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1	Tiivistelmä	
Tämä kaavaselostus koskee Kajaanin Keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutosta. Kaava-alue
käsittää varsinaisen Äkälänniemen alueen ja sen ympäristön Särämäntien (valtatie 5) itäpuolella
sekä Takkarannantien läntisen pään lähiympäristöineen, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta
koilliseen (kuva 1). Äkälänniemen suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on
rantaviivaa noin 3 kilometriä.

Kuva 1. Kaava-alueen yleissijainti.

Kajaanin kaupunginhallitus päätti osayleiskaavan laatimisesta 24.10.2017. Kaavamuutos koskee
Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluvaa Äkälänniemen aluetta lähiympäristöineen.
Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavan on hyväksynyt kaupunginvaltuusto päätöksellään
21.9.1992 ja vahvistanut Oulun lääninhallitus 31.5.1993.

Kaavamuutos tuli vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 24.10.2017 (§ 247) ja siitä kuulutettiin
Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla 27.10.2017 sekä Koti-Kajaani -lehdessä 28.10.2017.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 24.10.2017.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 27.10.2017.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.9. – 26.10.2018

Kaavoitukseen liittyvä yleisötilaisuus pidettiin 16.10.2018.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.9. – 31.10.2019

Osayleiskaavan muutos koskee Kajaanin kaupungin Linnantauksen ja Paltaniemen kylissä
sijaitsevia tiloja, jotka on luetteloitu kaavaselostuksen liitteenä olevaan kiinteistöluetteloon ”Liite 3.
Äkälänniemen kaava-alueen tilat”.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 17 §:n mukaan yleiskaavan selostuksessa esitetään keskeiset
tiedot kaavoitettavasta alueesta sekä miten ja mitä selvityksiä kaavaan merkittäviltä alueilta on tehty.
Kaavaselostuksessa esitetään mm. suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet sekä esillä olleet kaavan
vaihtoehdot. Kaavaselostuksessa tulee lisäksi esittää kaavaratkaisun vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteeseen,
erityisesti joukkoliikenteen, ja teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen, sosiaalisiin
oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan merkittävät vaikutukset.

Myös kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, voimassa
olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun esitetään kaavaselostuksessa.
Kaavaselostuksessa osoitetaan kaavaratkaisun keskeinen sisältö perusteineen, suunnittelun
vaiheet osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyineen, yhteenveto kaavoituksen eri vaiheissa
esitetyistä mielipiteistä sekä kaavan toteutuksen ajoitus ja seuranta.

Osayleiskaavan muutosta voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. Kaavamuutos laaditaan
maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa
voidaan käyttää ranta-alueen AP-alueilla yleiskaavan mukaisten rakennuslupien myöntämisen
perusteena. Lisäksi määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti, että yleiskaavan
mukaisen enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan
yleiskaavan perusteella kaavassa osoitetuilla AP-alueilla.

2	Lähtökohdat	

2.1	Selvitys	suunnittelualueen	oloista	

2.1.1	Alueen	yleiskuvaus	

Äkälänniemen kaava-alue kattaa Äkälänniemen alueen lähiympäristöineen Särämäntien (valtatie 5)
itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin keskustasta koilliseen. Alue sijoittuu Kajaanin keskustasta
nähden molemmin puolin Kuurnantien loppupäätä ja Takkarannantien alkupäätä Nuasjärven rannan
läheisyyteen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin kaupungin
sekä yksityisten maanomistajien omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin alueisiin, idässä
Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä Nuasjärven
Virtasalmeen sekä Rehjanselkään ja lännessä Särämäntiehen. Osayleiskaavan rajausta voidaan
tarkistaa kaavaprosessin aikana.
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Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja alueella on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alueen
maa-alasta 46,2 ha on yksityisten omistamia tiloja, noin 4,5 ha tiealueita ja 40,7 ha kaupungin
omistamia tiloja. Suunnittelualueesta 43,1 hehtaaria on vesialueita. Osayleiskaava-alueella asuu
noin 130 asukasta. Alueen rakennuskanta koostuu valtaosin pysyvälle asumiselle tarkoitetuista
omakotitaloista lukuun ottamatta muutamia rannoilla olevia loma-asuntoja.

2.1.2	Luonnonympäristö	ja	maisema	

Äkälänniemen suunnittelualue on pääosin metsämaata, josta pääosa on tuoretta tai lehtomaista
kangasta. Paikoin alueella on korpimaisia juotteja, minkä lisäksi alueella on vanhoja puustottuneita
peltoja. Valtaosa suunnittelualueen metsistä on ikäluokaltaan 11–45 vuotta. Tätä vanhempaa
metsää kasvaa Äkälänniemessä sekä kaava-alueen pohjoisosissa.

Alue kuuluu keskiboreaalisella vyöhykkeellä Pohjois-Karjalan – Kainuun alueeseen ja
suokasvillisuutensa puolesta Pohjanmaan aapasuoalueeseen. Äkälänniemen itäpuolella alueen
halkoo pohjoisesta Heinisuon suunnasta Särämäntien, Takkarannantien sekä Kuurnantien alitse
kulkeva kapea ja mutkitteleva Kangaspuro, joka laskee etelään Nuasjärvelle. Alueen kallioperä on
tonaliittista gneissiä.

Suunnittelualueen luonnonympäristöä hallitsee suurelta osin etelään ja itään avautuva Nuasjärvi.
Alueen rakentaminen on vuosikymmenten aikana hakeutunut Nuasjärven rantaan. Vapaita
yhtenäisiä rantoja on alueella pääasiassa Äkälänniemessä ja Kangaspuron varressa. Vesistöt
kattavat suunnittelualueen pinta-alasta noin kolmasosan (kuva 2).

Kuva 2. Ilmakuva Äkälänniemestä ja lähiympäristöstä.
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Nuasjärvi on maisemallisesti merkittävä tekijä Äkälänniemen kaava-alueella. Kuurnantien ja osin
Takkarannantien suunnasta avautuu näkymiä Nuasjärvelle Rehjanselkää ja läheistä Pukkisaarta
sekä Petäisenniskaa kohti. Vastaavasti suunnittelualueen rantarakentaminen erottuu rannan
puuston seasta varsin tiheänä Nuasjärveltä ja Petäisenniskan suunnasta katsottuna. Kuurnantie ja
Takkarannantie ovat alueen sisällä avautuvia maisemia, joiden varressa on pääosa alueen
rakennuskannasta. Äkälänniemen kaava-alueen länsipuolta rajaavalta Särämäntieltä nähtynä
alueelta on erotettavissa etenkin Takkarannantien risteyksen kylmäasema sekä joitakin
Särämäntietä lähimpänä sijaitsevia omakotitaloja suunnittelualueen lounaisosasta. Rakennettuja
alueita ympäröivät metsien lisäksi puustottuneet pellot.

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, pohjavesialueita,
maa-ainesten ottoalueita tai muuten luonnonympäristön kannalta erityisen huomionarvoisia alueita.
Uhanalaisista tai huomionarvoisista lajeista kaava-alueella esiintyy liito-oravaa, jolla on vuoden 2016
Äkälänniemen osayleiskaavan luontoselvityksen perusteella kaksi reviiriä alueella (Liite 4).
Äkälänniemen reviiri sijaitsee niemen tiheässä kuusikossa ja Kangaspuron rantapuustossa. Kaava-
alueen itäosan reviiri ulottuu alueelta itään ja sijaitsee valtaosin kaava-alueen ulkopuolella.

Luontoselvityksessä on lisäksi huomioitu arvokkaina luontokohteina kaava-alueelta lajistoltaan
monipuolinen Kangaspuron varsi, Äkälänniemen maisemallisesti arvokas venerannan rantapuusto,
Kuurnantien ja Särämäntien välisen alueen saraneva omakotitalojen takana sekä Ammeniemessä
omakotitalojen välissä sijaitseva luonnontilaisen kaltainen isovarpuräme. Luonnonympäristöä ja
lajistoa on käsitelty tarkemmin liitteessä 4. Äkälänniemen osayleiskaavan luontoselvitys.

2.1.3	Rakennettu	ympäristö	ja	palvelut	

Valtaosa alueen rakennuskannasta on pysyvälle pientaloasumiselle tarkoitettuja omakotitaloja.
Nuasjärven ranta-alueilla Ammeniemen ja Äkälänniemen lähiympäristöissä on lisäksi muutamia
loma-asuntoja. Kaupungin omistamilla mailla sijaitsee Särämäntien ja Takkarannantien risteyksen
tuntumassa etenkin raskaan liikenteen käytössä oleva kylmäasema ja Kuurnantien varressa
Nuasjärven rannalla venevalkama talousrakennuksineen. Alueella ei ole teollisuuden tai
työpaikkatoiminnan käytössä olevia rakennuksia.

Pysyvän ja loma-asumisen rakennuskanta on muodostunut useiden vuosikymmenien aikana.
Ensimmäiset rakennukset ovat valmistuneet 1920-luvulla ja asutus on lisääntynyt alueella edelleen
1950- ja 1960-luvuilla. Sittemmin rakennuskanta on täydentynyt tiheäksi erityisesti Kuurnantien ja
viitostien välisellä alueella sekä Ammelahden rannoilla Ammeniemessä ja Takkarannantien
eteläpuolella. Äkälänniemen vieressä, Kuurnantien varressa ja Nuasjärven rannalla sijaitsee
kaupungin omistamalla kiinteistöllä vesiliikenteen alueeksi tarkoitettu veneenlaskupaikka.

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tehtiin vuonna 2016 ja
inventoinnissa on tutkittu myös Äkälänniemen kaava-alue. Äkälänniemen eteläpään kumpareella
Nuasjärven rannalla sijaitsee inventoinnin mukaan vuosina 1982 ja 1983 tehdyissä kaivauksissa
löydetty radiohiiliajoitusten perusteella mesoliittiseen kivikauteen ajoittuva asuinpaikka ja 400–100
eaa ajoittuva raudanvalmistuspaikka, joka on Suomen vanhimpia. Nämä tiedossa olleet
muinaismuistokohteet on huomioitu voimassa olleessa Kajaani keskustaajama 2015
osayleiskaavassa yhteisellä suojelukohdemerkinnällä ja jättämällä varsinainen Äkälänniemi
suojelukohdemerkinnän lähiympäristössä rakentamiselta vapaaksi alueeksi. Äkälänniemen
osayleiskaava-alueelta ei ole tiedossa muita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
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Nykyinen asutus ja kaavassa osoitettavat uudet rakennusalueet sijoittuvat Kajaanin Veden ja
Takkarannan vesiosuuskunnan toiminta-alueille. Alueen vedenjakelusta vastaa Kajaanin Vesi, jonka
viemäriverkko kattaa Kuurnantien varren asutuksen ja osan Ammeniemestä. Ammeniemen
eteläisissä ja läntisissä osissa sekä Takkarannantien varressa viemäriverkostosta vastaa
vesiosuuskunta. Alueella on Loisteen sähköverkko, jonka ilmajohtoja on saneerattu maakaapeleiksi
vuosina 2018–2019, sekä Kaisanetin ja Telian tietoliikenneverkot. Katuvaloverkko yltää Särämäntien
risteyksestä Takkarannantien läntiseen alkupäähän ja Kuurnantiellä lähelle Kangaspuron ylitystä.

Alueen asutus tukeutuu Kätönlahden ja keskustan palveluihin. Äkälänniemen kaava-alueen
keskeisimpiä lähipalveluja ovat Kätönlahden koulu, Kätönlahden ja Kuurnan kunnalliset sekä Kätön
ja Petäisenniskan yksityiset päiväkodit. Kätönlahden ja keskustan palvelut ovat saavutettavissa
Äkälänniemen alueelta henkilöautojen ohella myös jalan kulkien käytettäessä Kuurnantien rinnalla
Kätönlahtea, Kuurnaa ja keskustaa kohti johtavaa kevyen liikenteen väylää.

Äkälänniemen osayleiskaava-alueen etäisimmiltä olemassa olevilta rakennuspaikoilta on matkaa
Kätönlahden kouluun noin 3 kilometriä ja lähimmiltä rakennuspaikoilta hieman yli kilometri autoteitä
ja kevyen liikenteen väyliä käyttäen. Lähimmät päiväkodit ovat teitä pitkin mitattuina noin 1–2
kilometrin ja Kätön ja Komiahon päivittäistavarakaupat sekä muut lähipalvelut 2,5 kilometrin
etäisyydellä kaava-alueesta. Alueelta on keskustan palveluihin matkaa noin kolme kilometriä ja
Petäisenniskan teollisuusalueen lähimpiin liikkeisiin hieman yli kaksi kilometriä autoteitse.

Päivittäisiä liikennemääriä on mitattu alueella Kajaanin kaupungin toukokuussa 2016 tekemissä
liikennelaskennoissa. Kahdesta mitatusta arkipäivästä vilkasliikenteisempänä Kuurnantiellä liikkui
laskennan mukaan 325 autoa ja Takkarannantiellä Särämäntien risteyksen läheisyydessä mitatun
viikon vilkasliikenteisimpänä päivänä 888 autoa (kuva 3.). Kuurnantien ja Takkarannantien liikenne
on käytännössä lähes kokonaan asuin- ja loma-asuntopaikkojen henkilöautoliikennettä. Olemassa
olevan Äkälänniemen suunnittelualueen ja Takkarannantien varren nykyisen asutuksen sekä
Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen myötä
Kuurnantien käyttöaste on kevyen liikenteen kannalta varsin korkea.

Kuva 3. Takkarannantien ja Särämäntien risteys kylmäasemalta kuvattuna talvella ja kesällä.

Liikenneturvallisuutta koskien on tuotu esille Kuurnantien kunnosta, kapeudesta ja kevyen liikenteen
väylän puuttumisesta johtuva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvattomuus. Kaupunki on
saneerannut vuonna 2018 Kuurnantietä noin kilometrin matkalta. Myös Takkarannantien
valaistuksen puuttuminen ja Särämäntien risteysalueella maantien liikennevirtaan liittyminen on
koettu liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisiksi. Kuurnantien kevyen liikenteen väylän tarve on
huomioitu kaavaa laadittaessa yhtenä keskeisimmistä kaavan teemoista.
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Äkälänniemen alueelle kantautuu länsipuolelta Särämäntieltä (vt 5) liikennemelua. Kajaanin
meluselvitys 2014 (kuva 4.) osoittaa, että sekä päivä- että yöajan keskiäänitasot ovat kaava-alueella
korkeimmillaan Särämäntien ja Kuurnantien välissä. Alueelle sijoittuu jo olemassa olevaa asutusta
myös joillekin sellaisille rakennuspaikoille, joille olisi mahdollista osoittaa uusia rakennuspaikkoja
vain, mikäli rakennushankkeen yhteydessä voidaan riittävin selvityksin osoittaa, että nykyiset yö- ja
päivämelun ohjearvot eivät ylity.

Kuva 4. Päiväajan keskiäänitaso Äkälänniemen alueella vuonna 2040 (Kajaanin meluselvitys 2014).

2.1.4	Maanomistus	

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 hehtaaria. Alueen maa-alasta 46,2 ha (noin 34 % koko
suunnittelualueesta, 50 % kaikesta alueen maa-alasta) on yksityisten omistamia tiloja, noin 4,5 ha
tiealueita ja 40,7 ha (30 % koko suunnittelualueesta, 45 % kaikesta alueen maa-alasta) kaupungin
omistamia tiloja. Suunnittelualueesta lähes kolmannes eli noin 43,1 hehtaaria on vesialueita.

2.1.5	Suunnittelun	yhteydessä	laaditut	selvitykset		

Selvitysten tuloksia on avattu kaavaselostuksessa keskeisiltä osin ja tiivistäen. Liito-orava- ja
luontoselvitykset (2016) sekä emätilaselvityksen tietoja kokoava yhteenvetotaulukko Äkälänniemen
kaava-alueen tilat on esitetty kaavaselostuksen liitteinä. Äkälänniemen kulttuuriympäristökohteet on
huomioitu erillisessä selvityksessä Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen
inventointi (2016). Selvitykset ovat osaltaan vaikuttaneet kaavassa osoitettujen rakennuspaikkojen
sijoitteluun.
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2.2	Kaavamuutosaluetta	koskevat	suunnitelmat	ja	päätökset	

2.2.1	Valtakunnalliset	alueidenkäyttötavoitteet	

Valtioneuvoston 14.12.2017 hyväksymä päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut
voimaan 1.4.2018. Valtioneuvoston päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja vuonna
2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Maankäyttö- ja
rakennuslain 22 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä
tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa sekä maakuntien ja kuntien kaavoituksessa.
Tavoitteet koskevat viittä pääteemaa: Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen; Tehokas
liikennejärjestelmä; Terveellinen ja turvallinen ympäristö; Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö
sekä luonnonvarat; Uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Osayleiskaava edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista erityisesti
seuraavien tavoitteiden osalta:

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

· Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

· Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja
kuljetuspalveluiden kehittämistä.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

· Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

· Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.

· Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä.

· Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

2.2.2	Kainuun	maakuntakaava	

Kainuussa on voimassa kokonaismaakuntakaava 2020 sekä kolme vaihemaakuntakaavaa: Kainuun
1. vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja Kainuun
tuulivoimamaakuntakaava. Kokonaismaakuntakaavassa on annettu koko maakuntakaava-aluetta
koskevat yleismääräykset mm. rantojen käytöstä ja liikenneturvallisuudesta. Maakuntakaavassa
2020 Äkälänniemen osayleiskaava-alueen eteläosan käsittää merkintä A taajamatoimintojen alue,
jolla on osoitettu asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja
taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen.

Pohjoisosaa Äkälänniemen kaava-alueesta koskee maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueen
merkintä. Suunnittelualuetta koskevat lisäksi maakuntakaavassa kehittämisperiaate-merkinnällä
osoitettu Oulu–Kajaani–Vartius -käytävä, kaupunkikehittämisen kohdealue, matkailun vetovoima-
alue sekä Äkälänniemessä sijaitsevaa kivikautista asuinpaikkaa ja raudanvalmistuspaikkaa kuvaava
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muinaismuistokohde-merkintä, jolla osoitetaan tiedossa olevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittävät muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset. (kuva 5).

Kuva 5. Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020.

Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen on käynnistynyt 1.6.2015. Kaavaehdotus on ollut
viranomaisten lausuttavana 20.6.–30.8.2019 ja yleisesti nähtävillä 16.10–18.11.2019.

2.2.3	Yleiskaava	

Suunnittelualueella on voimassa keskustaajaman osayleiskaava 2015 (vahvistettu 1993).
Suunnittelualue rajautuu idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaavaan, joka on vahvistettu
vuonna 2013. Ajantasayleiskaavassa on esitetty maankäyttömuotojen pääpiirteet (kuva 6).

Kuva 6. Ote voimassa olevasta Kajaanin ajantasayleiskaavasta.
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Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavassa Äkälänniemen suunnittelualuetta koskevat
seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset:

AP, Pientalovaltainen asuntoalue.

AT-2/1, Maaseutumainen asuntoalue: Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu myös
asumiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 ha. Kauttaviivan jäljessä oleva luku
ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. RakJ salliman asumiskäyttöön
tarkoitettujen rakennusten lisäksi saa alueelle rakentaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona
harjoitettua palvelua tai ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta palvelevia talousrakennuksia,
joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 200 m2. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa
peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa
ja RakJ etäisyysmääräyksiä.

RA/AP, Loma-asuntovaltainen asuntoalue: Rakennusoikeus määräytyy yksityiskohtaisessa
kaavassa.

LV, Vesiliikenteen alue.

LH, Huoltoasema-alue.

EV, Suojaviheralue: Alueelle saa rakentaa melu- tai muun suojauksen vaatimia rakennelmia ja
maanpinnan korkeusasemaa saadaan muuttaa vain samassa tarkoituksessa.

M, Maa- ja metsätalousvaltainen alue: Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvelevan
rakentamisen lisäksi haja-asutustyyppinen rakentaminen. Rakennuspaikan koon tulee olla
vähintään 1 ha.

MU, Maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja: Alueelle
saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia talousrakennuksia sekä ulkoilukäyttöä palvelevia
rakennuksia. Alueella tapahtuvat metsänhoitotoimenpiteet eivät tarpeettomasti saa vaikeuttaa
ulkoilukäyttöä eivätkä tuhota merkittäviä ympäristöarvoja.

VR, Retkeily- ja ulkoilualue: Alueelle määrätään RakL 124a § mukainen toimenpidekielto.

VL, Lähivirkistysalue: Alue on varattu puistomaisesti hoidetuksi, istutetuksi tai luonnontilaisesta
kunnostetuksi viheralueeksi.

W, Vesialue.

2.2.4	Asemakaava	

Äkälänniemen suunnittelualueelle ei ole laadittu asemakaavoja. Lähimmät asemakaavat ovat
pääosin 2000-luvulla voimaan tulleet, Särämäntien takana kaava-alueen länsipuolella olevat,
Kätönlahden asemakaavat sekä kaava-alueesta lounaaseen Onnelaan ja etelään Petäisenniskaan
sijoittuvat asemakaavat.
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2.2.5	Rakennusjärjestys	

Kajaanin kaupungissa on voimassa 2015 hyväksytty rakennusjärjestys, joka täydentää
suunnittelualueella voimassa olevan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan rakentamista
ohjaavia kaavamääräyksiä. Rakennusjärjestyksellä ohjataan suunnittelualueella mm.
rakennuspaikkojen rakentamisen määrää sekä rakennuspaikalle asetettavia vaatimuksia, kuten
uuden rakennuspaikan vähimmäispinta-alan kokoa. Voimassa oleva rakennusjärjestys sisältää
lisäksi asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen yleismääräyksiä sekä määräyksiä
rakentamisen sijoittumisesta ja sopeutumisesta ranta-alueella. Rakennusjärjestyksessä olevia
määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen
rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

3	Osayleiskaavan	muutoksen	suunnittelun	vaiheet	ja	vuorovaikutus	

3.1	Kaavamuutoksen	tavoitteet	ja	suunnittelun	vaiheet	
Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt 24.10.2017 (§ 247) osayleiskaavan muutoksen
laatimisesta. Kaavamuutos koskee Kajaani Keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluvaa
Äkälänniemen aluetta lähiympäristöineen, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavasta erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Keskustaajaman
osayleiskaava-alueelle tullaan pääosin laatimaan asemakaavat. Äkälänniemen osayleiskaava-
alueella on selvitetty täydennysrakentamisen mahdollisuudet olemassa olevan yhdyskuntatekniikan
piirissä emätilamitoitukseen perustuvalla yleiskaavalla vakituisen asumisen näkökulmasta. Alueelle
ei ole tiedossa olevien suunnitelmien mukaan tarkoitus laatia asemakaavaa. Osayleiskaavan
muutos on laadittu Kajaanin kaupungin omana työnä.

Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää Äkälänniemen alueen maankäytön olemassa oleva tilanne
Kuurnantien ja valmiiden vesi- ja viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomioon virkistyksen sekä
luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee osaltaan Kuurnantien
kevyenliikenteen yhteyden muodostumista alueen läpi. Lisäksi osoitetaan Särämäntien varteen alue
teollisuus- ja varastotoiminnalle. Kaavamuutos on laadittu oikeusvaikutteisena osayleiskaavana
siten, että siihen perustuen voidaan päättää rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve-
ja poikkeamismenettelyjä.

Kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin Kajaanin kaupungin ilmoitustaululla 27.10.2017 sekä
Koti-Kajaani -lehdessä 28.10.2017.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 24.10.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 27.10.2017.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.9. – 26.10.2018. Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 10 lausuntoa
ja 6 mielipidettä. Kaavakarttaa ja kaavaselostusta päivitettiin saadun palautteen perusteella.

Kaavoitukseen liittyvä yleisötilaisuus pidettiin 16.10.2018.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.9. – 31.10.2019. Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 9 lausuntoa ja
2 muistutusta. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella ei ollut tarvetta päivittää
kaavakarttaa tai kaavaselostusta.
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3.2	Osallistuminen	ja	vuorovaikutus	
Osayleiskaavaan voivat vaikuttaa alueen asukkaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osayleiskaavan osallisia ovat mm.:

Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja muut yhteisöt

Maanomistajat	

Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyttäjät

Tekninen verkosto
Kajaanin Vesi Oy, Takkarannan vesiosuuskunta, Loiste Sähköverkko Oy (nyk. Kajave Oy),
Loiste Lämpö Oy, Kaisanet Oy, Telia Finland Oyj.

Kaupungin luottamuselimet
Ympäristötekninen lautakunta, Sivistyslautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto.

Viranomaiset
Kainuun ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne),
Kainuun liitto (alueiden käyttö), Kainuun sote ympäristöterveydenhuolto, Metsäkeskus,
Kainuun Pelastuslaitos, Kainuun Museo, Kajaanin kaupunki (Aluesuunnittelu,
Ympäristönsuojelutoimi, Rakennusvalvonta).

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen (kaavaselostuksen liite 5) johdosta kaavakarttaa ja
kaavaselostusta on täydennetty seuraavasti:

- Kaavakarttaan merkittiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta
antamaan lausuntoon perustuen valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen eteläpuolelle
aluevarausmerkinnällä LT yleisen tien alue alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

- Valtatien 5 ja Takkarannantien risteyksen itäpuolella olemassa olevan polttoaineen
jakelupaikan merkintää LH tarkennettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti kaavamääräyksellä nykyistä toimintaa
vastaavaksi (kylmäasema tai polttoaineen jakeluasema).

- Takkarannantien uusi kevyen liikenteen reitti osoitettiin kaavakartalla liikenneturvallisuuden
vuoksi pohjoispuolen sijaan Takkarannantien eteläpuolelle.

- Kaavakarttaan päivitettiin neljän olemassa olevan rakennuspaikan AP-1/1 ja yhden uuden
rakennuspaikan AP-2/1 rajauksia sekä näiden rakennuspaikkojen yhteydessä olevien maa-
ja metsätalousvaltaisten alueiden M-1 rajauksia.

- Kuurnantien läheisyyteen lisättiin mitoituslaskelmien tarkistuksen perusteella yksi uusi
rantarakennuspaikka AP-2/1. Olemassa oleva Kuurnantien varren AP-1-rakennuspaikka
muuttui laskennallisesti rantarakennuspaikasta kuivan maan rakennuspaikaksi.

- Ammeniemen luo-1-alueen rajausta tarkistettiin vähäisesti. Osayleiskaavan luo-1 ja luo-2-
aluemerkintöjen reunaviivat muutettiin pilvimäisestä rajauksesta pistekatkoviivaksi.

- Mm. olemassa olevia teitä ja Äkälänniemen muinaismuistokohdetta kuvaaville merkinnöille
tehtiin teknisluonteisia korjauksia.
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Kaavaehdotuksesta saadussa palautteessa Takkarannantien vesiosuuskunnan sekä Kajaanin
Veden lausunnoissa kaavaehdotuksesta otettiin kantaa TY-alueen (teollisuusalue, jolla ympäristö
aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia) vesihuollon kehittämisestä, josta vastaavat
alueelle tulevat toiminnanharjoittajat. Viranomaisten ja teknisen verkoston edustajien lausunnoissa
ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset
eivät aiheuttaneet muutoksia kaavakarttaan (liite 6).

Osayleiskaavan osallistumista ja vuorovaikutusta sekä viranomaisyhteistyötä on käsitelty tarkemmin
kaavaselostuksen liitteenä olevassa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1.).

4	Yleiskaavaratkaisu	ja	sen	perusteet		

4.1	Kaavan	rakenne	ja	mitoitus	
Kaavan rakenne perustuu nykyiseen tiestöön ja asutukseen sekä vesijohto- ja viemäriverkkoon.
Osayleiskaava-alueen olevaa rakentamista täydennetään ja tiivistetään uusilla AP-merkinnöillä
osoitetuilla pysyvän asumisen rakennuspaikoilla, jotka sijoittuvat olemassa olevan tiestön ja
rakennuskannan yhteyteen. Alueen sijainti olevan infrastruktuurin ja palveluiden välittömässä
läheisyydessä kaupungin keskustaajaman vieressä mahdollistaa varsin tiiviin rakentamisen.

Osayleiskaavan mitoitus perustuu pinta-alapohjaiseen emätilaperiaatteeseen (myös
”kantatilaperiaate”), jonka mukaan rakennusoikeus määritetään tietyn poikkileikkausajankohdan
mukaisille tiloille eli emätiloille. Emätilamitoituksen lähtökohtana käytetään Kajaanissa
rantakaavasäännösten voimaantulovuoden 1969 mukaista tilajakoa. Mitoituksen tavoitteena on
turvata maanomistajien mahdollisimman tasavertainen kohtelu ja tutkia asuinrakentamiseen
soveltuvilla alueilla kiinteistökohtainen rakennusoikeus. Kaavan mitoitus on tutkittu Kajaanin
kaupungin omana työnä laaditulla emätilaselvityksellä. Emätilaselvityksen mukaiset emätilat ja
lohkotilat on kirjattu kaavan liitteenä olevaan taulukkoon ”Liite 3. Äkälänniemen kaava-alueen tilat”.
Suunnittelualueen rantarakentamisen emätilamitoituslukuna on käytetty 20 rakennuspaikkaa
muunnettua rantaviivakilometriä kohti.

Rantaviivan muuntamisessa on käytetty Suomessa yleisesti käytössä olevaa ja oikeuskäytännössä
vakiintuneeksi menettelyksi todettua ns. Etelä-Savon maakuntaliiton mallia, jossa rantaviiva
muunnetaan kapeilla vesistöalueilla (joet, lahdet, salmet) ja kapeilla niemialueilla pienemmäksi (kuva
7). Menetelmää sovelletaan niin rannoille sijoittuvien ympärivuotisten kuin loma-asuntojen
muunnetun rantaviivan laskemiseen. Muunnetun rantaviivan menetelmällä pyritään turvaamaan
vapaiden rantojen riittävyys ja rakennusten välinen riittävä etäisyys toisistaan rannoilla. Niin
sanotuilla ”kuivanmaan rakennuspaikoilla” – eli ei-rantarakentamiseksi määriteltävillä
rakennuspaikoilla – mitoituslukuna on käytetty periaatetta 1 rakennuspaikka / hehtaari.
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Kuva 7. Etelä-Savon maakuntaliiton malli.

Suunnittelualueen hajanainen maanomistus, aiemmin toteutunut rakentaminen, Särämäntien
tieliikenteen aiheuttama melu, rantaviivan muodot ja luonnonympäristö rajoittavat
rakentamismahdollisuuksia alueella. Olemassa oleva rakentaminen on tapahtunut alueella osin
suunnittelutarveratkaisuilla ja poikkeamisluvilla, mikä asettaa osaltaan rajoituksia uusien
rakennuspaikkojen osoittamiselle kaavallisesti. Äkälänniemessä uuden rakentamisen estävät
luonnonarvot sekä tiedossa oleva niemen muinaisjäännöskohde.

Mahdollisten uusien rakennuspaikkojen mitoitukset on tutkittu tilakohtaisesti ja esitetty
kaavaselostuksen liitteessä Äkälänniemen kaava-alueen tilat. Rantarakentamiseksi luetaan rannan
välittömälle lähialueelle, eli rantavyöhykkeelle, sijoittuva rakentaminen. Rantavyöhyke ulottuu
Ympäristöministeriön ohjeistuksen ja oikeuskäytännön mukaisesti yleensä noin 100–200 metrin
etäisyydelle rantaviivasta. Kajaanin kaavoissa, joita on laadittu runsaasti ranta-alueille,
rantavyöhykkeen laajuutta on tutkittu 200 metrin etäisyytenä rantaviivasta. Myös muualla Kainuussa
rantavyöhykkeen laajuutena on yleisesti käytetty 200 metrin etäisyyttä rannasta. Äkälänniemi
osayleiskaavaa varten vuonna 2016 tehdyissä luontoselvityksissä on tuotu esille luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita ja alueita, jotka rajoittavat osaltaan rakentamista
suunnittelualueella.

Osayleiskaavalla muodostetaan yhteensä 12 uutta asuinrakennuspaikkaa, joista 5 on omarantaisia
rakennuspaikkoja. Alueella on ennen kaavan laatimista 21 omarantaista rakennuspaikkaa pääosin
pysyvää asumista sekä pieniltä osin loma-asumista varten. Kaava-alueella on todellista rantaviivaa
yhteensä 2,980 kilometriä ja Etelä-Savon mallin mukaisesti laskettuna muunnettua rantaviivaa
yhteensä 2,093 kilometriä. Muunnetun rantaviivan osuus todellisesta rantaviivasta on kaava-alueella
noin 70 %. Suomessa keskimäärin lasketun muunnetun rantaviivan osuus todellisesta rantaviivasta
on ollut noin 64 %. Kaavan ja siinä osoitettujen 5 uuden omarantaisen rakennuspaikan myötä alueen
mitoitukseksi muodostuu 12,42 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden
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laskettuna. Mitoitusluku on vastaavaa suuruusluokkaa kuin Kajaanin keskustaajaman läheisyyteen
laadituissa muissa rannoille sijoittuvissa osayleiskaavoissa.

