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VIRANOMAISNEUVOTTELU MUISTIO

Kajaanin kaupunki, Sammonkaari, asemakaavan muutos

Ke 13.5.2020 klo 9.30 TEAMS-kokous.

Osanottajat:

Kainuun ELY-keskus, edustajat
Timo Regina, Ympäristön kehittäminen -yksikön päällikkö
Jari Pesonen, Ympäristövastuu -yksikön päällikkö (poistui klo 10:14)
Sirpa Lyytinen, alueidenkäyttöasiantuntija
Juha Määttä, ympäristöasiantuntija (poistui klo 10:14)
Tatu Turunen, ympäristöasiantuntija (poistui klo 10:14)

Kainuun museo
Karoliina Kikuchi, rakennustutkija (poissa klo 10:05 - 11:05)

Kainuun pelastuslaitos, ei edustajia

Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto
Päivi Parikka, terveystarkastaja

Kajaanin kaupunki
Anne Siltavuori, kaupunginarkkitehti
Piia Väyrynen, kaavoitusarkkitehti
Riitta Korhonen, kaavasuunnittelija
Kari Huusko, rakennustarkastaja (saapui klo 10:00)
Juha Moilanen, rakennustarkastaja
Tarja Laatikainen, ympäristönsuojelutarkastaja
Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti (paikalla klo 10:08 – 10:14)

ESITYSLISTA

1. Avaus, järjestäytyminen ja työjärjestys
Puheenjohtajana toimii Piia Väyrynen ja sihteerinä Riitta Korhonen. Sovittiin,
että muistio lähetetään sähköpostilla kommentoitavaksi ja kommentoinnin
jälkeen hyväksyttäväksi Piia Väyryselle ja Timo Reginalle. Todettiin
neuvottelun osanottajat.
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2. Asemakaavan muutos, Sammonkaari
Neuvottelu koskee Sammonkaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
(päivätty 20.4.2020) ja selvityksiä. Kaava on tullut vireille 22.4.2020.

Piia Väyrynen esitteli Sammonkaaren asemakaavamuutoksen lähtökohtia ja
tavoitteita. Asemakaavahanke sijoittuu entisen linja-autoaseman alueelle ja
sen eteläpuolisille asemakaavoitetuille kerrostalotonteille. Alue rajautuu
Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Osa
katualueista on mukana kaava-alueen rajauksessa. Eteläpuolella alue
rajautuu asuinkerrostalojen ja julkisten palveluasuntojen korttelialueisiin, jotka
ovat rakennettuja. Kaava-alueella sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema
kerrostalo. Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti
monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan
korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on
myös suojella paikallisesti arvokas Eino Pitkäsen suunnittelema
kerrostalorakennus. Kaavassa huomioidaan alueella aikaisemmin toimineen
huoltoaseman toiminnasta pilaantuneen kohteen puhdistamisvelvoite.

Pilaantunut maa-alue

Tatu Turunen kertoi vanhan huoltoaseman toimineen vuosina 1963-1983.
Huoltoasema-alueelle on tehty Maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointiraportti v. 2015 (Ramboll), jonka mukaan alueella on
todettu mm. rakennusjätettä ja öljyhiilivetyjä. Maanalaiset säiliöt on poistettu.
Kainuun ELY-keskus on antanut asiasta lausunnon 21.12.2015.

Turunen esitteli erilaisia ELY-keskuksen rahoitusmallivaihtoehtoja
pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Rahoitusta on todennäköisesti
vaikea saada, jos maanarvo nousee tontilla puhdistamisen ansiosta. Sovittiin,
että alueen kaavamuutos laaditaan ensin ja haetaan mahdollisesti
kunnostusavustusta vasta sen jälkeen. Pilaantuneen alueen puhdistus on
tehtävä viimeistään mahdollisen rakennushankkeen yhteydessä, koska tontin
tuleva käyttö on nykykäyttöä herkempää. Toimenpiteisiin ryhdyttäessä, on
tehtävä ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi ELY-keskukseen
riittävän aikaisessa vaiheessa.

