Sot-
kamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston 

urheilualue ja Lönnrotinkadun luoteispuolella ylä-
kaupungin asuinalue. Sammonkadun toisella puo-
lella on liikekiinteistöjä ja Lyseon koulu. 
 

Tavoitteet 
Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnal-
lisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti 
sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen 
kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Ta-
voitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnit-
telema kerrostalorakennus. 
 

Suunnittelun lähtökohdat 
Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä rautatie-
aseman yhteyteen ja Matkahuollon siirryttyä toi-
saalle, alue on vapautunut muuhun käyttöön. 



Asemakaavan muutos, Sammonkaari  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.4.2020 

 

 
 

2 

Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018 ase-
makaavoitusohjelman mukaan kaupunkirakenteen 
eheyttämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi pal-
velujen ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä 
muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja soveltu-
vuuden mukaan. Linja-autoaseman alue on maan-
käyttöpoliittisessa ohjelmassa linjattu kerrostalo-
alueeksi. Kaupunkirakenteellisesti keskeiselle pai-
kalle on mahdollista toteuttaa merkittävä määrä 
monipuolista kerrostalorakentamista. Maankäyttö-
poliittisen ohjelman 2019–2022 kaavoitusohjel-
massa kaavoituksen vireille tulon tavoiteaika on 
2020.  
 
Alueen kehittämiseksi on käynnistynyt vuonna 
2018 Kajaanin Älykortteli-hanke, jonka tavoitteena 
on, että alueelle rakentuu kaupungin, alueellisen 
energiayhtiön ja eri toimijoiden (yritykset, oppilai-
tokset, tutkimuslaitokset) yhteistyönä arkkitehtoni-
sesti, toiminnallisesti, ekologisesti sekä elinkaa-
riominaisuuksiltaan korkeatasoinen korttelikoko-
naisuus. Alue sai nimikilpailun perusteella nimen 
Sammonkaari. Hankkeen aikana valmistui alueelle 
viitesuunnitelma (LUO arkkitehdit, 2019), jossa tut-
kittiin erilaisia kerrostaloratkaisuja kahteen kortteli-
alueeseen jakautuvalle alueelle. Viitesuunnitelmaa 
hyödynnetään kaavoituksen tausta-aineistona. 
Alueelle on valmistunut myös korttelipihoja ja ke-
vyen liikenteen yhteyttä, Tervaraittia, koskeva 
yleissuunnitelma katu- ja viherrakentamisesta VSU 
maisema-arkkitehtien konsulttityönä (2020). Yleis-
suunnitelma sisältää mm. kasvillisuuden kaava-
määräyssuositukset. Alueelle on tekeillä 3D-malli 
viitesuunnitelman ja yleissuunnitelman pohjalta. 

LUO arkkitehtien viitesuunnitelman havainnekuva. 

 
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan (lainvoi-
mainen 2016) keskustatoimintojen aluerajaukset 
korvasivat Kainuun maakuntakaavan 2020 (2009) 
keskustatoimintojen alueen. Kaupan vaihemaa-
kuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta 
(C). Merkinnällä osoitetaan Kajaanin kaupunkikes-
kustan keskustatoimintojen alue, johon sijoittuu 
keskustahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja 
vapaa-ajan palveluja sekä asumista. Merkinnän C 

osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksiköitä. Aluetta koskee mm. suunnittelu-
määräys, että ”alueen suunnittelussa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn sekä 
julkisen liikenteen järjestelyjen toimivuuteen”. Kai-
nuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo 
26.2.2020) alueelle ei kohdistu muutoksia. 
 
Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tul-
leessa (MRL 201 § mukainen täytäntöönpanopää-
tös, KH 31.3.2020 § 57) Kajaanin keskustaajama 
2035 osayleiskaavassa alue on keskustatoiminto-
jen aluetta, C. Aluetta koskee määräys ”alue vara-
taan maakuntakeskus Kajaanin keskustatoimin-
noille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palve-
luille, hallinnolle ja keskustaan soveltuvalle asumi-
selle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työ-
paikkatoiminnoille. Alueelle saa sijoittaa merkityk-
seltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä”. 
Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat kaavaan merkit-
tyjä pääkatuja. Sotkamontien ja Lönnrotinkadun 
varteen sijoittuu pyöräteiden pää- ja aluereittien ta-
voiteverkon mukainen kevyen liikenteen reitti. Alu-
etta koskevat yleiset määräykset hulevesien käsit-
telystä, maaperän mahdollisesta pilaantuneisuu-
desta sekä melusta ja tärinästä. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa (kaava 103, 
kaava 113, kaava 114, kaava 218) alue on linja-
autoasema-aluetta, LA, asuntokerrostalojen kortte-
lialuetta, AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien 
korttelialuetta AM ja asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta, AL-9 sekä katualuetta. 