Kajaanissa käytössä olevan periaatteen mukaisesti rakennuspaikkojen kesken jaettava,
kaavakartalla ruskealla AP-merkinnällä väritetty ja rakentamiseen osoitettu, alue jaetaan
rakennuspaikkojen kesken tasan. Kiinteistötoimituksilla kuten lohkomisella ei voida saada
yksittäiselle rakennuspaikalle lisää rakennusoikeutta esimerkiksi viereisiltä M-merkinnällä
osoitetuilta tai muilta alueilta.

4.2	Aluevarausten	kuvaus	toiminnoittain	
Kaavamerkinnät ja niiden tarkka sisältö on esitetty kaavakartalla.

Asuminen

AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

Olemassa oleva asuntoalue.

Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.

Olemassa olevat rakennuspaikat on toteutettu Keskustaajama 2015 osayleiskaavan pohjalta,
poikkeamisluvilla tai suunnittelutarveratkaisuina. Osa varhaisesta rakennuskannasta on toteutunut
ennen Keskustaajama 2015 osayleiskaavan laatimista sekä pysyvän asumisen että loma-asumisen
rakennuspaikkoina. Rantarakentamisen paikat on osoitettu kiinteistörajojen mukaisesti yksittäisinä
rakennuspaikkoina, jotta omarantaisten rakennuspaikkojen määritteleminen on mahdollisimman
selkeää. Ns. kuivan maan rakennuspaikkoja on osoitettu myös korttelimaisina rakennuspaikkojen
ryhminä. Rakennuspaikkojen lukumäärä käy ilmi kaavakartalta.

AP-2 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

Uusi asuntoalue.

Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän.
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan
yleisissä määräyksissä.

Uudet asuinrakennuspaikat on sijoitettu täydentämään olevaa rakentamista olemassa olevan
tieverkon sekä vesi- ja viemäriverkon läheisyyteen. Liito-oravan reviirit ja muut luontoselvityksissä
arvokkaiksi todetut luontokohteet sekä muinaisjäännöskohde on jätetty mahdollisuuksien mukaan
uudisrakentamisen ulkopuolelle. Rakennuspaikkojen lukumäärä käy ilmi kaavakartalta.

AP-3 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

Olemassa oleva asuntoalue.

Alue varataan asuinpientaloille, mikäli riittävin selvityksin voidaan osoittaa, että alueen lähellä
sijaitsevien teollisuuslaitosten ja/tai tieliikenteen aiheuttaman yö- ja päivämelun ohjearvot eivät ylity.
Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.
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Olemassa olevien rakennuspaikkojen rakentaminen sijoittuu alueelle, jolla lähellä sijaitsevan
tieliikenteen aiheuttamat yö- ja päivämelun ohjearvot asettavat rajoituksia rakentamiselle. Olemassa
olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta kyseisille rakennuspaikoille ei saa uudelleen
rakentaa asuinrakennuksia, ellei riittävin selvityksin voida osoittaa, että em. yö- ja päivämelun
ohjearvot eivät ylity. Kaavaluonnoksen AP-3 -merkinnällä osoitetuilla alueilla on yhteensä 5
rakennettua rakennuspaikkaa.

Maa- ja metsätalous

M-1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE

Alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Metsätalousalueille ja olevien rakennuspaikkojen välisille puustoisille tai niittymäisille alueille ei ole
osoitettu rakennusoikeutta. Harvat yksittäiset huomioon otettavia luontoarvoja sisältävät paikat on
merkitty pienialaisiksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueen osiksi.

MY MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ YMPÄRISTÖARVOJA

Alue varataan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella on ympäristöarvoja, jotka tulee säilyttää.

Maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja, on osoitettu luontoarvoiltaan
merkittävän Kangaspuron ympäristöön sekä liito-oravien keskeisimmille reviirialueille
lähiympäristöineen Äkälänniemeen. Lainsäädäntö muuttui (21.4.2017) maisematyöluvan osalta
siten, että maisematyölupamääräystä ei voida käyttää yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi osoitetulla alueella koskien puiden kaatamista. Alueiden erityispiirteet tulee ottaa huomioon
alueiden metsäsuunnittelussa.

Luonto- ja virkistyskohteet

luo-1 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE

Alueen osa, jolla sijaitsee mahdollisia metsälain 10 §:n määrittelemiä erityisen arvokkaita
elinympäristöjä. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden
säilyttämisedellytykset.

Merkinnällä on osoitettu metsälain 10 §:n määritteleminä erityisen arvokkaina elinympäristöinä
olemassa olevan asutuksen ja Särämäntien väliin sijoittuva vetinen, luonnontilaisen kaltainen
saraneva sekä olemassa olevan asutuksen keskellä Ammelahden läheisyydessä puustoinen,
luonnontilaisen kaltainen isovarpuräme. Mahdollisia häiriöitä aiheuttavat maankäytön toiminnot on
pyritty kohdentamaan osayleiskaavassa kyseisten alueiden ulkopuolelle.
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luo-2 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- tai
levähdyspaikkoja. Liito-oravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen puusto tulee säilyttää.

Luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan reviirialueita, joilla on liito-oravalle
soveltuvia ruokailupuita jokivarressa, rannan läheisyydessä ja puustottuneilla pelloilla. Mahdollisia
häiriöitä aiheuttavat maankäytön toiminnot on pyritty kohdentamaan osayleiskaavassa kyseisten
alueiden ulkopuolelle.

VL LÄHIVIRKISTYSALUE

Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittu sen luonteeseen sopiva vähäinen
rakentaminen, joka palvelee virkistystä ja ulkoilua. Liito-oravan mahdolliset kulkureitit tulee ottaa alueen
suunnittelussa ja hoidossa huomioon.

Yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön tarkoitettu lähivirkistysalue.

EV SUOJAVIHERALUE

Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja muita rakenteita ja istutuksia, jotka suojaavat viereisiä
alueita liikenteen tai muun toiminnan aiheuttamilta haitoilta. Liito-oravan mahdolliset kulkureitit tulee
ottaa alueen suunnittelussa ja hoidossa huomioon.

Suojaviheralue, jolla erotetaan olemassa oleva rakentaminen sekä merkinnällä TY osoitettu uusi
teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, Särämäntiestä
(viitostie).

W VESIALUE

Vesialueet, kaavarajauksen sisään jäävä osa Nuasjärven Rehjanselästä ja Nuasjärveen laskeva
Kangaspuro.

Kaavakartalla on osoitettu virkistyskohteena ohjeellinen ulkoilureitti, talvisin Äkälänniemen ja
Ammeniemen rantoja jäällä myötäilevä ja kaava-alueen ulkopuolelle jatkuva hiihtolatu.

Lisäksi kaavakartalla on esitetty kohdemerkintänä turkoosilla neliöllä ja siihen liittyvällä tekstillä sm
Äkälänniemen muinaismuistokohde, jolla osoitetaan kivikautinen asuinpaikka ja
raudanvalmistuspaikka. Kohde on muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös, jonka kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen on kielletty. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää museoviranomaiselta.
Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai
maakuntamuseo) lausunto.
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Teollisuus, liikenne ja yhdyskuntatekninen verkko

TY TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ
VAATIMUKSIA

Alue varataan teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa. Lisäksi alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja,
kuten toimisto- ja terminaalitiloja. Alueelle ei saa sijoittaa asuntoja. Alue sisältää myös alueen sisäiset
liikenneväylät ja pysäköintialueet. Alueen toiminnot eivät saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia
kaupunkikuvaan. Rakentamisen määrä rakennuspaikalla ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0,3.

Uusi teollisuus- ja varastotoiminnan alue osoitetaan Kajaanin kaupungin omistamille maa-alueille
Särämäntien, Takkarannantien ja Taitolantien väliselle metsäalueelle. Suojaviheralue erottaa alueen
Särämäntiestä. Teollisuus- ja varastotoiminnan alueen käyttöönotto edellyttää kunnallisteknisten
valmiuksien kehittämistä alueella. Alueella tapahtuvan uuden toiminnan tulee olla luonteeltaan
ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta.

LH HUOLTOASEMA-ALUE.

Aluetta saa käyttää kylmä-asemana tai polttoaineen jakeluasemana,.

Takkarannantien ja Särämäntien risteysalueen olemassa olevan polttoaineen jakelupaikan
käyttötarkoitus säilyy kylmäasemana tai polttoaineen jakeluasemana.

LT YLEISEN TIEN ALUE

Aluevaraus mahdollistaa valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen liikenneturvallisuuden ja
liikenteen sujuvuuden kehittämisen. Valtatieltä 5 Kajaanista tultaessa oikealle Takkarannantielle
kääntyvä liikenne on kaavamerkinnän myötä mahdollista ohjata valtatiestä erotetulle oikealle
kääntymiskaistalle.

LV VENEVALKAMA-ALUE

Aluetta saa käyttää veneiden vesillelaskupaikkana ja pienveneiden säilytykseen. Alueelle ei saa
rakentaa laitureita.

Venevalkama-alue säilyy entisessä käytössä veneiden vesillelaskupaikkana ja pienveneiden
säilytyspaikkana.

Kaavakartalla on osoitettu yhdysteinä/kokoojakatuina Kuurnantie ja Takkarannantie sekä olemassa
olevina yksityisteinä Taitolantie ja muita olemassa olevien rakennuspaikkojen keskittymille johtavia
pienempiä teitä. Uusina merkintöinä sekä Kuurnantien että Takkarannantien rinnalle on osoitettu
kevyen liikenteen väylän varaukset. Kuurnantien kevyen liikenteen väylän toteuttamisen lisäksi
tavoitteena on esitetyn Takkarannantien kevyen liikenteen väylän toteutuminen maantien varteen
jollakin aikajänteellä, vaikka vastaavien kevytliikenneyhteyksien rahoitusmahdollisuudet
tunnistetaan rajallisiksi. Kaavakartalle on lisäksi merkitty 110 kV:n sähkölinja suoja-alueineen
Petäisenniskasta Kuurnantien yli kohti Heinisuota. Muita Kuurnantien ja Äkälänniemen ympäristössä
maakaapeloitaviksi saneerattuja tai saneerattavia sähköjohtoja ei esitetä kaavakartalla.
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4.3	Yleiset	määräykset	
Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena
yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueen A-alueilla yleiskaavan mukaisten
rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan mukaisen
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan
perusteella A-alueella.

Liito-oravan mahdolliset kulkureitit tulee ottaa sekä maa- ja metsätalous-, virkistys- että
rakennettujen alueiden suunnittelussa ja hoidossa huomioon.

Rakennusoikeus:
Olemassa olevat, vanhat rakennuspaikat AP-1:
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa yli 3000 m2 rakennuspaikan rakentamisen määrä ei saa ylittää
tehokkuuslukua e=0,15. Suurimmillaan rakentamisen määrä saa olla 600 krs-m2, josta
talousrakennuksille on varattava vähintään 250 krs-m2.
Rakennuspaikan pinta-alan ollessa alle 3000 m2 rakennuspaikan rakentamisen määrä ei saa ylittää
tehokkuuslukua e=0,20. Tämän yleiskaavan määräyksiä rakennuspaikan vähimmäiskoosta ei
sovelleta sellaiseen kiinteistöön, joka on ennen kaavan vahvistamista maanmittaustoimituksessa
rakennuspaikaksi muodostettu tai määräalaan, joka on pääosin rakennettu.

Uudet rakennuspaikat AP-2 ja AP-3:
Rakennuspaikan rakentamisen määrä ei saa ylittää tehokkuuslukua e=0,15. Suurimmillaan
rakentamisen määrä saa olla 600 krs-m2, josta talousrakennuksille on varattava vähintään 250 krs-
m2.

Rakennusten vähimmäisetäisyydet rantaviivasta ja muut rakentamista koskevat määräykset
määräytyvät voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Mikäli kiinteistölle tulee paineellinen vesi, on kiinteistö liitettävä viemäriverkkoon.

4.4	Kaavan	vaikutukset	

4.4.1	Vaikutukset	rakennettuun	ympäristöön	ja	liikenteeseen	

Kaavan toteutuessa alueen AP-rakennuspaikkojen määrä kasvaa yhteensä 12 rakennuspaikalla,
mistä johtuen Äkälänniemen lähiympäristön asukkaiden määrä ja asukastiheys kasvavat vähäisesti.
Uusien rakennuspaikkojen osoittaminen jo varsin tiheästi rakennetulla keskustaajaman reuna-
alueella kaupunkikeskustan ja aiemmin kaavoitetun Ammeniemi-Vihtaniemen välissä täydentää
olevaa yhdyskuntarakennetta lyhyen välimatkan etäisyydellä keskustan palvelu- ja
työpaikkakeskittymistä. Kaava päivittää alueen maankäytön tilanteen ajan tasalle ja selkeyttää
maanomistajien mahdollisuuksia hyödyntää alueella sijaitsevia rakennuspaikkoja.
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Suunnittelualueen rakennuspaikkojen toteutuminen Nuasjärven rannalle ja sen lähiympäristöön voi
jonkin verran ohjata Kajaanin taajamien reuna-alueiden ja haja-asutuksen rakentamista
keskustaajaman palvelujen ja olevan yhdyskuntateknisen verkon piiriin. Tarjoamalla alueelle uusia
rakennuspaikkoja vastataan osaltaan vesistöjen läheisyyteen suuntautuvaan asumisen kysyntään
Kajaanissa. Osayleiskaavassa Kuurnantien rinnalle osoitettava kevyen liikenteen väylä parantaa
alueen saavutettavuutta kulkiessa jalan ja polkupyörällä sekä parantaa alueen liikenneturvallisuutta.
Alueen liikenneturvallisuuden ja saavutettavuuden kehittyminen voi osaltaan edistää
Takkarannantien varren olemassa olevien rakennuspaikkojen houkuttelevuutta parantaessaan
päivittäisen liikkumisen mahdollisuuksia mm. Kätönlahden koulun suuntaan. Kevyen liikenteen
väylän toteuttaminen edistää myös Ammeniemi-Vihtaniemi osayleiskaava-alueen asukkaiden
liikkumismahdollisuuksia.

Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä liikenteen, teknisen huollon tai palvelujen investointeja
lukuun ottamatta Kuurnantien sekä Takkarannantien kevyen liikenteen väylien rakentamista.
Takkarannantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi ei osayleiskaavan valmistelun aikana ole
ollut tiedossa suunnitelmia tai toteutusaikataulua. Kaavassa osoitettavan uuden teollisuusalueen
yhdyskuntateknisten valmiuksien kehittämisestä vastaavat alueelle tulevat toiminnanharjoittajat.

Uudet kaavassa osoitetut pientalojen rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan
yhdyskuntateknisen verkon piiriin siten, että vesi- ja viemäriliittymät ovat helposti järjestettävissä
rakennuspaikoille. Kaavan toteuttaminen ei edellytä uusia teitä lukuun ottamatta teollisuus- ja
varastotoiminnalle osoitetun alueen liittymää, uusien rakennuspaikkojen liittymiä ja yksityisten
maanomistajien maille tehtäviä lyhyitä, rakennuspaikoille johtavia pihateitä. Uudet pientalojen
rakennuspaikat ovat liitettävissä olemassa olevaan tieverkkoon siten, ettei rakentamisen myötä ole
välttämätöntä muodostaa uusia liittymiä suoraan Kuurnantiehen tai Takkarannantiehen.

Kaavan toteuttaminen nostaa vähäisesti päivittäisten liikennevirtojen määrää uusien pientalojen
rakennuspaikkojen sekä teollisuus- ja varastotoiminnan alueen vuoksi Takkarannantien ja valtatien
5 risteyksessä ja uusien pientalojen rakennuspaikkojen vuoksi Kuurnantiellä. Uusien AP-paikkojen
rakentamisen aikaan liikennemäärät voivat hetkellisesti nousta näiden rakennuspaikkojen
lähiympäristössä ja pääasiassa viitostieltä Takkarannantielle sekä Kuurnantielle suuntautuen.
Osayleiskaavassa osoitetaan uutena merkintänä valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen
liikenneturvallisuuden parantamiseksi aluevaraus merkinnällä LT, Yleisen tien alue. Merkinnällä
voidaan kehittää liittymän toimivuuden ja turvallisuuden kannalta liittymäjärjestelyjä siten, että
Kajaanin keskustasta tultaessa oikealle Takkarannantielle kääntyvä ajoneuvoliikenne on mahdollista
ohjata jatkossa valtatiestä 5 erotetulle erkanemiskaistalle. Ratkaisu parantaa Takkarannantieltä
kääntyvien näkyvyyttä ja turvallisuutta risteysalueella.

