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ASEMAKAAVAN MUUTOS
LEHTIKANKAAN	KOULUN	ALUE		
Kajaani kaupunginosa 5 Lehtikangas kortteli 100 sekä virkistys ja katualuetta

Osallistumis-	ja	arviointisuunnitelma		

Karttaan on punaisella rajattu alustava suunnittelualue.

Suunnittelualue 	
Asemakaavan muuttaminen on vireillä entisen
Lehtikankaan koulun alueella ja siihen liittyvällä
puisto- ja katualueella Käpykadun ja Rinnekadun
kulmassa. Alue sijaitsee noin 2 km kaupungin
ydinkeskustasta kaakkoon.

Tavoitteet 	
Tavoite on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti
asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston
kaavamerkinnät ja määräykset. Tavoite on lisätä
kaupungin pientalotonttitarjontaa, eheyttää kau-
punkirakennetta asuinalueena ja huomioida kevyt-
liikennereittien ja lähivirkistysalueiden yhtenäi-
syys.

Suunnittelun	lähtökohdat 	
Tontin koulurakennus on purettu ja koulutoiminta
on siirtynyt Lehtikankaan monitoimitaloon. Puisto-
alue on maastoltaan mäkistä ja varttunutta män-
tymetsää, jossa on valaistuja polkuja ja leikkikent-
tä sekä kioski Käpykadun varrella.

Maankäyttöpoliittiseen ohjelmaehdotukseen 2019-
2022 on valittu uudeksi asemakaavoitettavaksi
asuinalueeksi Lehtikankaan koulutontti.

Kainuun maakuntakaavassa alue on taajamatoi-
mintojen aluetta A, johon sijoittuu asumisen, hal-
linnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-
alueiden ja taajamatoimintojen alueita niihin liitty-
vine liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisaluei-
neen.

Voimassa olevassa Kajaanin keskustaajama 2015
osayleiskaavassa alueella on julkisten palvelujen
ja hallinnon aluetta PY sekä lähivirkistysaluetta
VL. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on
uusi pientalovaltainen asuntoalue AP. Alue vara-
taan asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kyt-
ketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille.
Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja
sekä aluetta palvelevaa kauppaa. Lisäksi alueella
on julkisten palvelujen aluetta PY ja lähivirkistys-
aluetta VL.
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Ote kaupunginvaltuuston hyväksymästä keskustaajama 2035
osayleiskaavasta (25.9.2019)

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on ope-
tustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-
etta YO1 sekä puisto- ja katualuetta.

Osallistumisen	ja	vuorovaiku-
tuksen	järjestäminen 	
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai
suullisesti 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 vuo-
rovaikutuksen järjestäminen ja vaikutusten arvi-
ointi toteutetaan kaavoituksen verkkosivuilla esite-
tyllä tavalla www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoitus.

Osalliset	
Asemakaavan muutokseen voivat vaikuttaa
maanomistajat, tontinhaltijat ja ne, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin suunniteltava
muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnit-
telussa käsitellään.

Maanomistajat ja asukkaat Kajaanin kaupunki
Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyttäjät
Käpykadun kioski AJ-Myynti Oy
Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset
ja muut yhteisöt
Lehtikankaan asukasyhdistys ry, Lehtikankaan
koulu
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 soten ympäristö-
terveydenhuolto

Tiedottaminen 	
Kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla
ja Koti-Kajaani -lehdessä. Lisäksi tiedotetaan
kaupungin verkkosivuilla:
www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoitus.

Arvioitavat	vaikutukset 	
Asemakaavamuutoksen vaikutukset ovat merkit-
tävimmät suunnittelualueella, mutta ulottuvat
myös lähiympäristöön. Kaavaprosessissa arvioi-
daan kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman ym-
päristömuutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen selvi-
tysten pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötar-
koitukseen.

Vaihtoehdot:
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioitaes-
sa vaihtoehdot ovat:

0. Asemakaavan muutos ei toteudu
1. Asemakaavan muutos toteutuu edellä mainit-

tujen tavoitteiden mukaisesti

Vaikutusten arviointia suoritetaan mm. seu-
raavien selvitysten pohjalta:
- Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen

ohjelmaehdotus 2019 -2022
- Koulutontin luontoselvitys, FCG 2019
- Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma

2009, Tiehallinto 2009
- Kajaanin katuverkon liikennelaskennat, Riks-

road Oy, 2016
- Kajaanin keskustaajaman meluselvitys, SITO

2014

Kaavaprosessin aikana tarkistetaan onko tarpeen
tehdä muita selvityksiä asemakaavahankkeen
pohjaksi.

Yhteystiedot 	
KAJAANIN KAUPUNKI
Ympäristötekninen toimiala
PL 133, 87101 Kajaani
käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjolankatu 13
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

KAAVOITUS:
Kaavasuunnittelija Riitta Korhonen
p. 044 7100455

ALUESUUNNITTELU:
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
p. 044 7100 034
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Suunnittelun	kulku	ja	päätöksenteko	 	
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TAVOITEAIKATAULU

LEHTIKANKAAN	KOULUN	ALUE	
ASEMAKAAVAN MUUTOS
KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU

Ilmoitus vireilletulosta
Kaupungin ilmoitustaulu 13.12.2019
Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani 14.12.2019

Laatimisvaiheen kuuleminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon
Infossa, pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin verkkosivuilla
www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat.

Mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia
mielipiteitä

Joulukuu 2019

Kaavaluonnos on nähtävillä 30 vrk
Ilmoitus nähtävillä olosta:
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani
Mahdollinen yleisötilaisuus
Kaavaluonnos nähtävillä kaupungintalon Infossa, pää-
kirjaston lukusalissa ja kaupungin verkkosivuilla
www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat.

Mahdollisuus esittää mielipiteensä kaava-
luonnoksesta nähtävilläoloaikana

Kevät 2020

Syksy 2020

Ennakko-/ luonnosvaiheen kuuleminen päättyy
Kaavaehdotuksen laatiminen

Kaavaehdotuksen käsittely ympäristöteknisessä lauta-
kunnassa: nähtävillepanopäätös

Luottamuselinkäsittely

Nähtävilläolosta ilmoittaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani

Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk
Kaavaehdotus nähtävillä kaupungintalon Infossa sekä
esillä myös pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin verk-
kosivuilla www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat.
Lausuntopyynnöt

Mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsittelyaikoja.

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Luottamuselinkäsittely 2020

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa:
hyväksymispäätös

Luottamuselinkäsittely

Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani

Rakennus- ja toimenpidekielto alueella on voimassa hyväk-
symispäätöksestä lainvoimaisuuskuulutukseen saakka

Muistuttajille, jotka ovat jättäneet osoitteen-
sa, lähetetään hyväksymispäätös.

Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. 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 ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani

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

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä asemakaavan muutoksen vireille tulosta lähtien kaupungintalon In-
fossa, pääkirjaston lukusalissa ja Kajaanin kaupungin nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarpeen mukaan.


