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Yleiskaavan muutos
KONTIOSAARI-KUNINKAANNIEMI OSAYLEISKAAVA
Korvaa osan Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§)

SUUNNITTELUALUE	
Yleiskaavan muutos on vireillä Kontiosaari-
Kuninkaanniemi alueella noin 4 km Kajaanin kes-
kustasta luoteeseen, Paltaniemelle johtavan
maantien 8800 ja Kajaaninjoen välisellä alueella
jakautuen kahteen alueeseen.

Eteläisempi alue rajoittuu Iso Särkilahden ja Rasin-
tien varren väliselle alueelle on pinta-alaltaan noin
30 ha ja pohjoisempi alue Kontiosaaren halki me-
nevän voimalinjan länsipuolelta aina pohjoiseen
niin, että Lukkarinnurmi ja Honkakalliot kuuluvat
alueeseen on noin 235 ha. Voimalinjan itäpuolelta
Mutamaantien, Paltaniementien ja Kuninkaannie-
mentien välinen alue sekä Kontiosaaresta voima-
linjan itäpuolinen alue on rajattu Keskustaajaman
osayleiskaavan päivitystyöhön. Suunnittelualueen
kokonaispinta-ala on noin 235 ha ja siinä on ranta-
viivaa noin 4,6 km. Yksityiset omistavat alueen
maista noin 70 % ja loput jakautuvat suurin piirtein

puoliksi Kajaanin kaupungin ja Paltamon seura-
kunnan välillä.

Suunnittelualueella asuu noin 160 asukasta.

ALUSTAVAT	TAVOITTEET	
Tavoitteena on täydentää alueen väljää pientalo-
asutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistek-
niikan vaikutuspiirissä, ottaen huomioon virkistyk-
sen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun
tarpeet. Täydentyvä pientaloasutus tukeutuu kes-
kustan palveluihin, olemassa oleviin kevyenliiken-
teen yhteyksiin ja osaltaan tukee julkisen liikenteen
säilymistä.

Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaa-
vana niin, että siihen perustuen voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelu-
tarve- ja poikkeamislupamenettelyä.

	



	

2 Kon t i osaar i -Kuni nkaann iemi  os ayle is kaava OAS 22. 9.2017

SUUNNITTELUN 	LÄHTÖKOHDAT 	

Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaanin
keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva
Kontiosaari-Kuninkaanniemi alue, joka on rajattu
laadittavana olevasta Kajaanin keskustaajama
2035 osayleiskaavasta ulkopuolelle erilliseksi
osayleiskaavahankkeeksi.

Kaavamuutoksella edistetään Koko Kajaani 2020 -
aluerakenneselvityksessä asetettujen strategisten
tavoitteiden toteutumista, joiden mukaisesti mm.

- Käytetään ja kehitetään olemassa olevaa
kaupunkirakennetta

- Asuintonttitarjonta pidetään monipuolisena

Kajaanin Veden ja Kuninkaanniemen viemä-
riosuuskunnan toiminta-alueet kattavat kokonai-
suudessaan nyt suunnitellut lisärakentamisalueet.
Suunnittelualue rajautuu kaakosta ja idästä Naker-
tajan alueen asemakaavaan, jolla on noin 1200
asukasta.

KAAVATILANNE	
Maakuntakaava
Kainuun maakuntakaava 2020 on saanut lainvoi-
man 2009. Voimassa olevassa maakunta-
kaavassa Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleis-
kaava-aluetta koskee merkintä A taajamatoiminto-
jen alue, jolla on osoitettu asumisen, hallinnon,
palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja
taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine
liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen.
Maakuntakaavan merkinnöistä osayleiskaava-
aluetta koskee lisäksi Kontiosaaren halki menevä-
ohjeellinen tielinjaus. (kuva 1).

Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistus on
käynnistynyt 1.6.2015. Maakuntakaavan tarkistus
tullaan huomioimaan osayleiskaavassa, mikäli
tämä on yleiskaavatyön aikataulu huomioiden
mahdollista.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa keskustaajaman
osayleiskaava 2015 (vahvistettu 1993). (kuva 2)

Kuva 2. Ote Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaa-
vasta
	
OSALLISET 	
Osayleiskaavaan voivat vaikuttaa alueen asuk-
kaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja
muut yhteisöt

Maanomistajat

Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyt-
täjät

Tekninen verkosto
Kajaanin Vesi Oy, Kuninkaanniemen viemä-
riosuuskunta, Loiste Sähköverkko, Fingrid Oyj,
Kaisanet
Kaupungin luottamuselimet
Ympäristötekninen lautakunta,kaupunginhallitus,
kaupunginvaltuusto.