Väyrynen kysyi ovatko pilaantunutta maa-aluetta koskevat selvitykset riittäviä
kaavavalmistelua varten, johon Kainuun Ely-keskuksen edustajat totesivat,
että tehdyt selvitykset ovat riittävät.

Juha Määttä kommentoi, että puhdistamisen tarve arvioidaan vielä uudestaan.
Vastuunkantajaa on hankala määrittää, ja kaupunki on käynyt neuvotteluja
asiasta Neste Oy:n kanssa v. 2015. Hän epäili Nesteen osallistumista
kustannuksiin.

Anne Siltavuori vahvisti, että neuvotteluja on käyty Neste Oy:n kanssa.
Neuvotteluissa on sovittu, että Neste puhdistaa alueen alempaan ohje-arvoon
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saakka ja myös kaupunki on varautunut alueen puhdistamiseen. Myös Jari
Säkkinen on kommentoinut neuvotteluista, että Nesteen osallistumisesta
puhdistuskustannuksiin on yksimielisyys kaavaprosessin jälkeen
rakennushankkeen yhteydessä.

Piia Väyrynen esitteli alustavan kaavaluonnoksen (päiväys 12.5.2020) yleistä
määräystä, joka koskee pilaantunutta maa-aluetta: Tontilla 205-2-17-62 on
ollut huoltoasematoimintaa. Maaperä on puhdistettava ennen rakentamista.

Sirpa Lyytinen tiedusteli, onko pohdittu saa -merkinnän käyttöä kaavakartalla.
Vastattiin, että kaavakartalla ei tarvita selvää rajausta, sillä pilaantuminen on
laaja-alaista koko tontilla. Todettiin, että tärkeintä on määräys, että maaperä
on puhdistettava.

Kysyttiin, johtuuko osa puhdistustarpeesta rakennusjätteestä. Määttä totesi,
että rakennusjäte ei pilaa maata vaan on vierasta ainesta maaperässä.

Väyrynen tiedusteli kaavamerkinnän riittävyyttä, johon todettiin yleisen
määräyksen olevan riittävä. Todettiin, että PIMA on huomioitu hyvin
alustavassa kaavaluonnoksessa.  Siltavuori vahvisti, että kaavamerkintä on
riittävä ja määräys on kaupungin linjauksen mukainen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Piia Väyrynen esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava-alue on
keskeinen alue kaupunkirakenteessa. Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa
alue on linjattu kerrostaloalueeksi, jossa on mahdollista toteuttaa merkittävä
määrä monipuolista kerrostalorakentamista. Alueen kehittämiseksi on
käynnistynyt Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke, Sammonkaari.
Hankkeen aikana valmistui alueelle viitesuunnitelma, jota hyödynnetään
kaavoituksen tausta-aineistona. Lisäksi alueen kevyen liikenteen väylää
(Tervaraitti) ja kortteleiden pihoja koskien on tehty yleissuunnitelma, jossa on
suunniteltu viitesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin piha- ja katualueiden
materiaaleja, kasvillisuutta ja toimintoja sekä valaistusta.

Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C), johon sijoittuu
keskustahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja sekä
asumista ja sinne voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on samoin keskustatoimintojen
aluetta (C). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on linja-autoasema-
aluetta (LA), asuntokerrostalojen korttelialuetta (AK), moottoriajoneuvojen
huoltoasemien korttelialuetta (AM) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (AL-9) sekä katualuetta.
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Viitesuunnitelma

Alueella aiemmin sijainnut katualue, jonne sijoittuu putkiverkkoa, on
vaikuttanut alueen suunnitteluun. Viitesuunnitelmassa alue jakautuu kahdeksi
korttelialueeksi, joiden väliin jää aukiomainen kevyen liikenteen väylä
Tervaraitti. Korttelien muurimaiset kehät suojaavat vilkkaasti liikennöityjen
katujen melulta ja sisäpihat avautuvat Tervaraitin julkiseen tilaan.
Umpikorttelin rakennusten korkeudet vaihtelevat kulmien 5-kerroksisista osista
keskiosien 4-kerroksiseen. Viitesuunnitelman mukaiset yhtenäiset kattolinjat
jatkuvat läpi korttelialueen ja ratkaisu luo veistosmaisen
korttelikokonaisuuden. Autopaikat sijoittuvat maan alle sekä korotetun
pihakannen alle.