Kaavan mukainen kevyen liikenteen väylä yhdistää alueen jalankulku- ja pyöräilyverkon Kuurnantien
rinnalla Kätönlahden, Kuurnan ja Onnelan asuinalueisiin sekä edelleen kaupunkikeskustaan.
Takkarannantien varteen asti ulottuessaan väylä sujuvoittaa myös Ammeniemi-Vihtaniemi
osayleiskaava-alueen ja Takkarannantien varren asukkaiden liikkumista jalkaisin ja pyörällä.
Osayleiskaavan uusien rakennuspaikkojen vähäisen määrän vuoksi joukkoliikenteelle tai
koulukyydityksille ei aiheudu merkittävää lisätarvetta. Kaavassa osoitetuilta uusilta rakennuspaikoilta
on Kätönlahden kouluun enimmillään alle kolme kilometriä matkaa auto- ja pyöräteitä pitkin.
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4.4.2	Vaikutukset	luontoon,	luonnonympäristöön	ja	maisemaan	

Äkälänniemi osayleiskaavaa varten on laadittu vuonna 2016 luontoselvitys, joka on toiminut
keskeisenä taustaselvityksenä alueen luonnonarvojen huomioimiseksi kaavan laadinnassa. Kaavan
toteuttaminen ei vaaranna uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja tai alueen arvokkaita luontokohteita.
Rakennuspaikoilla puustoa tullaan poistamaan jonkin verran, mutta kaavan mukainen uusi
rakentaminen ei aiheuta Särämäntien varren uutta teollisuus- ja varastotoiminnan aluetta lukuun
ottamatta isoja metsäalueiden hakkuita. Kaavaratkaisulla turvataan osaltaan alueella esiintyviä
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita

Kaavan aiheuttamat vesistöön kohdistuvat vaikutukset liittyvät ensisijaisesti uusiin
rantarakennuspaikkoihin. Maanmuokkaustyöt voivat aiheuttaa väliaikaista maa-ainesten
kulkeutumista läheiseen vesistöön, mutta asumisen aikaiset vaikutukset vesistölle ovat vähäisiä
uusien rakennuspaikkojen viemäriverkkoon liittymisvelvollisuuden vuoksi. Uuden rakentamisen
vähäisen määrän vuoksi Nuasjärvelle ja Kangaspurolle aiheutuvat pidemmän ajan vaikutukset
jäävät todennäköisesti erittäin pieniksi.

Uusien pientalojen rakennuspaikkojen muodostaminen ei muuta alueen maisemakuvaa
merkittävästi. Alueen uusi rakentaminen näkyy teollisuus- ja varastotoiminnan aluetta lukuun
ottamatta erittäin vähäisesti tai ei lainkaan liikennevirroiltaan huomattavalle Särämäntielle.
Olemassa olevan rakennuskannan keskelle osoitetut pientalorakentamiseen soveltuvat paikat ovat
luonteeltaan täydennysrakentamista, eivätkä edellytä esimerkiksi laajojen metsäalueiden hakkuita
tai mittavia maanvaihtotöitä. Rantarakentamisen määrä kasvaa jo varsin tiheään rakennetulla
Nuasjärven rannalla uusien rantarakennuspaikkojen myötä vain vähäisesti, eikä uusia mittavia
avautuvia näkymiä maa-alueelta tai Nuasjärveltä katsottuna jouduta rakennuspaikkojen sijoittelun
vuoksi avaamaan.

Uusi kevyen liikenteen väylä asettuu maisemallisesti vähäisin muutoksin aivan Kuurnantien rinnalle
laajentaen rakennusten ja puuston välistä avointa tilaa vain joitakin metrejä sivusuunnassa.
Kuurnantien varteen tai tieltä nähtävälle etäisyydelle sijoittuu muutamia uusia rakennuspaikkoja
pääasiassa Kangaspuron lähialueelle täydentämään alueen asutusta. Takkarannantien
läheisyyteen sijoittuvat uudet rakennuspaikat avaavat hieman metsäistä maisemaa Takkarannantien
varrelta ja Nuasjärvelle päin.

Takkarannantien lähiympäristön maiseman merkittävimmät muutokset koskevat Takkarannantien ja
Särämäntien risteyksen läheistä teollisuus- ja varastotoiminnan aluetta, joka voi tulevan toiminnan
myötä muuttua metsäalueen sijaan alueelle kylmäaseman läheisyydestä johtavan tieyhteyden ja
rakennettavien rakennusten määrittelemäksi maisemaksi. Teollisuusalueen maisemavaikutukset
ovat merkittävimmät Särämäntien suuntaan. Teollisuusalueen ja Särämäntien väliin jätetään
osayleiskaavassa EV-merkinnällä osoitettu suojaviheralue, joka vähentää maisemavaikutuksia
Särämäntien suuntaan.

Tuleva uusi rakentaminen tulee vastaamaan mittakaavaltaan alueella jo olevaa rakennuskantaa.
Osayleiskaavassa esitetty rakennuspaikkoja koskeva suurin mahdollinen rakennusoikeus sekä
uuden rakennuspaikan vaatima vähimmäispinta-ala vastaavat tehokkuudeltaan alueen nykyistä
rakentamista. Kaavan toteutumisella ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia kulttuuriympäristölle tai
Kajaanin kaupunkikuvalle.
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4.4.3	Yritysvaikutukset	

Osayleiskaavan toteuttamisella on myönteisiä vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin Kajaanissa.
Särämäntien varteen sijoittuva TY-merkinnällä osoitettu teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, parantaa teollisuus- ja varastotiloja tarvitsevan
yritystoiminnan olosuhteita Kajaaninjoen pohjoispuolella ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Teollisuus- ja varastotoiminnalle tarkoitettu alue mahdollistaa tilaa vievien, ympäristöhaittoja
aiheuttamattomien säilytystilojen ja teollisuuden tarvitsemien tilojen rakentamisen ja käyttämisen.

Uusien pientalojen rakentaminen työllistää rakennushankkeiden aikana rakennusalan toimijoita.
Myönteiset vaikutukset koskevat mm. maanrakennus- ja talonrakennusammattilaisten lisäksi
esimerkiksi kuljetusalan yrittäjiä. Kaava-alueelle syntyvillä uusilla pysyvään asumiseen tarkoitetuilla
AP-tonteilla on mahdollista harjoittaa asumisen ohessa pienen mittakaavan elinkeinotoimintaa, joka
ei aiheuta häiriöitä lähiympäristölle ja muulle asumiselle.

4.4.4	Ympäristön	häiriötekijät		

Keskeisin ympäristön häiriötekijä on Särämäntieltä kantautuva tieliikenteen melu, jonka vaikutukset
esiintyvät suurimmillaan Särämäntien ja Kuurnantien välisellä asuinalueella. Liikennemelua esiintyy
erityisesti rakennuspaikkojen piha-alueilla. Tieliikenteen melu asettaa rajoituksia viiden olemassa
olevan rakennuspaikan uudelleen hyödyntämiselle melurajojen ylittäessä asumisterveydelle
ohjearvossa määritellyt rajat. Kyseisillä rakennuspaikoilla rakentaminen on mahdollista, mikäli
riittävin selvityksin voidaan osoittaa, että alueen lähellä sijaitsevien teollisuuslaitosten ja/tai
tieliikenteen aiheuttaman yö- ja päivämelun ohjearvot eivät ylity.

Muut kaava-alueella häiriöitä mahdollisesti aiheuttavat melunlähteet ovat Takkarannantie sekä
uudelle teollisuus- ja varastotoiminnan alueelle sijoittuvat toiminnot, joilta voi kantautua melua
lähimmille uusille sekä oleville rakennuspaikoille. Takkarannantien päivittäiset liikennemäärät ovat
kuitenkin varsin vähäisiä ja uuden teollisuusalueen toiminnan aiheuttamia häiriöitä rajoittaa alueen
kaavamääräys, jonka mukaan toiminnan tulee olla luonteeltaan teollisuus- ja varastotoimintaa, josta
ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Rakentamisen aikainen liikenne ja rakentamisesta aiheutuva melu uusilla rakennuspaikoilla sekä
teollisuus- ja varastotoiminnalle osoitetulla alueella aiheuttavat alueella jo asuville ja liikkuville
väliaikaisia häiriöitä. Pyörätien rakentaminen voi aiheuttaa Kuurnantiellä rakentamisen aikana
vaikutuksia päivittäiselle liikkumiselle. Liikenne alueella voi lisääntyä hieman uuden rakentamisen
toteuduttua. Rakentamisesta aiheutuva päivittäisten liikennemäärien lisäys ei kuitenkaan ole
merkittävän suurta. Uusilla rakennuspaikoilla ja uudella teollisuus- ja varastotoiminnan alueella
metsäinen maisema muuttuu rakentamisesta johtuvien puunkaatojen vuoksi aiempaa avarammaksi
ja tasaisemmaksi.
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5	Toteuttaminen		
Osayleiskaavan muutosta voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman, ja kun kaava on kuulutettu
voimaan tulleeksi. Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana
oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueen AP-alueilla
yleiskaavan mukaisten rakennuslupien myöntämisen perusteena. Lisäksi määrätään maankäyttö-
ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti, että yleiskaavan mukaisen enintään kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella kaavassa
osoitetuilla AP-alueilla. Kaavaan perustuen rakennus- ja toimenpideluvista voidaan päättää ilman
suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyjä. Äkälänniemi osayleiskaava korvaa alueella aiemmin
voimassa olleen Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan.

12.11.2019
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Yleiskaavan	muutos 	

ÄKÄLÄNNIEMI	OSAYLEISKAAVA 	
Korvaa	osan	Kajaanin	keskustaajama	2015	osayleiskaavasta	

Osallistumis-	ja	arviointisuunnitelma	(MRL	63	§)	

Karttaan on rajattu punaisella alustava Äkälänniemi osayleiskaavan suunnittelualue.

SUUNNITTELUALUE
Yleiskaavan muutos käsittää Äkälänniemen
alueen ja sen ympäristön Särämäntien (valtatie
5) itäpuolella, noin 3 kilometriä Kajaanin kes-
kustasta koilliseen. Suunnittelualue rajautuu
pohjoisessa Takkarannantien pohjoispuolisiin
kaupungin sekä yksityisten maanomistajien
omistamiin maa- ja metsätalousvaltaisiin aluei-
siin, idässä Ammeniemi-Vihtaniemi osayleis-
kaava-alueeseen ja Ammelahteen, etelässä
Nuasjärven Virtasalmeen sekä Rehjanselkään

ja lännessä Särämäntiehen. Osayleiskaavan
rajausta voidaan tarkistaa kaavaprosessin ai-
kana.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 134,5 ha ja
sillä on rantaviivaa noin 3 kilometriä. Alueen
maa-alasta 46,2 ha on yksityisten omistamia ti-
loja, noin 4,5 ha tiealueita ja 40,7 ha kaupungin
omistamia tiloja. Suunnittelualueesta noin 43,1
ha on vesialueita. Alueella asuu noin 130 asu-
kasta.

LIITE 1.
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ALUSTAVAT	TAVOITTEET 	
Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää Äkä-
länniemen alueen maankäytön olemassa
oleva tilanne Kuurnantien ja valmiiden vesi- ja
viemärijohtojen vaikutuspiirissä ottaen huomi-
oon virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriym-
päristön suojelun tarpeet. Kaavamuutos tukee
osaltaan Kuurnantien kevyenliikenteen yhtey-
den muodostumista alueen läpi. Lisäksi osoite-
taan Särämäntien varteen alue teollisuus- ja
varastotoiminnalle.

Tavoitteena on laatia kaavamuutos maan-
käyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana oi-
keusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavaa
voidaan käyttää ranta-alueen AP-alueilla yleis-
kaavan mukaisten rakennuslupien myöntämi-
sen perusteena. Lisäksi kaavaa voidaan käyt-
tää MRL 44 §:n mukaisesti rakennusluvan
myöntämisen perusteena kaavassa osoitetuilla
AP-alueilla.

SUUNNITTELUN	LÄHTÖKOHDAT	
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Ka-
jaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavaan
kuuluva Äkälänniemen alue, joka on rajattu
laadittavana olevasta Kajaanin keskustaajama
2035 osayleiskaavasta ulkopuolelle erilliseksi
osayleiskaava-hankkeeksi.

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

- Käytetään ja kehitetään olemassa olevaa
kaupunkirakennetta

- Asuintonttitarjonta pidetään monipuolisena

Suunnittelualueen länsipuolella Särämäntien
ja rautatien muodostama alue erottaa yleis-
kaava-alueen Kätönlahden pientaloalueesta ja
teollisuus- sekä liikerakennusten korttelialu-
eista. Suunnittelualue rajautuu itäpuolella Am-
meniemi-Vihtaniemi osayleiskaavaan (vahvis-
tettu 2013) ja eteläpuolella Petäisenniskan työ-
paikka- ja liikerakennusten alueeseen. Suun-
nittelualueella sijaitsee noin 60 rakennettua

kiinteistöä, joista hieman yli 50 on ympärivuoti-
sen asumisen käytössä ja loput vapaa-ajan
asumisen käytössä.

KAAVATILANNE	

Maakuntakaava
Kainuun maakuntakaava 2020 on saanut lain-
voiman 2009. Voimassa olevassa maakunta-
kaavassa Äkälänniemen osayleiskaava-alu-
een eteläosan käsittää merkintä A taajamatoi-
mintojen alue, jolla on osoitettu asumisen, hal-
linnon, palveluiden, teollisuuden ym. työ-
paikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoittu-
misalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-,
puisto- ja erityisalueineen. Pohjoisosaa Äkä-
länniemen suunnittelualueesta koskee maa-
kuntakaavassa osoitettu maa- ja metsätalous-
alueen merkintä.

Osayleiskaava-aluetta koskee lisäksi kehittä-
misperiaatemerkinnällä osoitettu Oulu–Ka-
jaani–Vartius -käytävä. Maakuntakaavan mer-
kinnöistä osayleiskaava-aluetta koskee myös
Äkälänniemessä sijaitsevaa kivikautista asuin-
paikkaa ja raudanvalmistuspaikkaa kuvaava
muinaismuistokohde-merkintä, jolla osoitetaan
tiedossa olevat valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti merkittävät muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitetut kiinteät muinaisjään-
nökset. (kuva 1).

Kuva 1. Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020.
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Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistami-
nen on käynnistynyt 1.6.2015. Kaavaehdotus
on ollut viranomaisten lausuttavana 20.6.–
30.8.2019 ja yleisesti nähtävillä 16.10–
18.11.2019.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa keskustaaja-
man osayleiskaava 2015 (vahvistettu 1993).
Suunnittelualue rajautuu idässä Ammeniemi-
Vihtaniemi osayleiskaavaan, joka on vahvis-
tettu vuonna 2013. (kuva 2)

OSALLISET 	
Osayleiskaavaan voivat vaikuttaa alueen asuk-
kaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsi-
tellään.

Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistyk-
set ja muut yhteisöt

Maanomistajat

Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyt-
täjät

Tekninen verkosto
Kajaanin Vesi Oy, Takkarannan vesiosuuskunta,
Loiste Sähköverkko Oy (nyk. Kajave Oy), Loiste
Lämpö Oy, Kaisanet Oy, Telia Finland Oyj.

Kaupungin luottamuselimet
Ympäristötekninen lautakunta, sivistyslautakunta,
kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto.

Viranomaiset
Kainuun ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat),
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne), Kai-
nuun liitto (alueiden käyttö), Kainuun sote ympäris-
töterveydenhuolto, Metsäkeskus, Kainuun Pelas-
tuslaitos, Kainuun Museo, Kajaanin kaupunki (Alue-
suunnittelu, Ympäristönsuojelutoimi, Rakennusval-
vonta).