Viranomaiset
Kainuun ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat),
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne), Kai-
nuun liitto (alueiden käyttö), Kainuun sote Ympä-
ristöterveydenhuolto, Kainuun Pelastuslaitos, Kai-
nuun Museo, Kajaanin kaupunki (Aluesuunnittelu,Kuva 1. Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020
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Ympäristönsuojelutoimi, Rakennusvalvonta), Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

OSALLISTUMISEN	JA 	VUORO-
VAIKUTUKSEN	JÄRJESTÄMINEN 	 	
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
van vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta. Osayleiskaavan muu-
toksen osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjes-
täminen ja vaikutusten arviointi toteutetaan kaavoi-
tuksen verkkosivuilla esitetyllä tavalla:
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoituksen-kulku-
ja-osallistuminen

Suunnittelun tavoitteista ja muista suunnitteluun
liittyvistä asioista voi esittää mielipiteitä sekä saa-
da tietoja suunnittelijoilta/ suunnitteluryhmältä.

Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
sen tavoiteaikataulusta käy ilmi suunnittelun eri
osapuolten välinen vuorovaikutus, osallistuminen
suunnitteluun sekä kaavan vaikutusten arvioinnin
järjestäminen pääpiirteissään ja kaavan arvioitu
aikataulu. Prosessin edetessä järjestetään kaavan
esittelemiseksi yleisötilaisuus tai -tilaisuuksia, joi-
hin kutsutaan osallisia ja asiantuntijoita.

TIEDOTTAMINEN 	
Kuulutukset vireille tulosta, luonnoksen ja ehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta, kaavan hyväksy-
mispäätöksestä ja voimaan tulosta julkaistaan
kaupungin ilmoitustaululla ja Koti-Kajaani -
lehdessä. Lisäksi kaavan vaiheista tiedotetaan
kaupungin verkkosivuilla.

ARVIOITAVAT	VAIKUTUKSET	
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa
on alustavasti tunnistettu suunnitelman toteutues-
saan aiheuttamia vaikutuksia sekä arvioitu niiden
merkittävyyttä. Osayleiskaavan vaikutukset ovat
merkittävimmät suunnittelualueella ja sen lähiym-
päristössä.

Kaavaprosessin aikana arvioidaan ensisijaisesti
osayleiskaavan vaikutuksia liikenteeseen ja liiken-
neturvallisuuteen, ihmisten asuinympäristöön ja
elinoloihin, arvokkaaseen luonnon- ja kulttuuriym-
päristöön sekä yhdyskuntarakenteeseen. Kaava-

prosessissa arvioidaan kaavan toteutuksen ja sen
aiheuttaman ympäristömuutoksen vaikutuksia mm.
tehtyjen selvitysten pohjalta ja suhteessa aiem-
paan käyttötarkoitukseen.

Yleiskaavan muutosta arvioitaessa vaihto-
ehdot ovat:

0. Yleiskaavan muutos ei toteudu
1. Yleiskaavan muutos laaditaan em. tavoit-

teiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointia tehdään mm. seu-
raavien selvitysten pohjalta:

- Kajaanin meluselvitys, 2014
- Kajaanin Keskustaajama 2030 osayleis-

kaava, Luontoselvitys, 2014
- Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaa-

van luontoselvitys, 2016
- Keskustaajaman osayleiskaava-alueen ar-

keologinen inventointi, 2016
- Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen

ohjelma 2014–2018, 2014
- Koko Kajaani 2020 – aluerakenneselvitys

ja toimenpideohjelma, 2008

Arvioinnin tärkeimmät vertailukohteet ovat suunnit-
telualueen tämänhetkinen tilanne ja Kajaanin kes-
kustaajama 2015 osayleiskaava (edellä esitetty 0-
vaihtoehto). Kaavaratkaisua voidaan kehittää edel-
leen kaavaprosessin aikana selvitysten, vuorovai-
kutuksen ja suunnittelutyön myötä.