Sirpa Lyytinen tiedusteli pelastuslaitoksen toiminnasta alueella. Väyrynen
selitti, että pelastuslaitos on ottanut kantaa kääntösäteisiin, kantavuuteen ja
muihin seikkoihin sekä sisäpihan alueella että ulkokehällä. Pelastuslaitoksen
kanssa järjestetään tarvittaessa erillinen palaveri. Kaavassa ei ole erillisiä
määräyksiä pelastusasiaa tai puurakentamista koskien.

Alueen rakennustapaohjeena toimivat viitesuunnitelmasta valitut
havainnekuvat.

Viitesuunnitelmaan liittyvä viesti Museonjohtajalta: ”…onko siinä varmasti
huolehdittu muuttoautojen mahtumisesta sisäpihalle sekä talviaikaiset
lumenpoistot ja se, että ajoluiskat eivät ole liukkaita. Vanhuksetkin saattavat
käyttää niitä rollaattoreiden kanssa. Eihän nämä museon toimialaan kuulu,
mutta tärkeitä käytännön asioita.” Kommenttiin vastattiin, että
viitesuunnittelussa ja yleissuunnitelmassa on huomioitu lumitilat. Tiiviillä
keskusta-alueilla lunta joudutaan todennäköisesti myös talviaikaan
poistamaan. Esteetön käynti kansipihalle tapahtuu ensisijaisesti
porrashuoneiden ja hissien kautta, ei luiskien kautta.

Osallistumisen järjestäminen

Osallistumiseen ja vuorovaikutuksen järjestämiseen vaikuttaa tämän hetken
korona-aika, joten on pohdittu yleisötilaisuuden järjestämistä sähköisesti.
Kaavamateriaali on nähtävänä kaupungintalon aulassa, koska kirjasto ei ole
auki, jossa materiaali on ollut normaalisti nähtävänä. Kaavasta pyydetään
lausunnot. Vaikutusten arviointia suoritetaan tehtyjen selvitysten pohjalta.

Kaavan tavoiteaikataulun mukaisesti kaavaluonnos tulee nähtäville
kesäkuussa ja mahdollisesti järjestetään etäyleisötilaisuus. Mahdollisesta
etäyleisötilaisuudesta on mainittu OAS:issa.

Sirpa Lyytinen toi esille kuntaliiton ohjekirjeen osallistumisen ja laajan
kuulemisen järjestämisestä korona-aikaan. Ohjekirje on kaavoituksen
käytössä. Todettiin, että vuorovaikutuksen järjestäminen on haastavaa.
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Sirpa Lyytinen kertoi Vaalassa toteutetusta videoesityksestä, jossa kaava on
esitelty tiivistetysti. Timo Regina kertoi kokemuksia yleisötilaisuuksista, jotka
on toteutettu TEAMS:llä ja kannusti käyttämään vuorovaikutukseen teams-
linkkiä kaavan verkkosivulla.

Anne Siltavuori totesi, että Sammonkaari -hanke on ollut runsaasti esillä
julkisuudessa ja vuorovaikutusta on ollut jo ennen kaavaprosessia.
Sammonkaaresta on pidetty yleisötilaisuuksia ja työpajoja. Onkin pohdittu,
että kaavatilaisuudet olisivat etäyleisötilaisuuksia.

Melu

Kaavaluonnoksen esittelyä jatkettiin melumerkintöjen osalta. Melusta johtuen
kaavaluonnoksessa on seuraavia määräyksiä.

tepa 0%: Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan käyttää tehostettuun palveluasumiseen.

dB-määräys: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso
sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ohjearvot.

Esitetty dB-määräys ei sido tiettyyn dB-arvoon, vaan toimitaan ajantasaisen
melutilanteen mukaan ja noudatetaan valtioneuvoston päätöstä.

Yleisissä määräyksissä on huomioitu Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
puoleisten rakennusten ensimmäisen kerroksen asuinhuoneistojen
makuutilojen sijoittaminen sisäpihan puolelle suojaan melulta. Eikä tehostettua
palveluasumista tai päiväkodin lepotiloja saa sijoittaa kadunpuoleiseen osaan.