OSALLISTUMISEN	JA 	VUORO-VAIKU-
TUKSEN 	JÄRJESTÄMINEN 	 	
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdol-
lisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida
kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä asiasta. Osayleiskaa-
van muutoksen osallistuminen ja vuorovaiku-
tuksen järjestäminen ja vaikutusten arviointi to-
teutetaan kaavoituksen verkkosivuilla esitetyllä
tavalla:
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/kaavoituksen-
kulku-ja-osallistuminen

Suunnittelun tavoitteista ja muista suunnitte-
luun liittyvistä asioista voi esittää mielipiteitä
sekä saada tietoja suunnittelijoilta.

Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
ja sen tavoiteaikataulusta käy ilmi suunnittelun
eri osapuolten välinen vuorovaikutus, osallistu-
minen suunnitteluun sekä kaavan vaikutusten
arvioinnin järjestäminen pääpiirteissään ja kaa-
van arvioitu aikataulu. Prosessin edetessä jär-
jestetään kaavan esittelemiseksi yleisötilai-
suus tai -tilaisuuksia, joihin kutsutaan osallisia
ja asiantuntijoita.

TIEDOTTAMINEN	
Kuulutukset vireille tulosta, luonnoksen ja eh-
dotuksen nähtäville asettamisesta, kaavan hy-
väksymispäätöksestä ja voimaan tulosta jul-
kaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja Koti-Ka-
jaani -lehdessä. Maanomistajille lähetetään kir-
jeet kaavan vireille tulosta. Kaavan vaiheista
tiedotetaan lisäksi kaupungin verkkosivuilla.

Kuva 2. Ote voimassa olevasta Kajaanin ajantasayleis-
kaavasta.
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ARVIOITAVAT	VAIKUTUKSET	
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laaditta-
essa on alustavasti tunnistettu suunnitelman
toteutuessaan aiheuttamia vaikutuksia sekä
arvioitu niiden merkittävyyttä. Osayleiskaavan
vaikutukset ovat merkittävimmät suunnittelu-
alueella ja sen lähiympäristössä.

Kaavaprosessin aikana arvioidaan ensisijai-
sesti osayleiskaavan vaikutuksia liikenteeseen
ja liikenneturvallisuuteen, ihmisten asuinympä-
ristöön ja elinoloihin, arvokkaaseen luonnon- ja
kulttuuriympäristöön sekä yhdyskuntaraken-
teeseen. Kaavaprosessissa arvioidaan kaavan
toteutuksen ja sen aiheuttaman ympäristömuu-
toksen vaikutuksia mm. tehtyjen selvitysten
pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötarkoi-
tukseen.

Yleiskaavan muutosta arvioitaessa vaihto-
ehdot ovat:

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

teiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointia tehdään mm. seuraa-
vien selvitysten pohjalta:

- Kajaanin meluselvitys, 2014
- Kajaanin Keskustaajama 2030 osayleis-

kaava, Luontoselvitys, 2014
- Äkälänniemen osayleiskaavan luontoselvi-

tys, 2016
- Keskustaajaman osayleiskaava-alueen ar-

keologinen inventointi, 2016
- Valtatie 5 – Kajaanin lentoasema yhteystar-

veselvitys, Valtatie 5 liittymien kehittämis-
selvitys, 2004

- Kaseli – Kajaanin seudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelma, 2013

- Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen
ohjelma 2014–2018, 2014

- Koko Kajaani 2020 – aluerakenneselvitys ja
toimenpideohjelma, 2008

Arvioinnin tärkeimmät vertailukohteet ovat
suunnittelualueen tämänhetkinen tilanne ja Ka-
jaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava
(edellä esitetty 0-vaihtoehto). Kaavaratkaisua
voidaan kehittää edelleen kaavaprosessin ai-
kana selvitysten, vuorovaikutuksen ja suunnit-
telutyön myötä.

Arviointityössä luodaan ja esitellään vaihtoeh-
toja, pohditaan selvitysten riittävyyttä ja tulok-
sia, toteutuksen aiheuttamia ympäristömuutok-
sia, säilyvää sekä säilytettävää ympäristöä ja
muutosten vaikutuksia arkielämään, elinkeinoi-
hin ja energiatehokkuuteen.

PALAUTE	OSALLISTUMIS-	JA 	 	
ARVIOINTISUUNNITELMASTA 	
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esillä vireille tulosta lähtien kaupungintalon Ka-
jaani Infossa (1. krs), pääkirjaston lukusalissa
ja kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/yleiskaavat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan
täydentää tarpeen mukaan ehdotusvaihee-
seen saakka. Jos suunnitelmaa muutetaan
merkittävästi, siitä tiedotetaan osallisille vas-
taavalla tavalla kuin osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on alun perin tiedotettu.

Yhteystiedot	ja	lisätietoja 	 	

KAJAANIN KAUPUNKI

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

KAAVOITUS

Yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin
p. 044 421 4188

Kaavoituksen asiakaspalvelu ja ajanvaraus
p. 044 714 8230

KADUT JA LIIKENNE

Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
p. 044 710 0034
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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

Äkälänniemi	
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.ka-
jaani.fi/fi/palvelut/yleiskaavat

Mahdollisuus antaa palautetta suunnitel-
masta

27.10.2017

Viranomaisneuvottelu 24.10.2017

Kaavaluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtä-
ville panopäätös

Luottamuselinkäsittely 18.9.2018

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 nähtä-
villä oloaikana

Kaavaluonnoksen esittely
Mahdollisuus esittää kehittämisehdotuksia
ja mielipiteitä kaavaluonnokseen

21.9.2018

24.9.–
26.10.2018

16.10.2018

Kaavaluonnoksesta kuuleminen päättyy
Kaavaehdotuksen laatiminen

26.10.2018
2018–2019

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa: nähtä-
ville panopäätös

Luottamuselinkäsittely 17.9.2019

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

30.9.–
31.10.2019

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

Mikäli muutokset merkittäviä, kaupunginhallitus asettaa kaa-
vaehdotuksen uudelleen nähtäville (MRA 32 §)

19.11.2019

9.12.2019

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-oi-
keuteen, 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
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KANGASPURO 205-407-20-5 13,5737 1255 685 7 2 4 4 1,23 114 0,81 8,76
205-407-20-15 ÄKÄLÄNNIEMI 1 3,9820 3,9820 620 340
205-407-20-10 KUKKULA 1 0,2000 0,2000 1 0,20 5,00
205-407-20-14 ÄKÄLÄ 1 0,1625 0,1625 1 0,16 6,15
205-407-20-13 KANGASPURO 3 6,6830 4,7145 490 200 1 1 3 3 1,18 50 0,85 20,00
205-407-20-12 KUUSIKKO II 4 4,2470 2,4168 90 90 2 1 1,21 90 0,83 11,11
205-407-20-7 KUUSIKKO 1 1,8880 1,8880 # 55 55 1 1 # 1 # 0,94 # 55 1,06 # 18,18
205-407-20-8 KOIVUNIEMI 3 1 0,2099 0,2099 1 0,21 4,76

VIRTASALMI 2 205-410-43-11
205-407-87-0 PUKKISALMI 2 15,4740 15,4740

VALKAMA II 205-407-19-9 0,0440
205-407-19-20 VALKAMA II 1 0,0440 0,0440
205-407-19-19 KAISLARANTA kaksi kantatilaa ks. Tila Kaislaranta alla! 0,5* 0*

PUPULA 205-407-19-15 0,8610 120 45 1 1 0,86 45 1,16 22,22
205-407-19-19 KAISLARANTA kaksi kantatilaa 1 0,5220 0,5220 120 45 0,5* 1* 0,52 45 1,92 22,22
205-407-19-21 PUPULA 1 0,3390 0,3390 0,5* 0*

VALKAMA 205-407-19-7 VALKAMA 1 0,3000 0,3000 90 45 0,5* 1* 0,30 45 3,33 22,22
MARINIEMI 205-407-19-1 k-tila 1. (2/3) 0,1500 100 75 1 1 0,15 75 6,67 13,33
MARINIEMI II 205-407-19-11 k-tila 2. (1/3)

205-407-19-38 MARINIEMI kaksi kantatilaa 1 0,1500 0,1500 100 75 1 1 0,15 75 6,67 13,33
VIRTASALMI 205-407-19-16 12,7316 345 345 1 6 4 4 1 1,16 69 0,86 14,49

205-407-19-28 HANNULA 1 0,7372 0,7372 1 0,74 1,36
205-407-19-37 KERTTULA 1 0,3463 0,3463 1 0,35 2,89
205-407-19-34 VIRTASALMI 3 2,9510 2,9510 2 1,48 0,68
205-407-19-35 VIRTALAHTI 1 1,4420 1,4420 70 70 1 1 1,44 70 0,69 14,29
205-407-19-26 HANKALA 1 0,5855 0,5855 45 45 1 1 0,59 45 1,71 22,22
205-407-19-39 SUOVILLA 1 0,6795 0,6795 25 25

205-407-19-33 VARVIKKO 1 1,1250 1,1250 70 70 1 1 1,13 70 0,89 14,29
205-407-19-17 METSÄMAA 1 0,2180 0,2180

Rantaviiva
Rakennetut
rak.paikat Uudet rak.paikat

1
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Rantaviiva
Rakennetut
rak.paikat Uudet rak.paikat

205-407-19-30 LAHTI kaksi kantatilaa 1 0,6710 0,6710 65 65 0,5* 1* 0,67 65 1,49 15,38
205-407-19-36 ALAVA 1 2,4020 2,4020 1 1 1,20 0,83
205-407-19-31 MARIKKO 1 1,0240 1,0240 70 70 1 1 1,02 70 0,98 14,29
205-407-19-22 NAAPURI 1 0,5501 0,5501

KOIVUNIEMI 2 205-407-16-5 KOIVUNIEMI 2 1 0,3000 0,3000 65 65 1 1 0,30 65 3,33 15,38
LAHTI 205-407-19-13

205-407-19-30 LAHTI kaksi kantatilaa ks.tila LAHTI yllä! 0,5* 0*
POUKAMO 205-407-18-11 6,4599 100 100 3 2 3 1,08 33 0,93 20,00

205-407-18-16 KOTIPELTO 1 2,0000 2,0000 1
205-407-18-17 POUKAMO 1 23,4800 3,8606 3 1,29 0,78
205-407-18-14 POUKAMO 3 1 0,4204 0,4204 80 80 1 1 0,42 80 2,38 12,50
205-407-18-12 TILKKU 1 0,1789 0,1789 20 20 1 1 0,18 20 5,59 50,00

RANTALA 205-407-18-10 0,7011 50 40 2 2 0,35 20 2,85 50,00
205-407-18-18 JOOSELA 1 0,3384 0,3384 30 30 1 1 0,34 30 2,96 33,33
205-407-18-19 RANTALA 1 0,3627 0,3627 20 10 1 1 0,36 10 2,76 100,0

VÄLITALO 205-407-9-38 4,0823 6 0,68 1,47
205-407-9-51 KULMALA 1 0,5240 0,5240
205-407-9-54 JUSSILA 1 0,5240 0,5240
205-407-9-57 TOLOLA II 1 1,0550 1,0550
205-407-9-75 LASSE 1 0,3800 0,3800 1 0,38 2,63
205-407-9-53 TOLOLA 1 0,1430 0,1430 1 0,14 6,99
205-407-9-71 VÄLILÄ 1 0,1225 0,1225 1 0,12 8,16
205-407-9-72 VEIKKOLA 2 0,3875 0,3875 2 0,19 5,16
205-407-9-58 VÄLITALO 1 0,9463 0,9463 1 0,95 1,06

KORPELA 205-407-9-35 0,7130 3 0,24 4,21
205-407-9-61 KÄMÖLÄ 1 0,2205 0,2205 1 0,22 4,54
205-407-9-67 HAAPALA 1 0,3020 0,3020 1 0,30 3,31
205-407-9-68 KORPELA 1 0,1905 0,1905 1 0,19 5,25

ANTTILA 205-407-9-47 0,5948 3 0,19 5,19
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205-407-9-63 TAPIOLA 1 0,1855 0,1855 1 0,19 5,39
205-407-9-77 TOIVOLA 1 0,3150 0,3150 1 0,32 3,17
205-407-9-64 ANTTILA 1 0,0943 0,0943 1 0,09 10,64

REUNALA 205-407-9-41 0,2389
205-407-9-65 KULMALA 1 0,1006 0,1006
205-407-9-66 REUNALA 1 0,1383 0,1383

NISKA 205-407-9-12 3,6151 190 125 3 1 1,21 125 0,83 8,00
205-407-9-70 NISKA 4 5,1720 3,1445 190 125 1 1 3,14 125 0,32 8,00
205-407-9-70-M603 määräala
205-407-9-70-M604 määräala
205-407-9-76 PELTOLA 1 0,2370 0,2370 1 0,24 4,22
205-407-9-69 KALLIO 1 0,1991 0,1991 1 0,20 5,02
205-407-9-55 VENEVALKAMA 1 0,0345 0,0345
205-407-35-3 NISKA 2 kaksi kantatilaa 1 3,3780 3,3780

PÄIVÖLÄ 205-407-9-11 PÄIVÖLÄ 1 0,2500 0,2500 1 0,25 4,00
KESKITALO 205-407-9-9 KESKITALO 1 0,1600 0,1600
TUNTURI 205-407-9-34 TUNTURI 1 0,1318 0,1318
KANKAANPÄÄ 205-407-9-32 KANKAANPÄÄ 1 0,1354 0,1354 1^ 0,14 7,39
LEIVOLA 205-407-9-36 LEIVOLA 1 0,4070 0,4070 1 0,41 2,46
VESALA 205-407-9-40 VESALA 1 0,1280 0,1280 1 0,13 7,81
407-9-43 205-407-9-42 METSOLA 1 0,1780 0,1780 1 0,18 5,62
OJALA 205-407-9-43 OJALA 1 0,1780 0,1780 1 0,18 5,62
KOTIAHO 205-407-9-44 KOTIAHO 1 0,1420 0,1420 1 0,14 7,04
PÄIVÖLÄ 205-407-9-45 PÄIVÖLÄ 1 0,1940 0,1940 1 0,19 5,15
RINNE 205-407-9-78 RINNE 1 0,1947 0,1947 1 0,17 5,75
KUUSELA 205-407-9-33 KUUSELA 1 0,6040 0,6040 1 0,60 1,66
LISÄ-VÄLITALO-
NISKA 205-407-35-0 3,2384 1 3,23 0,31

205-407-35-3 NISKA 2 kaksi kantatilaa 1 3,3780 3,3780
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205-407-35-2 VÄLITALO 2 1 1,3400 1,3400 1 1,34 0,75
AIMOLA 205-407-20-4 AIMOLA 1 0,1600 0,1600 1 0,16 6,25
MAJALA 205-407-20-1 MAJALA 1 0,2000 0,2000 1 0,20 5,00
MAPA 205-407-20-2 MAPA 1 0,2000 0,2000 60 60 1 1 0,20 60 5,00 16,67
VARASTO 4 205-407-16-3 VARASTO 4 1 0,7000 0,7000 150 150
RANTALA 205-407-9-39 RANTALA 1 0,1420 0,1420 1 0,14 7,04
VENEVALKAMA 205-407-878-1 VENEVALKAMA Yht.alue, muodostumisesta ei tietoa.1 0,0770 0,0770 70 70

205-407-878-2 Yhteinen alue 70 70
205-407-878-6 Yhteinen maa-alue 1 0,1500 0,1500

VÄLIRANTA 205-407-19-10 VÄLIRANTA 1 0,5000 0,5000 80 40 1 1 0,50 40 2,00 25,00
SUVIRANTA 205-407-19-5 SUVIRANTA 1 0,2650 0,2650 75 38 1 1 0,27 38 3,77 26,32
RAHTU 205-407-19-3 RAHTU 1 0,1500 0,1500 80 60 1 1 0,15 60 6,67 16,67
VIRSU 205-407-18-3 VIRSU 1 0,1965 0,1965 35 35 1 1 0,20 35 5,09 28,57
RITVALA 205-407-18-1 RITVALA 1 0,2118 0,2118 35 35 0,5* 1* 0,21 35 4,72 28,57
RITVALA II 205-407-18-5 RITVALA II 1 0,0597 0,0597 10 10 0,5* 0*
SARKALA 205-407-18-9 SARKALA 1 0,5592 0,5592 1 0,56 1,79
KANTOLA 205-407-18-7 KANTOLA 1 0,5329 0,5329 1 0,53 1,88
POUKAMO 2 205-410-43-10 POUKAMO 2 1 16,2760 16,2760
Vesialue:
ÄMMÄ-KOIVUKOSKI

205-407-10-0 4 25,5600 0,1376

# Rakennuspaikkojen mitoituslaskennassa on huomioitu maanomistajan kahden tilan  yhteenlaskettu pinta-ala kaava-alueella mahdollistaen 1 uuden AP-paikan.