Ajantasa-asemakaavaote ja kiinteistörajat sekä raken-
nukset. (WebMap, 2020) 
 
Alueen suunnitteluratkaisuun vaikuttavat alueella 
aiemmin sijainnut katualue (Urho Kekkosen kadun 
jatke), jolle sijoittuu putkiverkkoa sekä aluetta ra-
jaavat katualueet ja jo rakentunut rakennuskanta. 
Lähtökohdat ovat ohjanneet viitesuunnittelua, 
missä alue jakautuu kahdeksi korttelialueeksi, joi-
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den väliin muodostuu alueen läpäisevä, aukiomai-
nen kevyen liikenteen väylä Tervaraitti. Melun 
vuoksi rakennusmassat sijoittuvat rajaamaan kort-
telialueita vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta muuri-
maisina umpikorttelia muodostaen. Sisäpihat 
avautuvat Tervaraitin kortteleita yhdistävään julki-
seen tilaan. Viitesuunnitelman ratkaisussa yhtenäi-
set kattolinjat jatkuvat läpi korttelialueen yhdistäen 
mahdollisesti osissa rakennettavia rakennuksia. 
Rakennusten korkeus vaihtelee kulmien 5-kerrok-
sisista osista korttelien keskiosien 3–4-kerrokseen. 
Kattojen viisteet mukailevat kerroskorkeuksia. Vii-
tesuunnitelman ratkaisu luo omaleimaisen, veis-
tosmaisen ja yhtenäisen puukerrostalokorttelien 
kokonaisuuden kaupungin keskustan ja palvelui-
den ääreen. Viitesuunnitelmien mukaisessa ratkai-
sussa kortteleihin sijoittuu kerrosalaa 17 500 k-m2 
(kortteli 1 = 8500 k-m2 + kortteli 2 = 9000 k-m2). 
Korttelissa 1 autopaikat sijoittuvat maan alle ja kort-
telissa 2 korotetun pihakannen alle. 
 

 
LUO arkkitehtien viitesuunnitelman korttelisuunnitelma. 

 

 

Osallistumisen ja vuorovaiku-
tuksen järjestäminen 
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
van vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta. 
 
Ennen asemakaavan muutoksen vireille panoa 
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
josta ilmenee kaavoitustyön eri osapuolten välinen 
vuorovaikutus, osallistumismahdollisuudet kaava-
prosessin eri vaiheissa ja asemakaavamuutoksen 
vaikutusten arvioinnin perusteet. 
 
Asemakaavan muutoksen osallistuminen ja vuoro-
vaikutuksen järjestäminen ja vaikutusten arviointi 
toteutetaan kaavoituksen verkkosivuilla esitetyllä 
tavalla www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen-
kulku-ja-osallistuminen 
 

Osalliset 
Asemakaavan muutokseen voivat vaikuttaa maan-
omistajat, tontinhaltijat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin suunniteltava muutos 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. 
 
Maanomistajat ja asukkaat 
Kajaanin kaupunki, Asunto-osakeyhtiö Vimpeli 
Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyttäjät 
Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja 
muut yhteisöt  
Keskikaupungin asukkaat ry, Kajaanin kauppiasyh-
distys ry, Kajaanin Vammaisneuvosto, Kajaanin 
Vanhusneuvosto, Kajaanin Nuorisovaltuusto 
Tekninen verkosto 
Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi, Kajave Oy, 
Loiste Lämpö Oy, Kaisanet Oy, Eltel Networks 
Pohjoinen Oy/ TeliaSonera Finland Oyj  
Suunnitteluryhmä 
Ympäristötekninen toimiala, Maankäyttö-, suunnit-
telu- ja viranomaistulosalue 
Kaupungin luottamuselimet/ päätöksenteko 
Ympäristötekninen lautakunta, kaupunginhallitus, 
kaupunginvaltuusto 
Viranomaiset 
Kainuun ELY-keskus, Kainuun museo, Kainuun 
sote/ Ympäristöterveydenhuolto, Kainuun pelas-
tuslaitos 
 

http://www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen
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Yhteystiedot 
KAJAANIN KAUPUNKI 
Ympäristötekninen toimiala 
PL 133, 87101 Kajaani 
käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjolankatu 13 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi  
 
KAAVOITUS JA ALUESUUNNITTELU 
Kaavoitus: 
Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen 
p. 044 7148 285 
Kaavasuunnittelija Riitta Korhonen 
p. 044 7100 455 
 
Aluesuunnittelu: 
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
p. 044 7100 034 
 

Tiedottaminen 
Kuulutukset julkaistaan kaupungin sähköisellä il-
moitustaululla ja Koti-Kajaani -lehdessä. Lisäksi 
tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla www.ka-
jaani.fi/palvelut/asemakaavat → Sammonkaari 
 

Arvioitavat vaikutukset 
Asemakaavanmuutoksen vaikutukset ovat merkit-
tävimmät suunnittelualueella, mutta ulottuvat myös 
lähiympäristöön. Alueen rakentuminen vaikuttaa 
huomattavasti keskustan kerrostaloasuntotarjon-
taan ja kaupunkikuvaan ja palveluiden toteutumi-
nen alueellisiin palveluihin. Kaavaprosessissa arvi-
oidaan kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman ym-
päristömuutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen selvi-
tysten pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötar-
koitukseen. 
 