Päivi Parikka mainitsi, että tehostetun palveluasumisen sijoittuminen
Sammonkadun puolelle on huomioitu hyvin melumääräyksissä ja
kaavakartalla.

Lisäksi yleisissä määräyksissä määrätään, että Sotkamontien ja
Lönnrotinkadun puoleisten parvekkeiden on oltava lasitettuja ja
sisäänvedettyjä, jotta melutaso alittaa valtioneuvoston päätöksen (993/92)
mukaiset ohjearvot piha-alueille. Myöskään oleskelulle ja leikkiin tarkoitetuilla
piha-alueilla melutaso ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92)
mukaisia ohjearvoja.

Sirpa Lyytinen totesi, että kaavassa on harvinaisen yksityiskohtaiset
määräykset, joiden takana on ilmeisesti valmiita suunnitelmia ja visioita. Piia
Väyrynen kertoi, että ALY-merkintä mahdollistaa laajan käyttötarkoituksen ja
on visioitu toimintoja, mutta varmuutta käyttäjistä ei ole.
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Väyrynen tiedusteli, onko tarpeen laatia lisäselvityksiä melusta. Lyytinen ei
ollut varma, onko Kainuun ELY-keskukseen toimitettu Kajaanin meluselvitystä
(Sito, 2014).  Lyytinen ja Parikka totesivat, että meluselvitykset ovat riittävät.
Pohdittiin, pitäisikö rakentaminen vaiheistaa siten, että vilkasliikenteisen
kadun puoleinen korkein osa rakennettaisiin ensimmäisenä melusuojaksi,
jolloin sillä on myös kaupunkikuvallinen merkitys. Sovittiin, että järjestetään
tarvittaessa vielä oma palaveri ympäristöterveydenhuollon kanssa
meluasioista.

Meluun, tärinään, pölyyn tai muihin riskitekijöihin ei ollut enää
kommentoitavaa. Todettiin, että voidaan kaavaluonnoksella edetä ja kaavasta
pyydetään vielä lausunnot.

Rakennussuojelu

Karoliina Kikuchi totesi, että Selvitys Kajaanin keskustaajaman
kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten raportissa Eino Pitkäsen rakennus on
arvotettu 1. luokkaan. Uusia selvityksiä ei tarvita.

Lyytinen pohti Inka-tietokannan päivitystarvetta Eino Pitkäsen rakennuksen
osalta, johon todettiin, että kaavan suunnittelua varten päivitys ei ole tarpeen.
Kikuchi kommentoi, että alustavasti Sammonkatu 10:tä koskeva sr-23
suojelumerkintä on riittävä. Merkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan
rakennuksen julkisivu.

Siltavuori totesi, että kyseinen taloyhtiö on suhtautunut myönteisesti
rakennussuojeluun ja näin vanhentunut asemakaava päivittyy suojelun osalta.
Kajaanissa on suojeltu Koskikara ja rautatieasemarakennus myös sisätilojen
osalta ja Kainuun museo on ollut mukana niiden sisäpuolisissa muutoksissa.
Karoliina Kikuchi tarkensi, että Koskikaran viimeisimmistä muutoksista, joita
ollaan parhaillaan toteuttamassa, on lausunut Museovirasto, koska kohde on
erityislaatuinen valtakunnan mittakaavassa.

Kootut kommentit

Kainuun ELY-keskus

- kaavaluonnoksessa on käsitelty kulttuuriympäristön suojelun ja melun
torjunnan näkökohdat

- viitesuunnitelmassa on huomioitu Kajaanin vanhaa katuhistoriaa

- Eino Pitkäsen rakennuksen suojelua pidettiin hyvänä

- teams-yleisötilaisuuden järjestämistä toivotaan

Asemakaavan muutos, Sammonkaari Selostus 21.10.2020
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- kaavassa ei ole tunnistettavissa maakunnallisesti merkittäviä asioita, mutta
kaavaratkaisun vaikutusten arvioinnissa olisi hyvä huomioida
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joista olisi hyvä kirjoittaa
selostukseen

- havainnekuvissa olisi hyvä huomioida myös katutason kuvia esim.
Sotkamontieltä päin