* Kahta erillistä tilaa koskevat, yksittäiset olemassa olevat AP-paikat on huomioitu mitoitustaulukossa  vain yhtenä rakennuspaikkana tiloista merkitsevämmälle.

^ Olemassa oleva asuinrakennus sijaitsee merkinnällä EV suojaviheralue osoitettavalla alueella. Paikalle ei ole kaavassa osoitettavissa nykyiset asumisterveyden
 vaatimukset täyttävää rakennuspaikkaa Särämäntien (valtatie 5) liikenteen aiheuttaman melun vuoksi.
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1 JOHDANTO

Tämä luontoselvitys koskee Äkälänniemen rantaosayleiskaava-aluetta Kajaanin kau-
pungissa (Kuva 1). Luontoselvitys sisältää kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen, linnus-
toselvityksen ja liito-oravaselvityksen.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ja rajaus (punainen rajaus).

2 SELVITYKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT

Kaava-alueelle tehtiin maastoselvityksiä kolmessa vaiheessa. Alueen liito-
oravatilannetta selvitettiin maastossa 2.–3.5.2016. Selvityksen lähtökohtana oli Äkä-
länniemessä tiedossa olevat liito-oravahavainnot, joiden lisäksi selvitys kohdennettiin
koko kaava-alueelle liito-oravalle soveltuviin elinympäristöihin. Selvityksen teki FM Mi-
ka Welling.

Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin yhden käynnin kiertolaskennalla 31.5.2016.
Selvityksessä koko alue kierrettiin siten, ettei mikään yksittäinen piste alueella jäänyt
yli 50 m päähän kulkureitistä. Muilta osin noudatettiin kansallisen linnustonseurannan
kartoituslaskennan ohjeita (Koskimies & Väisänen 1988). Laskenta suoritettiin otolli-
sessa säässä ja aamuyöllä–aamulla ennen klo 9:00, jolloin lintujen lauluaktiivisuus vii-
meistään alkaa laskea. Laulavien, varoittelevien tai nähtyjen lintujen sijainnit merkittiin
kartalle suoraan maastossa ja kahden käynnin perusteella määriteltiin reviirien paikat
ja pesivien parien lukumäärä. Koska selvitysalueella on vesistöjä, linnustokartoitusta
täydennettiin soutamalla ranta-alueet soutuveneellä iltapäivällä 30.5. ja aamupäivällä
31.5.2016. Näin saatiin tehokkaasti havainnoitua alueen vesi- ja rantalinnustoa sekä
rannoilla sijaitsevia pihapiirejä asukkaita häiritsemättä. Linnustoselvityksen teki FM
William Velmala.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt tehtiin 5.–6.7.2016. Tarkoituksena
oli löytää kaava-alueella sijaitsevat metsälain (10 §), luonnonsuojelulain (29 §) ja vesi-
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lain (2:11 §) mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi
havainnoitiin kohteiden kasvillisuutta. Kaava-alueelta valittiin kartta- ja ilmakuvatar-
kastelun perusteella maastossa tarkastettavat potentiaaliset kohteet. Maastotyön ul-
kopuolelle jätettiin luonnontilaltaan selvimmin muuttuneet alueet, kuten hakkuuauke-
at. Maastotöiden yhteydessä tehtiin samalla havaintoja mahdollisista muista luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöistä. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen
teki FM Mika Welling.

Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen
lähteiden lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä:

· Ympäristöhallinnon Karpalo-tietojärjestelmä 2016
· Ympäristöhallinnon uhanalaistiedot (Kainuun ELY-keskus, 16.5.2016)
· Maanmittauslaitos, kartta- ja ortokuva-aineisto 2016

3 ALUEEN YLEISKUVAUS

Osayleiskaava-alue sijoittuu Kajaanin kaupungin itäosaan Kontiomäelle johtavan Särä-
mäntien ja Nuasjärven Rehjanselän väliselle alueelle. Kaava-alueen pinta-ala on noin
1,5 km2.

Alue on pääosin metsämaata, josta pääosa on tuoretta tai lehtomaista kangasta. Pieniä
korpimaisia juotteja on alueella siellä täällä. Valtaosa alueen metsistä kuuluu ikäluok-
kaan 11–45 vuotta, vanhempaa metsää on Äkälänniemessä sekä kaava-alueen poh-
joisosassa. Alueella on vanhoja puustottuneita peltoja.

Kuva 2. Vasemmalla ylhäällä Kuurnantien varren asutusta, oikealla ylhäällä Takkarannantie. Vasem-
malla alhaalla Kangaspuro, oikealla alhaalla näkymä venerannasta Äkälänniemeen.
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Kaava-alue kuuluu keskiboreaalisella vyöhykkeellä Pohjois-Karjalan-Kainuun –
alueeseen (3b) ja suokasvillisuutensa puolesta Pohjanmaan aapasuoalueeseen. Kaava-
alueelle sijoittuu vesistöinä Kangaspuro sekä kaava-alueen pohjoisosaan rajautuva,
Ammelahteen laskeva oja.  Alueen kallioperä on tonaliittista gneissiä (Maanmittauslai-
toksen Paikkatietoikkuna 2016).

Alueella on asutusta Rehjan Ammelahden ranta-alueella sekä Kuurnantien varressa.
Rakentamattomat alueet sijoittuvat kaava-alueen halkaisevan Kangaspuron alueelle
sekä Takkarannantien ja Särämäntien väliselle alueelle.

3.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit

Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita, pohja-
vesialueita tai muuten luonnonympäristön kannalta huomionarvoisia alueita. Äkälän-
niemen kärkeen sijoittuu alueena kiinteä muinaisjäännös ja pistekohteena muinainen
asuinpaikka (Ympäristökarttapalvelu Karpalo 9.9.2016) (ks. kansikuva).

Kuva 3. Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmän huomionarvoisten lajien esiintymät kaava-
alueella (punaiset pisteet). Äkälänniemen muinaisjäännöskohde on esitetty sinisellä värillä.

Uhanalaisten tai huomionarvoisten lajien esiintymät on esitetty Kuva  3 (Kainuun ELY-
keskus 16.5.2016). Kaikki kaava-alueella olevat havainnot koskevat liito-oravaa. Liito-
orava on luonnonsuojelulain 38 §:n (Luonnonsuojelulaki 1096/1996) mukaan rauhoi-
tettu ja Euroopan unionin Luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteissä II ja IV (a) mainittu la-
ji, jonka luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on kielletty. Vastuu merkitsee lähinnä sitä, että lajin seurantaa ja tutki-
musta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön
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suunnittelussa. Tammikuussa 2016 julkaistussa Suomen nisäkkäiden uhanalaisuusluo-
kituksessa (Liukko ym. 2016) liito-orava kuuluu luokkaan silmälläpidettävät (NT).

4 LIITO-ORAVASELVITYS

Kaava-alueen liito-oravatilannetta selvitettiin maastossa toukokuun alussa ja olosuh-
teet selvityksen tekemiselle olivat hyvät. Selvityksen lähtökohtana oli Äkälänniemessä
tiedossa olevat liito-oravahavainnot, joiden lisäksi selvitys kohdennettiin koko kaava-
alueelle liito-oravalle soveltuviin elinympäristöihin.

Liito-oravalla on kaava-alueella havaintojen perusteella kaksi erillistä reviiriä. Toinen si-
joittuu Äkälänniemeen ja sen ympäristöön ja toinen kaava-alueen keski- ja itäosaan
(Kuva 4 ja Kuva 7).

Kuva 4. Liito-oravan reviiri Äkälänniemessä. Papanoin merkityt puut keltaisilla palloilla, mahdollinen
pesäpuu vaaleanpunaisella, kulkureitti sinisellä nuolella ja reviirirajaus keltaisella katkoviivalla (Orto-
kuva: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu 2016).

Äkälänniemessä reviirin painopistealue sijaitsee niemen kuusikossa ulottuen Kangas-
puron leppä- ja koivuvaltaisiin rantapuustoihin, jotka toimivat todennäköisinä ruokai-
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lualueina. Venerannasta löydettiin järeästä kuusesta linnunpönttö, joka toimii mahdol-
lisena pesänä. Puun juurelta löydettiin papanoita. Liito-orava kulkee havaintojen pe-
rusteella myös Äkälänniemestä Kuurnantien yli lehtipuustoiselle vanhalle pellolle, joka
toimii myös ruokailualueena.

Kuvat 5 ja 6. Vasemmalla venesatamassa sijaitseva mahdollinen pesäkuusi, jossa on linnunpönttö. Oi-
kealla liito-oravan tien ylityskohta Kuurnantiellä.

Kuva 7. Liito-oravan reviiri kaava-alueen itäosassa. Papanoin merkityt puut keltaisilla palloilla, mah-
dolliset pesäpuut vaaleanpunaisella, kulkureitti vaaleansinisellä nuolella ja reviirirajaus keltaisella
katkoviivalla. Kaava-alueen rajaus sinisellä. (Ortokuva: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen
tiedostopalvelu 2016).

Kaava-alueen itäosan reviiri painottuu elinympäristöltään rauhallisen ojan varteen, jos-
sa on runsaasti järeää haapaa, harmaaleppää ja raitaa. Ojan varresta löydettiin yksi
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mahdollinen kolopesähaapa. Havaintojen mukaan liito-orava kulkee myös puustoisten
peltojen väliin jätettyjen muutamien kuusien kautta länteen kuusikkovaltaisiin metsä-
kuvioihin, joista löydettiin myös kolohaapa ja yksi mahdollinen risupesä.

Kuvat 8 ja 9. Vasemmalla ojan varren reviirihaapoja, oikealla kapean kulkureitin puustoa.

Näiden lisäksi löydettiin yksittäisiä liito-oravan papanoimia puita Virtasalmi- nimisen ti-
lan ympäristöstä, jossa puusto on lähes varttunutta kuusi-mänty-koivu –sekametsää.
Metsäkuvio on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja sen eteläreunassa kasvaa jä-
reää haapaa noin 50 metrin matkalla. Haavikosta ei kuitenkaan nyt löydetty papanoitu-
ja puita (Kuva 10).

Kuva 10. Liito-oravalle sopivaa metsää valkoisella katkoviivalla. Papanoin merkityt puut keltaisilla pal-
loilla. Kuvion eteläreunassa kasvaa järeää haapaa.
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5 KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPPISELVITYS

Luontoselvityksen kohdekuvaukset on esitetty seuraavassa. Aluekuvausten sijainnit on
esitetty liitekartalla 2, arvokkaiden luontokohteiden kartat (kohteet 1-5) ovat tekstin
seassa.

Alue A

Hakkuuaukean ja ojan välinen metsä on 6–8-metristä kasvatusmännikköä. Kangassois-
tumia on siellä täällä. Alueella yksi luontokohde nro 1.

Luontokohde 1

Kaava-alueen itäreunaan rajoittuva ojaksi peratun puron varsi on liito-oravan elinym-
päristöä. Ojan varren kasvillisuustyyppi on kapealti ruohokangaskorpea, jonka lajistos-
sa yleisimpinä kasvavat käenkaali, oravanmarja, orvokit, kultapiisku, metsä- ja korpi-
imarre, metsäalvejuuri, hiirenporras, huopaohdake, maitikka, vanamo, metsäkastikka,
koiranputki, herukka, nokkonen sekä harvakseltaan mustikkaa ja puolukkaa. Pohjaker-
roksessa vallitsevat lehväsammalet. Ojan varren puusto on järeää haapaa, harmaalep-
pää ja raitaa.

Ruohokangaskorvet on Etelä-Suomen alueella arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) luon-
totyypiksi (Raunio ym. 2008). Kaavamerkintäsuositus: luo.

Kuva 11. Kaava-alueen itäosaan sijoittuva ojan varsi.
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Alue B

Ojan varressa kasvaa nuorta ja varttunutta kuusikkoa kapeana kuviona.

Alue C

Nuorta ja lähes varttunutta, harvennettua tuoreen kankaan mänty–kuusi-sekametsää.
Kangassoistumia on siellä täällä. Vaihettuu tien läheisyydessä kuivahkoksi kankaaksi,
jossa pensaskerroksessa kasvaa runsaana katajaa. Sekapuuna on paikoin nuorta haa-
paa runsaasti.

Alue D

Nuorehkoa koivu–mänty-sekametsää, jossa sekapuuna harmaaleppää ja raitaa. Alikas-
voskuusta runsaasti taimikkona.

Alue E

Nuorta ja varttunutta kuusettuvaa mänty–koivu–kuusi-sekametsää, jossa sekapuuna
yksittäisiä haapoja.

Alue F

Polttoaineaseman takana sijaitseva maa-alue kasvaa 1–2-metristä männyntaimea.

Alue G

Lähes varttunutta kuusi–koivu-sekametsää, jossa yksittäisiä järeämpiä kuusia. Seka-
puuna myös haapaa, metsäkuvion eteläosassa kasvaa järeitä haapoja. Metsäkuvio on
liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä.

Alue H

Kangaspuron sekä Kuurnantien ja Takkarannantien välinen metsäkuvio kasvaa 9–12-
metristä, Ø 16–20 cm koivua (Kuva 13). Kuvio on mahdollisesti vanhaa peltoa, joka on
istutettu koivulle. Vastaavanlaista koivikkoa on myös samalla kohtaa Takkurannantien
pohjoispuolella. Runsasruohoiseen lajistoon kuuluvat muun muassa horsma, mesian-
gervo, metsäkurjenpolvi, siankärsämö, niittyleinikki, hiirenvirna, huopaohdake, nurmi-
puntarpää, metsälauha ja niittynätkelmä. Alueella on kolme luontokohdetta nrot 2-4.

Kuva 12 ja 13. Vasemmalla näkymä polttonesteasemalta Takkurannantielle, oikealla Kangaspuron var-
ren koivumetsää.

Luontokohde 2

Kangaspuro laskee kaava-alueen läpi Äkälänniemen itäpuolelta Rehjanselkään. Puron
varressa on monipuolista lehtipuustoa ja paikoin kapealti sara- ja pensasluhtaa. Ranta-
vyöhykkeen lajistossa vallitsevat kiiltopaju, viiltosara, luhtakastikka, kurjenjalka, me-
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siangervo, rentukka ja järvikorte. Puron varren harmaaleppämetsät toimivat Äkälän-
niemen liito-oravalle ruokailualueena. Pensaikko- ja avoluhdat ovat Etelä-Suomessa
silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä (Raunio ym. 2008). Kaavamerkintäsuositus: luo.

Kuva 14. Kangaspuron varressa on kapealti luhtarantaa (2) (vasen yläk.). Äkälänniemen itäpuolella
rantapuusto voi toimia liito-oravan ruokailualueena. Venesataman alueella (3) on maisemallisesti
arvokasta rantapuustoa, joka kuuluu liito-oravan reviiriin (oikea yläk.). Omakotitalojen lähimetsässä
on vetinen saraneva (4) ja soista metsää (alakuvat).
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Luontokohde 3

Äkälänniemen venerannassa kasvaa maisemallisesti arvokkaita vanhoja mäntyjä ja
kuusia. Alue on myös osa Äkälänniemen liito-oravan reviiriä ja alueella on mahdollinen
pesäpuu.

Luontokohde 4

Omakotitalojen takana sijaitsevassa lähimetsässä on noin 30 x 40 metriä oleva vetinen
saraneva. Nevasta johtuu metsään syviä haprarahkasammal -valtaisia juoperoita. Suon
reunaan on ajettu maata kentäksi, johon on varastoitu tavaroita. Suo vaikuttaa tästä
huolimatta luonnontilaisen kaltaiselta. Tämän perusteella neva on metsälain tarkoit-
tama erityisen tärkeä elinympäristö. Saranevat ovat Etelä-Suomessa vaarantuneeksi
(VU) arvioitu luontotyyppi. Kaavamerkintäsuositus: luo.

Alue I

Jokivarsimetsä Särämäntien varressa on pääosin koivu–harmaaleppävaltaista sekamet-
sää, jossa osassa aluetta kasvaa myös mäntyä, kuusta ja haapaa. Kenttäkerros on hyvin
ruohoinen, päälajistoa ovat metsäkurjenpolvi, niittynätkelmä, kultapiisku, lillukka, rön-
syleinikki, karhunputki, huopaohdake, ojakellukka, metsäkorte sekä runsaasti heiniä.