Vaihtoehdot: 
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioitaessa 
vaihtoehdot ovat: 
 
0. Asemakaavan muutos ei toteudu 
1. Asemakaavan muutos toteutuu edellä mainit-

tujen tavoitteiden mukaisesti 
 
Vaikutusten arviointia suoritetaan mm. seuraa-
vien selvitysten pohjalta: 
- Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen oh-

jelma 2019–2022 
- Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 

2009, Tiehallinto 2009 
- Kajaanin katuverkon liikennelaskennat, Riks-

road Oy, 2016 
- Kajaanin meluselvitys, SITO, 2014 
- Gulf linja-autoaseman PIMA-kohteeseen liitty-

vät selvitykset ja asiakirjat 
- Kajaanin kaupungin inventointitietokanta 

(Inka), Sammonkatu 10 koskeva kohdekortti 
- Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriym-

päristöstä kaavoitusta varten, Kainuun museo 
2017 

- Sammonkaaren korttelit, viitesuunnitelma, 
LUO arkkitehdit Oy, 2019 

- Sammonkaari, yleissuunnitelma, VSU mai-
sema-arkkitehdit Oy, 2020 

- 3D-mallinnos, 3-D Talo Oy, valmistuu 2020 
 
Kaavaprosessin aikana tarkistetaan onko tarpeen 
tehdä muita selvityksiä asemakaavahankkeen 
pohjaksi. 
 
 

 

VSU:n yleissuunnitelman idea kevyen liikenteen väylän 
(Tervaraitti) jäsentämiseksi. 
 

VSU:n yleissuunnitelman havainnekuva Tervaraitin hu-
levesipainanteesta

mailto:etunimi.sukunimi@kajaani.fi
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
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Suunnittelun kulku ja päätöksenteko  
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TAVOITEAIKATAULU 

SAMMONKAARI 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU 

Tarvittaessa viranomaisneuvottelu   

Ilmoitus vireille tulosta 

Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu 22.4.2020 
Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani 22.4.2020 

Laatimisvaiheen kuuleminen 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon 
aulassa Korona-epidemian ajan ja sen jälkeen kaupunginta-
lon Infossa ja kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/palve-
lut/asemakaavat  Sammonkaari  
 

 
 
 
 
Mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia 
mielipiteitä 

22.4.2020 

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 30 vrk 

Ilmoitus nähtävillä olosta: 
Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani  
Mahdollisesti yleisötilaisuus järjestetään myöhemmin 
kaavaprosessin aikana tai sähköisenä Skype-kokouk-
sena. 

Kaavaluonnokset nähtävillä kaupungintalon aulassa Korona-
epidemian aikana ja sen jälkeen kaupungintalon Infossa sekä 
pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin verkkosivuilla www.ka-
jaani.fi/palvelut/asemakaavat  Sammonkaari 

 
 
 
 
Mahdollinen yleisötilaisuus 
 
Mahdollisuus esittää mielipiteensä kaava-
luonnoksesta nähtävillä oloaikana  

Kesä 2020 

Ennakkokuuleminen päättyy 

Kaavaehdotuksen viimeistely 
 

Kaavaehdotuksen käsittely ympäristöteknisessä lauta-
kunnassa: nähtäville panopäätös  
 

Luottamuselinkäsittely 

Nähtävillä olosta ilmoittaminen 

Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani 
  Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk  

Kaavaehdotus nähtävillä kaupungintalon aulassa Ko-
rona-epidemian aikana ja sen jälkeen kaupungintalon 
Infossa sekä pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin 
verkkosivuilla  
Lausuntopyynnöt 

 
 
Mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus-
kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. 
 
 

Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsittelyaikoja. 

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Luottamuselinkäsittely Talvi 2020/ 
2021 

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa: 

hyväksymispäätös  
Luottamuselinkäsittely 

Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen 

Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani 
 
Rakennus- ja toimenpidekielto alueella on voimassa hyväksy-
mispäätöksestä lainvoimaisuuskuulutukseen saakka 

Muistuttajille, jotka ovat jättäneet osoit-
teensa, lähetetään hyväksymispäätös. 
 
Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
teen. Valitusaika 30 vrk 

Valitukset käsitellään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituksia koskevista päätöksistä riippuu kaavahank-
keen lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta. 
 

Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen 

Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani 

Asemakaavan muutos on lainvoimainen. Rakennus- ja toimenpidekiellot alueella päättyvät. 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä asemakaavan muutoksen vireille tulosta lähtien kaupungintalon 
aulassa Korona-epidemian aikana ja sen jälkeen kaupungintalon Infossa sekä pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin 
verkkosivuilla www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat  Sammonkaari. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydenne-
tään tarpeen mukaan. 
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