Kainuun museo

- kaavassa on huomioitu rakennussuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

- melu on huomioitu hyvin kaavaluonnoksessa

- pima ja maaperän puhdistaminen huomioitu, saattaa vaikuttaa sisäilman
laatuun ja vesihuoltoverkoston rakentamiseen ja tulevaisuudessa, kun
rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, järjestetään asiasta neuvottelut

Neuvottelussa käytiin läpi OAS, selvitykset ja selvitysten riittävyys. Todettiin
kaavan laatimiselle olevan hyvät lähtötiedot ja kaavaluonnos asetetaan
nähtäville kesäkuun aikana.

3. Neuvottelun päättäminen
Piia Väyrynen kiitti neuvotteluun osallistujia ja päätti kokouksen klo 11:33.

Muistion hyväksyi 1.6.2020

_________________________   _________________________
Piia Väyrynen kaavoitusarkkitehti   Timo Regina, Ympäristön kehittäminen
Kajaanin kaupunki   -yksikön päällikkö, Kainuun ELY-keskus
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MRL 66 § 2–4 mom

Viranomaisneuvottelu

(1 momentti koskee maakuntakaavaa, joten se on jätetty pois.)

Valmisteltaessa muuta kaavaa, joka koskee
- vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai joka on
- valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, kunnan on oltava yhteydessä

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu tällaisen kaavan
laadintaan liittyvien valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden toteamiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun neuvotteluun on kutsuttava ne viranomaiset, joiden toimialaa asia
saattaa koskea.

Viranomaisneuvottelusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

MRA 18 (yleiskaava) ja MRA 26§ (asemakaava)

Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden
mielipiteen esittämiseen, sekä tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja
sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu.

Neuvottelussa tuodaan esille mahdolliset valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja
muut keskeiset tavoitteet, valtion toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeät kysymykset sekä
viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Viranomaisten tulee esittää käsityksensä kaavaa koskevista tutkimus- ja selvitystarpeista mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.

Kunnan tulee sopia elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa neuvottelun järjestämisestä ja
toimittaa neuvottelua varten tarvittava aineisto.

Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. (Ympäristöministeriö
kutsutaan neuvotteluun, jossa käsitellään suurten kaupunkiseutujen keskeisiä kysymyksiä.)

Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot.
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LAUSUNTO

2.7.2020

Kainuun  Museo Puhelin                                                  Internet
Asemakatu 4 044 7100 506 www.kainuunmuseo.fi
87100  KAJAANI Sähköposti

etunimi.sukunimi@kajaani.fi
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Lausuntopyyntönne 2.6.2020

Asemakaavan muutos luonnos, Sammonkaari, 26.5.2020

Sammonkaaren asemakaava tuli vireille 22.4.2020. Asemakaavahanke sijoittuu entisen
linja-autoaseman alueelle, sen eteläpuolisille korttelin 17 asemakaavoitetuille tonteille se-
kä katualueelle. Tontilla 205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo.
Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti,
ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonai-
suuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnittelema kerros-
talorakennus.

Kaavaluonnoksessa asemakaavalla muodostuu kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten
sekä yleisten rakennusten korttelialuetta (ALY), joita Tervaraitti-niminen yleiselle jalanku-
lulle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa jakaa kahtia. Rakennusmassat reunustavat
kortteleita muodostaen umpikorttelia ja suojaten korttelipihoja melulta. Kaava sisältää
määräyksiä melusta. Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus on kaavalla suojel-
tu. Pilaantuneen maa-aineksen puhdistustarve tontilla 205-2-17-62 on huomioitu kaavan
yleisissä määräyksissä.

Valtioneuvosto on 29.4.2009 vahvistanut Kainuun maakuntakaavan ja maakuntakaava-
alueella voimassa olleiden seutukaavojen kumoamisen. Maakuntakaava on lainvoimai-
nen. Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo 26.2.2020) alueelle ei kohdis-
tu muutoksia. Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on keskustatoiminto-
jen aluetta, C. Asemakaavan muutosalueella on voimassa 1965-1984 vahvistettu asema-
kaava.