Alue J

Äkälänniemi on pohjoisosastaan järeäkuusista lehtomaista ja tuoretta kangasta, jonka
läpi kulkee polku niemen kärkeen. Metsätyypin ominaislajistoa ovat oravanmarja,
käenkaali, metsäimarre, lillukka, mustikka ja metsäkerrossammal. Niemen kärkikumpa-
re on tyypiltään uudistuskypsää mäntyä kasvavaa kuivahkoa kangasta. Kohde on mai-
semallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja niemessä on myös liito-oravan
asuttu reviiri. Niemen itäosa Kangaspuron ympäristöstä on myös järeäkuusista metsää,
joskaan papanoituja puita ei sieltä löydetty. Alue kuitenkin soveltuu liito-oravalle ja
voidaan lukea kuuluvaksi reviiriin.

Kuva 15 ja 16. Vasemmalla Äkälänniemeen johtava polku, oikealla niemen kärjen kulunutta maastoa.

Alue K

Kangaspuron itäpuolella oleva metsäalue on todennäköisesti koivulle istutettua vanhaa
peltoa, jossa puusto on varttunutta koivua ja kuusitaimea. Kenttäkerroksen lajisto on
alueen puupelloille tyypillisiä heiniä ja ruohoja.
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Kuva 17. Kangaspuron itäpuoleista koivumetsää.

Luontokohde 5

Omakotitalotonttien välinen alue on puustoista, luonnontilaisen kaltaista isovarpurä-
mettä. Isovarpurämeet on Etelä-Suomessa arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) luonto-
tyypiksi (Raunio ym. 2008). Kaavamerkintäsuositus: luo.

Kuva 18. Luonnontilaisen kaltaista isovarpurämettä.
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Alue L

Takkarannantien varressa tien eteläpuolella metsät ovat soistuneita kankaita, varttu-
neita ja lähes uudistuskypsiä mänty–kuusi–koivu-sekametsiä. Tien pohjoispuolella on
laajalti puustottuneita peltoja. Alueella on yksi luontokohde nro 5.

6 LINNUSTOSELVITYS

Linnustoselvityksen tarkoituksena oli koota lajilista pesimälinnustosta, selvittää suoje-
lullisesti huomionarvoisten lajien esiintyminen sekä tunnistaa mahdolliset linnustolle
merkittävät elinympäristöt selvitysalueella. Linnustoselvitys tehtiin 31.5.2016 yhden
käyntikerran kartoituslaskentana. Käytännössä koko kaava-alue kuljettiin läpi yhden
aamun kuluessa ja kaikki havaitut pesimälinnut merkittiin karttaan. Selvitystä tehostet-
tiin soutamalla pitkin kaava-alueen rantoja iltapäivän 30.5. ja aamupäivän 31.5.2016
kuluessa.

Selvityksessä havaittiin 37 lintulajia (

Kuva 19. Selvitysalueella havaitut suojelullisesti huomionarvoiset linnut.

Taulukko 1). Selvitysalueen linnusto on tavanomainen ja koostuu pääasiassa seudulle
tyypillisistä pellon ja rakennetun maan linnuista sekä metsän yleislinnuista (luokittelu:
Väisänen ym. 1998). Kaava-alue rajautuu vesistöön, joka tuo oman lisänsä vesilintujen
ja kahlaajien muodossa. Yleisimmät lajit olivat pajulintu, talitiainen, kirjosieppo, räkät-
tirastas ja peippo. Tiaisten ja kirjosiepon suuret parimäärät selittyvät sillä, että asutuk-
sen myötä alueella on paljon linnunpönttöjä.
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Selvityksessä havaittiin yhteensä 13 suojelullisesti huomionarvoista lajia (Kuva 19,

Kuva 19. Selvitysalueella havaitut suojelullisesti huomionarvoiset linnut.

Taulukko 1). Suojelullisesti huomionarvoisia lajeja ovat uhanalaiset, alueellisesti uhan-
alaiset ja silmälläpidettävät lajit (Tiainen ym. 2016) sekä EU:n lintudirektiivin liitteen I
lajit ja Suomen kansainväliset vastuulajit. Suojelullisesti huomionarvoiset lajit esiintyi-
vät siellä täällä sopivissa elinympäristöissä, mutta kaava-alueelta ei selvityksen perus-
teella erottunut maankäytön kannalta oleellisia linnustolle erityisen merkittäviä kohtei-
ta. Ranta-alueilla pesii yksittäispareina useita huomionarvoisia lajeja.

Lisäksi selvityksessä havaittiin kolme lajia, jotka todennäköisesti eivät pesi kaava-
alueella: laulujoutsen, silkkiuikku ja varpushaukka. Laulujoutsen on lintudirektiivin liit-
teen I laji ja Suomen vastuulaji. Silkkiuikku on silmälläpidettävä laji.
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Kuva 19. Selvitysalueella havaitut suojelullisesti huomionarvoiset linnut.

Taulukko 1. Pesiviksi tulkitut lajit ja niiden suojelullinen asema sekä parimääräarvio. UH = uhanalainen
tai silmälläpidettävä (VU = uhanalainen, vaarantunut; NT=silmälläpidettävä); aUH = alueellisesti
uhanalainen (alue 3b: Pohjois-Karjala ja Kainuu; Tiainen ym. 2016); EU = EU:n lintudirektiivin liitteen I
laji; EVA = kansainvälinen erityisvastuulaji.

Laji UH aUH EU EVA Parimääräarvio
Telkkä x 2
Isokoskelo VU x 1
Kuovi NT x 2
Taivaanvuohi VU 1
Rantasipi x 2
Kalalokki 2
Kalatiira x x 1
Sepelkyyhky 1
Tervapääsky VU 1
Käpytikka 1
Metsäkirvinen 2
Västäräkki 1
Rautiainen 2
Punarinta 7
Pensastasku 1
Laulurastas 2
Räkättirastas 11
Punakylkirastas 7
Lehtokerttu 6
Pajulintu 31
Tiltaltti x 1
Kirjosieppo 13
Harmaasieppo 1
Hippiäinen 1
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Talitiainen 17
Sinitiainen 3
Hömötiainen VU 1
Varis 2
Harakka 3
Närhi 1
Peippo 11
Viherpeippo VU 5
Punatulkku VU 1
Vihervarpunen 6
Punavarpunen NT 1
Pajusirkku VU 1
Keltasirkku 3

7 LUONTOTYYPIT

7.1 Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain (LSL 29§) nojalla suojeltuja luontotyyppejä.

7.2 Vesilain mukaiset luontotyypit

Kaava-alueella ei havaittu vesilain (2:11§) mukaisia vesiluonnon suojelutyyppeihin kuu-
luvia kohteita.

7.3 Metsälain mukaiset luontotyypit

Kaava-alueella oleva saraneva on vähäpuustoisena suona metsälain (10§) mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö.

7.4 Uhanalaiset luontotyypit

Kaava-alueella uhanalaisina luontotyyppeinä havaittiin ruohokangaskorpi (EN) ja sara-
neva (VU).

8 LAJIT

8.1 Luonto- ja lintudirektiivien tiukkaa suojelua vaativat lajit

Luontodirektiivin liitteen IV(b) mukaisista lajeista tavattiin liito-oravaa kahdella reviiril-
lä. Lintudirektiivin liitteen I mukaisista lajeista havaittiin kalatiira ja ei-pesiväksi tulkittu
laulujoutsen.

8.2 Erityisesti suojeltavat lajit

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu erityisesti suojelta-
via lajeja.

8.3 Rauhoitetut lajit

Liito-orava on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu.
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8.4 Uhanalaiset lajit

Selvitysalueella havaittiin seitsemän uhanalaista lintulajia: isokoskelo, taivaanvuohi,
tervapääsky, hömötiainen, viherpeippo, punatulkku ja pajusirkku. Ne ovat kaikki luoki-
teltu vaarantuneiksi (VU) viimeisimmässä uhanalaisuusluokittelussa (Tiainen ym.
2016).

8.5 Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit

Liito-orava ja linnuston osalta kuovi ja punavarpunen on voimassa olevassa uhanalais-
luokituksessa merkitty silmälläpidettäväksi (NT). Lisäksi havaittiin silkkiuikku, joka to-
dennäköisesti ei pesi kaava-alueella. Alueellisesti uhanalaisia lintuja havaittiin yksi, til-
taltti.

9 YHTEENVETO

Äkälänniemen kaava-alueella on olemassa olevaa asutusta. Valtaosa kaava-alueesta on
ihmistoiminnan muokkaamaa ympäristöä. Rakentamattomat alueet ovat pääosin puus-
tottuneita peltoja ja metsätaloustoimin käsiteltyjä talousmetsiä. Alueella on kuitenkin
luontoarvoja, jotka tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

Liito-oravalla on kaava-alueella kaksi erillistä reviiriä. Toinen sijoittuu Äkälänniemeen ja
sen ympäristöön ja toinen kaava-alueen keski- ja itäosaan. Reviirialueilla on liito-
oravalle soveltuvia ruokailupuita jokivarsissa sekä puustottunella pelloilla. Liito-orava
voi ajoittain liikkua reviirien välisissä metsissä, mutta havaintojen perusteella nyt raja-
tut reviirialueet ovat lajin ydinalueita.

Liito-orava tulee ottaa kaavassa huomioon ympäristöministeriön ohjeen ”Liito-oravan
huomioon ottaminen kaavoituksessa” (9.11.2005) mukaisesti, jotta vältetään sen li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Liito-oravan pesäpui-
ta ja mahdollisia pesäpuita sekä niiden läheisiä puita ei saa kaataa ja esiintyminä raja-
tut alueet tulisi säilyttää yhtenäisinä, niin ettei niitä voimakkaasti muuteta esimerkiksi
rakentamisella. Esiintymiä ympäröivillä laajemmilla metsäalueilla tulee huomioida liito-
oravien kannalta tarpeellisten liikkumisyhteyksien säilyminen.

Selvitysalueen linnuston lajikoostumus on tavanomainen eikä yhtään linnustolle poten-
tiaalisesti merkittävää elinympäristöä löydetty. Kokonaisuutena rannat ovat linnuston
kannalta kaava-alueen merkittävintä elinympäristöä, mutta vesi- ja rantalinnusto sekä
suojelullisesti huomionarvoiset lajit esiintyvät rannoilla yksittäispareina, eikä merkittä-
viä lintumääriä havaittu.

Selvitysalueella ei havaittu luonnonsuojelulain (29 §) suojeltuja luontotyyppejä tai vesi-
lain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) suojeltuja vesiluontotyyppejä. Kaava-alueella havaittiin
viisi luontoarvojen puolesta huomioitavaa kohdetta, jotka tulee ottaa maankäytön
suunnittelussa huomioon ja pyrkiä turvaamaan niiden säilyminen. Erityisesti Äkälän-
niemi on liito-oravan elinympäristön lisäksi maisemallisesti, virkistyksellisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas kokonaisuus vaikkakaan alueelta ei löydetty uhanalaisia tai eri-
tyisen tärkeitä luontotyyppejä.

Kahdella kohteista on myös liito-oravan kannalta merkitystä (kohteet 2 ja 3). Seuraa-
vassa on koottu yhteen kaava-alueen luonto- ja maisema-arvoja omaavat kohteet. Tau-
lukon kohteiden lisäksi maankäytön suunnittelussa on huomioitava alueella sijaitsevat
liito-oravan reviirit.
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Nro Kuvaus Suojeluarvo Uhanalaisuusluokka Kaavamerkintäsuositus
Lk1 Lehtipuustoinen oja, ruohokangaskorpi erittäin uhanalainen (EN) luo
Lk2 Kangaspuro, rantaluhtaa liito-oravn mahdollinen ruokailualue silmälläpidettävä (NT) luo
Lk3 Venerannan rantapuusto, liito-orava osa liito-oravan reviiriä, mahd. pesäpuu luo
Lk4 Saraneva metsälain mukainen kohde vaarantunut (VU) luo
Lk5 Isovarpuräme silmälläpidettävä (NT) luo
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KAAVALUONNOKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ
NIIDEN VASTINEET

Äkälänniemi osayleiskaava  11.9.2019

LAUSUNNOT

1. Telia, 24.9.2018

Kuurnantien varteen on luonnoksessa piirretty kevyenliikenteen väylä samalle puolelle mitä valokaapeli on
asennettu. Sama koskee Takkarannantien pohjoispuolta Kuurnantien risteyksestä itään päin. Kaapeleiden
siirto ja suojaus on huomioitava mahdollisten kevyenliikenteen väylien suunnittelussa ja siirto- ja
suojaustarpeista on oltava yhteydessä Teliaan hyvissä ajoin ennen maanrakennustöiden alkua. Siirto- ja
suojauskustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan maksettaviksi.

Vastine:
Kaapeleiden sijainti otetaan huomioon tarkemman suunnittelun yhteydessä. Lausunto ei aiheuta muutoksia
kaavakarttaan.

2. Kainuun sote Ympäristöterveydenhuolto, 10.10.2018

Kaavamerkinnöissä on huomioitu meluasiat asumisen osalta sekä suojaviheralueen käytön suhteen.
Suojaviheralueelle saa sijoittaa melun leviämisen ehkäisemiseksi meluvalleja, -aitoja, rakenteita ja
istutuksia. Myös teollisuusalueella tapahtuvan uuden toiminnan tulee olla luonteeltaan ympäristöhäiriöitä
aiheuttamatonta. Ympäristöterveydenhuolto on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, ettei sillä ole
huomauttamista Äkälänniemen osayleiskaavaluonnokseen.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

3. Kainuun liitto, 13.10.2018

Kainuun liiton mukaan osayleiskaavoituksen tavoitteet ovat linjassa voimassa olevan maakuntakaavan
tavoitteiden kanssa edistäen mm. kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksia ja hyödyntäen olemassa
olevia rakenteita Kajaanin taajamatoimintojen alueella.

LIITE 5.
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Kainuun liitto toteaa osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuksen kohtaan 2.2.2 Kainuun maakuntakaava
tarkennuksen ja tarpeelliselta osin huomioitavaksi seuraavaa: Kainuussa on voimassa
kokonaismaakuntakaava 2020 sekä kolme vaihemaakuntakaavaa: Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kainuun
kaupan vaihemaakuntakaava ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Kokonaismaakuntakaavassa on
annettu koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleismääräykset mm. rantojen käytöstä ja
liikenneturvallisuudesta. Osayleiskaava-alueella on osoitettu maakuntakaavassa kaavaluonnoksen
kaavaselostuksessa todettujen merkintöjen lisäksi kaupunkikehittämisen kohdealue sekä matkailun
vetovoima-alue. Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta.

Vastine:
Kaavaselostusta päivitetään esitetyllä tavalla. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne-vastuualue, 15.10.2018

Valtatie 5:n ja Takkarannantien risteykseen on merkitty olemassa oleva polttoaineen jakelupaikka
merkinnällä LH, joka sellaisenaan sallii myös huolto-aseman ja siihen liittyvän toiminnan sijoittamisen
alueelle. Nykyistä jakelupistettä laajemman toiminnan sijoittuminen alueelle ei ole suotavaa ja sen
estämiseksi toiminta tulisi rajoittaa kaavamääräyksellä tai muulla merkinnällä nykyistä toimintaa
vastaavaksi (kylmäasema tai polttoaineen jakeluasema).

Valtatie 5:n ja Takkarannan risteysalueelle on kehittyvän maankäytön myötä syytä tehdä
liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. Pitkällä aikavälillä voidaan
varautua liikennevalo-ohjattuun risteykseen, mutta sitä ennen liittymän toimivuus ja turvallisuus vaatii
toimenpiteitä liittymä-järjestelyissä. Valtatieltä (vt5) Kajaanista päin tultaessa Takkarannalle oikealle
kääntyvä liikenne olisi hyvä ohjata valtatiestä erotetulle oikealle kääntymiskaistalle. Tämä parantaa
Takkarannantieltä tulevan liikenteen turvallisuutta. Tämä järjestely tulisi huomioida kaavassa
aluevarauksena liittymän kohdalla.

Kaavaselostuksen mukaan, uudet rakennuspaikat eivät vaadi uusia liittymiä. Tämä periaate on hyvä ja
tulee huomioida rakennuslupavaiheessa rakennuspaikkojen yhteyksiä suunniteltaessa. Takkarannantiehen
tukeutuu jo nykyisellään yksittäisiä pihateitä, eikä niiden lukumääräinen kasvu ole enää liikenne-
turvallisuuden kannalta suotavaa.