Arviointityössä luodaan ja esitellään vaihtoehtoja,
pohditaan selvitysten riittävyyttä ja tuloksia, toteu-
tuksen aiheuttamia ympäristömuutoksia, säilyvää
sekä säilytettävää ympäristöä ja muutosten vaiku-
tuksia arkielämään, elinkeinoihin ja energiatehok-
kuuteen.

PALAUTE	OSALLISTUMIS-	JA 	 	
ARVIOINTISUUNNITELMASTA 	
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä
vireille tulosta lähtien kaupungintalon Kajaani In-
fossa (1. krs), pääkirjaston lukusalissa ja kaupun-
gin verkkosivuilla osoitteessa
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoituksen-kulku-
ja-osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittämättö-
myydestä osallisen tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyt-
tä Kajaanin kaupungin kaavoitukseen. Osallinen
voi esittää OAS:n riittämättömyydestä neuvottelun
käymistä Kainuun ELY-keskukselle (Kalliokatu 4,
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Yhteystiedot	ja	lisätietoja 	 	

KAJAANIN KAUPUNKI

Ympäristötekninen toimiala
PL 133, 87101 Kajaani
käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 1. kerros.
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

KAAVOITUS

Kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen
p. 044 7100 297

87100 Kajaani) ennen kaavaehdotuksen nähtäville
asettamista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan
täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaiheeseen
saakka. Jos suunnitelmaa muutetaan merkittäväs-
ti, siitä tiedotetaan osallisille vastaavalla tavalla
kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on
alun perin tiedotettu.
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SUUNNITTELUN	KULKU	JA	PÄÄTÖKSENTEKO 	

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä yleiskaavan muutoksen vireille tulosta lähtien kaupungintalon Infossa,
pääkirjaston lukusalissa ja Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan.
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TAVOITEAIKATAULU

Kontiosaari-Kuninkaanniemi	
OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU

Ilmoitus vireilletulosta
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti
Maanomistajille lähetetään kirjeet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupunginta-
lon Infossa, pääkirjaston lukusalissa ja verkossa
www.kajaani.fi/fi/palvelut/yleiskaavat

Mahdollisuus antaa palautetta suunnitel-
masta

16.6.2017

Viranomaisneuvottelu 30.52017

Kaavaluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtä-
ville panopäätös

Luottamuselinkäsittely 13.6.2017

Nähtävillä olosta ilmoittaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti

Kaavaluonnos on nähtävillä 30 vrk
Kaavaluonnos nähtävillä kaupungintalon Infossa
sekä esillä pääkirjaston lukusalissa ja verkossa

Lausuntopyynnöt
Yleisötilaisuus

Mahdollisuus esittää kirjallinen tai suulli-
nen mielipide kaavaluonnoksesta nähtävil-
lä oloaikana

Kaavaluonnoksen esittely
Mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksia
ja mielipiteitä kaavaluonnokseen

19.6.2017 –

19.7.2017

Kaavaluonnoksesta kuuleminen päättyy
Kaavaehdotuksen laatiminen

19.7.2017

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtä-
ville panopäätös

Luottamuselinkäsittely 10/2017

Nähtävillä olosta ilmoittaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti

Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk
Kaavaehdotus nähtävillä kaupungintalon Infossa
sekä esillä pääkirjaston lukusalissa ja verkossa

Lausuntopyynnöt

Mahdollisuus esittää kirjallinen tai suulli-
nen muistutus kaavaehdotuksesta nähtä-
villä oloaikana

2017

Kannanotot muistutuksiin sekä lausuntojen ja muistutusten
perusteella tehtävät esitykset tarkistuksista ja muutoksista
kaavaehdotukseen
Viranomaisneuvottelu tarvittaessa

Mikäli muutokset merkittäviä, kaupunginhallitus asettaa
kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville (MRA 32 §)

2017-2018

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Luottamuselinkäsittely

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa: hyväk-
symispäätös

Luottamuselinkäsittely

Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti

Kunnan jäsenille ja osoitteensa jättäneille
osallisille lähetetään hyväksymispäätös

Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen, valitusaika 30 vrk

Valitukset käsitellään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Valituksia koskevista päätöksistä riippuu kaavahankkeen lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta.
Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen

Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani -lehti