Rakennettu ympäristö

Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu 13.5.2020, jolloin käsiteltiin myös rakennus-
suojelua koskien Sammonkatu 10 kerrostaloa, joka on Eino Pitkäsen suunnittelema
asuinkerrostalo. Se on paikallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Ra-
kennus on rakennettu vuosina 1939-40. Talo vaurioitui talvisodan pommituksissa ja vau-
rioituneet osat rakennettiin uudestaan. Tasakattoinen rakennus on muutettu 1960-luvun
alussa pulpettikattoiseksi konesaumapeltikatoksi. Asuinkerrostalo on III-kerroksinen, jos-
sa on lisäksi kellarikerros. Tyyliltään rakennus edustaa funktionalismia. Kellarikerros on
betonia, mutta muuten rakennus on tiilirunkoinen ja rapattu. Funktionalismin tyylipiirteenä
rakennuksen katujulkisivussa ovat mm. kulmaikkunalliset erkkerit. Kohde löytyy Kajaanin
kaupungin inventointi-tietokanta Inka:sta.

Selvityksessä Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten (kohde
C 25, Kainuun museo, 2017) Sammonkatu 10 (1938/ 1940/ 1960) on arvotettu alustavasti
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luokkaan 1 eli erityisen tärkeäksi/ arvokkaaksi kohteeksi. Arvotuksen mukaan kohdetta ei
saa purkaa eikä olennaisilta osin muuttaa ilman pakottavaa syytä.

Yllämainitut selvitykset kohteesta Sammonkatu 10 ovat rakennussuojelun kannalta riittä-
vät, eikä uusia selvityksiä tarvita. Luonnoksessa ehdotetaan kohteelle merkintää sr-23:
Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvan kannalta
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutos-
töiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että kohteen luonne säilyy.
Muutoksista on kuultava museoviranomaisia.

Määräyksen kohta, Muutoksista on kuultava museoviranomaisia, tulee valtakunnallisen
suosituksen mukaisesti muuttaa muotoon, Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristöteh-
täviä hoitavaa alueellista vastuumuseota, tai, Ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin
ryhtymistä tulee kulttuuriympäristötehtäviä hoitavalle alueelliselle vastuumuseolle varata
tilaisuus lausunnon antamiseen.

Suojelumerkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivu ja se on riit-
tävä. Myös kyseinen taloyhtiö on suhtautunut myönteisesti rakennussuojeluun.

On positiivinen asia, että Lönnrotinkadun puolella jalkakäytävällä sijaitseva vanha mänty
on esitetty luonnoksessa suojeltavana puuna. Puu on säilynyt paikallaan vuosikymmeniä
ja sen tulisi säilyä myös jatkossa, koska sillä on myös kaupunkikuvallinen merkitys.

Kaavaluonnoksessa rakennusalat on osoitettu rajaamaan korttelialueita ja muodosta-
maan umpikorttelia, joka suojaa sisäpihan puolia melulta ja katupölyltä. Melu on huomioi-
tu yleisissä kaavamääräyksissä sekä Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisia raken-
nusaloja koskevissa merkinnöissä ja määräyksissä (dB). Kerroskorkeus vaihtelee neljäs-
tä (IV) viiteen (V) huomioiden ympäröivän rakentamisen kerroskorkeuden kolmesta nel-
jään. Kattojen lappeet jatkuvat yhtenäisinä ja rakennusmassat muurimaisina. Katualueet
erottavat korttelialueita Liikuntapuiston ja yläkaupungin suuntaan. Uusi rakentaminen
muodostaa omaleimaisen, uuden korttelikokonaisuuden, jota asemakaavan muutokseen
sitovaksi rakennustapaohjeeksi liitetyt viitesuunnitelman kuvat ohjaavat. Toteutuessaan
uusi rakentaminen luo arkkitehtonisesti korkeatasoisen uuden rakennetun ympäristön Ka-
jaanin keskustaan.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöskohteita tai tarvetta muinaisjään-
nösselvitykselle.

Kainuun Museolla ei ole kaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa.

Antti Mäkinen Karoliina Kikuchi Tapani Rostedt
museonjohtaja rakennustutkija arkeologi
044-710 0450 044-710 0444 044-710 0507
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