Vastine:
Valtatien 5 ja Takkarannantien risteyksen itäpuolella olemassa olevan polttoaineen jakelupaikan merkintää
LH tarkennetaan lausunnon mukaisesti kaavamääräyksellä nykyistä toimintaa vastaavaksi (kylmäasema tai
polttoaineen jakeluasema).

Kaavakarttaan merkitään valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen yhteyteen eteläpuolelle
aluevarausmerkinnällä LT yleisen tien alue risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
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5. Takkarannan vesiosuuskunta, 21.10.2018

Vaatimus 1, Kuurnantien varteen kevyen liikenteen väylän rakentaminen kesällä 2019. Vuosikokous oli
yksimielisesti sitä mieltä, että kevyen liikenteenväylä tulee rakentaa mahdollisimman pian Kuurnantien
loppuun saakka.

Vaatimus 2, Takkarannantien varteen on kaupungin esitettävä ELY:lle kevyen liikenteen väylän
rakentaminen vedoten liikenneturvallisuuteen. Takkarannan vesiosuuskunnan hallitus vaatii, että
Äkälännimen uuden voimaan tulevan osayleiskaavan muutoksen myötä, kaupungin on esitettävä ELY:lle
vaatimus kevyen liikenteenväylä rakentamisesta vedoten jalankulkijoiden liikenneturvallisuuteen.

Vaatimus 3, Takkarannantien ja Särämäntien risteykseen liikenneympyrä tai liikennevalot. Takkarannan
vesiosuuskunnan hallitus vaatii, että kaavassa on huomioitava tilatarve liikenneympyrälle ko. risteykseen tai
ainakin vaatimus liikennevaloille ko. risteykseen. Kaupungin on otettava suunnitteluohjelmaan
liikenneympyrän rakentaminen yhteistyössä ELY:n kanssa.

Vastine:
Vaatimukset 1 ja 2 eivät ole osayleiskaavalla ratkaistavia asioita. Takkarannantien uusi kevyen liikenteen
reitti osoitetaan kaavaprosessin aikana tehtyjen tarkastelujen perusteella jalankulkijoiden
liikenneturvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna kaavakartalla pohjoispuolen sijaan
Takkarannantien eteläpuolelle. Suurimman osan Takkarannantien varren asutuksesta sijoittuessa tien
eteläpuolelle on myös kevyen liikenteen reitin perusteltua sijaita eteläpuolella tietä.

Vaatimus 3. Särämäntien (valtatie 5) ja Takkarannantien risteysalueen kohdalle osoitetaan kaavakartalla
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaisesti valtatietä 5
Kajaanista päin tultaessa Takkarannantielle oikealle käännyttäessä liikenteen turvallisuutta parantavana
toimenpiteenä merkinnällä LT yleisen tien alue. Äkälänniemi kaava-alue rajautuu valtatien 5 itäpuolelle, eli
Takkarannantien puolelle, eikä näin ollen kata koko risteysaluetta. Osayleiskaavan ratkaisut eivät rajoita
risteysalueen liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden kehittämistä eikä risteysalueen liikenneturvallisuutta ja
liikenteen sujuvuutta parantavien toimenpiteiden tekeminen edellytä osayleiskaavaa.

6. Kajaanin Vesi, 24.10.2018

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousvesi- ja jätevesiviemärirunkoverkkojen kapasiteetit ovat riittävät
kaavaluonnoksessa osoitettujen uusien 11 rakennuspaikan vesihuollon järjestämiseen, joista jäteveden
osalta osa vastaanotetaan Takkarannan viemäriosuuskunnalta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesijohtoverkosto kattaa suunnittelualueen nykyiset asuinrakennuspaikat
neljää rakennuspaikkaa lukuun ottamatta, jotka on liitetty Kajaanin Veden vesijohtoverkostoon yhtä
rakennuspaikkaa lukuun ottamatta. Suunnittelualueelle esitetyistä uusista asuinrakennuspaikoista 2–4 (2
osittain) rakennuspaikkaa sijaitsee Kajaanin Veden toiminta-alueen ulkopuolella mutta nekin on
suhteellisen helposti liitettävissä Kajaanin Veden vesihohtoverkostoon. Suunnittelualueen nykyisistä
asuinrakennuspaikoista 8–9 sijaitsee (1 osittain) Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ja Takkarannan
viemäriosuuskunnan jätevesiviemärin toiminta-alueiden ulkopuolella ja näistä noin puolet eivät ole
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liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin. Suunnittelualueelle esitetyt uudet asuinrakennuspaikat yhtä tai kahta
(toinen osittain) rakennuspaikkaa lukuun ottamatta sijaitsevat Kajaanin Veden ja Takkarannan
viemäriosuuskunnan toiminta-alueiden ulkopuolella mutta näistä 3–6 rakennuspaikkaa on suhteellisen
helposti liitettävissä Kajaanin Veden jätevesiviemäriverkkoon. Karttatarkastelun perusteella sama koskenee
Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsevia uusia rakennuspaikkoja, mutta
tarkemmin kantaa siihen tulisi kysyä Takkarannan viemäriosuuskunnalta.

Kaavaluonnoksessa esitetyt huoltoasema-alue ja teollisuusalue sijaitsevat vesihuoltolaitosten toiminta-
alueiden ulkopuolella, eikä liittäminen ole yhtä helppoa kuin luonnoksessa esitetyillä
asuinrakennuspaikoilla. Kajaanin Veden taksamallin ja muiden linjausten mukaan toiminta-alueen
ulkopuolisen liittyjän liitospiste sijaitsee olemassa olevassa runkoverkossa mahdollisimman lähellä liittyjää,
tässä tapauksessa Patrosentiellä 5-tien ja rautatien länsipuolella. Mikäli LH- ja TY-rakennuspaikkojen
vedenkulutus ja viemäröitävän jäteveden määrä olisi suhteellisen vähäinen, olisi mahdollisesti teknisesti
mahdollista hoitaa vesihuolto Takkarannantien kautta, jolloin Kajaanin Veden vesijohtoliittymän liitospiste
olisi Takkarannantien ja Kuurnantien risteyksen seutuvilla ja viemäröinti kutakuinkin samaa reittiä
Takkarannan viemäriosuuskunnan paineviemäröinnin kautta. Tarkempi kanta viemäriliittymään tulisi saada
Takkarannan viemäriosuuskunnalta.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa, Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2011–
2017 ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarviossa 2018 ja 2019 on linjattu Kajaanin Veden toimivan
nykyisillä toiminta-alueillaan, joita laajennetaan vain asemakaava-alueiden laajentuessa, joten runkoverkon
ja liitopisteiden ulottaminen lähemmäs kaavaluonnoksen LH- ja TY-alueita olisi ristiriidassa näiden
linjausten kanssa.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksella ei ole kaavaluonnoksesta muuta lausuttavaa.

Vastine:
Kaavaluonnoksessa osoitetut uudet asuinrakennuspaikat on sijoitettu täydentämään olevaa rakentamista
olemassa olevan tieverkon sekä vesi- ja viemäriverkon läheisyyteen. Takkarannan vesiosuuskunta ei ole
kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa ottanut kantaa kaavaluonnoksessa osoitettujen uusien AP-
merkinnällä osoitettujen rakennuspaikkojen tai olemassa olevan LH-merkinnällä osoitetun huolto-asema-
alueen ja uuden TY-merkinnällä osoitetun teollisuusalueen liittämismahdollisuuksista osuuskunnan
viemäriverkkoon. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

7. Kajaanin kaupungin Ympäristötekninen lautakunta, 24.10.2018

Osayleiskaava toteuttaa hyvin tavoitetta tiivistää kaupunkirakennetta olemassa olevien vesi- ja
viemärilinjojen varrella, huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen suojelun.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Takkarannantien uuden kevyen liikenteen väylän osalta
ympäristötekninen lautakunta esittää väylän sijoittamista Takkarannantien eteläpuolelle, mikäli väylä
mahtuu tien eteläpuolelle, johtuen huomattavasti runsaammasta asutuksesta verrattuna tien
pohjoispuoleen. Tämä kyseinen ratkaisu parantaisi liikenne- ja asukasturvallisuutta, kun Takkarannantien
ylityksiä asutukselta kevyen liikenteen väylälle tulisi huomattavasti vähemmän.
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Kajaanin kaupungilla on ollut pulaa isommista teollisuustonteista. Ympäristötekninen lautakunta pitää
hyvänä asiana tukea elinkeinotoimintaa kaavoittamalla hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen (VT5) lisää
alueita teollisuus- ja varastotoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa (kaavamääräyksellä TY). Ympäristötekninen lautakunta toivoo Kajaanin
veden johtokunnan suhtautuvan myönteisesti kunnallistekniikan laajentumiseen uudelle osayleiskaavan
osoittamalle teollisuus- ja varastoalueelle, mikäli yleiskaavaluonnos laillistuu ja tällaisia tarpeita
myöhemmin ilmenee.

Osayleiskaavaluonnokseen on osoitettu 11 uutta rakennuspaikkaa, joista kolme kuivan maan paikkaa on
kaupungin omistamalla maalla. Vähän ympäristöhaittoja aiheuttava teollisuus- ja varastoalue sijoittuu myös
lähes kokonaan kaupungin maalle.

Osayleiskaavaluonnos monipuolistaa tonttitarjontaa kaupungin keskustaajaman välittömässä
läheisyydessä.

Ympäristöteknisellä lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa nähtävillä olevasta
Äkälänniemen osayleiskaavaluonnoksesta.

Vastine:
Takkarannantien uuden kevyen liikenteen reitin sijoittumista suhteessa tiehen on tarkasteltu
kaavaprosessin aikana. Kevyen liikenteen reitti osoitetaan jalankulkijoiden liikenneturvallisuuden vuoksi
kaavakartalla pohjoispuolen sijaan Takkarannantien eteläpuolelle.

8. Kainuun Museo, 26.10.2018

Rakennettu ympäristö

Kaavaselostuksen kohdassa 2 Lähtökohdat, 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista, 2.1.3 Rakennettu
ympäristö ja palvelut alueen kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin viitataan lähinnä tiedossa
olevilla muinaismuistokohteilla seuraavanlaisesti,

Pysyvän ja loma-asumisen rakennuskanta on muodostunut useiden vuosikymmenien aikana.

Ensimmäiset rakennukset ovat valmistuneet 1920-luvulla ja asutus on lisääntynyt alueella
edelleen 1950- ja 1960-luvuilla. Sittemmin rakennuskanta on täydentynyt tiheäksi erityisesti
Kuurnantien ja viitostien välisellä alueella sekä Ammelahden rannoilla Ammeniemessä ja
Takkarannantien eteläpuolella. Äkälänniemen vieressä, Kuurnantien varressa ja Nuasjärven
rannalla sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä vesiliikenteen alueeksi tarkoitettu
veneenlaskupaikka.

Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tehtiin vuonna 2016
ja inventoinnissa on tutkittu myös Äkälänniemen kaava-alue. Äkälänniemen eteläpään
kumpareella Nuasjärven rannalla sijaitsee inventoinnin mukaan vuosina 1982 ja 1983
tehdyissä kaivauksissa löydetty radiohiiliajoitusten perusteella mesoliittiseen kivikauteen
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ajoittuva asuinpaikka ja 400–100 eaa ajoittuva raudanvalmistuspaikka, joka on Suomen
vanhimpia.

Nämä tiedossa olleet muinaismuistokohteet on huomioitu voimassa olleessa Kajaani
keskustaajama 2015 osayleiskaavassa yhteisellä suojelukohdemerkinnällä ja jättämällä
varsinainen Äkälänniemi suojelukohdemerkinnän lähiympäristössä rakentamiselta vapaaksi
alueeksi. Äkälänniemen osayleiskaava-alueelta ei ole tiedossa muita kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä kohteita.

Rakennuskannan inventoinnin yhteydessä tarkastelimme Äkälänniemen vieressä sijaitsevassa
venevalkamassa/veneenlaskupaikalla olevaa vanhaa punaista hirsirakennusta. Jo vuoden 1939 ilmakuvassa
kohdalla sijaitsee nykyistä laajempi rakennuskokonaisuus. Kaavoittajalta saamamme tiedon mukaan
nykyinen rakennus olisi rakennettu 1948.

Luonnoksessa kohdalla on kaavamerkintä LV:

Venevalkama-alue.

Aluetta saa käyttää veneiden vesillelaskupaikkana ja pienveneiden säilytykseen. Alueelle ei
saa rakentaa laitureita.

Hirsirakennus sijaitsee LV-merkinnän sisällä. Se on kuitenkin ehkä ainut alueella säilynyt ja osin kunnostettu
historiansa puolesta paikallisesti merkityksellinen rakennus. Olisi suotavaa, että rakennus säilytettäisiin,
mikäli se on muun alueenkäytön kannalta sopivaa.

Tämänhetkisten selvitystemme mukaan alueella ei ole tunnustettuja valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai
paikallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Alue ei myöskään esimerkiksi sijoitu RKY
2009-aluemerkinnän alaisuuteen eikä siellä ole rakennussuojelulailla suojeltuja rakennuksia. Kaava-alue
sijoittuu kuitenkin maantieteellisesti RKY 2009 Kajaaninjoen historiallisen kokonaisuuden ja
maakunnallisesti arvokkaan Sivola-Tuomaalan maisema-alueen välialueeseen. Läheisyydessä on myös
Kajaaninjoen historiallisen kokonaisuuden aluerajaukseen kuuluva Pyörteen tila, joka on historiallisesti
arvokkaan Nälkäkanavan varrella ja oli tervasoutajien taukopaikka.

Vaikka suunnittelualueella ei ole tunnustettuja kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita,
tulisi suunnittelualueen lähiseudun kulttuurihistoriallinen tausta huomioida kaavatyössä.

Kappaleen 4 Yleiskaavaratkaisu ja sen perusteet, 4.4 Kaavan vaikutukset, 4.4.2 Vaikutukset luontoon,
luonnonympäristöön ja maisemaan selostus liittyen kaavan maisemavaikutuksiin on tässä vaiheessa
riittävä:

Tuleva uusi rakentaminen tulee vastaamaan mittakaavaltaan alueella jo olevaa
rakennuskantaa.

Osayleiskaavassa esitetty rakennuspaikkoja koskeva suurin mahdollinen rakennusoikeus sekä
uuden rakennuspaikan vaatima vähimmäispinta-ala vastaavat tehokkuudeltaan alueen
nykyistä rakentamista. Kaavan toteutumisella ei tule olemaan merkittäviä vaikutuksia
kulttuuriympäristölle tai Kajaanin kaupunkikuvalle.
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Arkeologinen kulttuuriperintö

Kaava-alueella on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2016 (Vesa Laulumaa, Keskustaajaman
osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi). Äkälänniemen kaava-alueelta ei löytynyt uusia arkeologisen
kulttuuriperinnön kohteita. Kaava-alueella sijaitsee yksi muinaismuistolain (295/963) rauhoittama kiinteä
muinaisjäännös, Äkälänniemi. Kaavaluonnos perustuu riittäviin selvityksiin.

Kaavassa muinaisjäännös on huomioitu asianmukaisesti. Muinaisjäännösalue ja sen lähiympäristö on jätetty
rakentamisesta vapaaksi alueeksi.

Muinaisjäännöksen kaavamerkintään tulee lisätä määräys: Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu
kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen on kielletty. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää museoviranomaiselta.
Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo)
lausunto.

Kaavamerkinnän, turkoosi neliö, yhteyteen tulee liittää kirjaimet sm.

Kainuun Museolla ei ole muuta huomautettavaa Äkälänniemen keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutos
luonnoksesta.

Vastine:

Muinaisjäännöksen kaavamerkintää koskeva kaavamääräys täydennetään ja kaavamerkintää tarkennetaan
lausunnossa esitetyllä tavalla.

9. Kainuun ELY-keskus, 26.10.2018

Kajaanin kaupungin tavoitteena on, että Äkälänniemen osayleiskaavan perusteella voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista asumiseen osoitetuilla alueilla ilman suunnittelutarve- ja
poikkeamismenettelyjä. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaava-alueen väljän rakenteen ja
uusien rantarakennuspaikkojen vähäisen määrän vuoksi Äkälänniemen osayleiskaava ohjaa riittävällä
tavalla sen pohjalta suoraan luvitettavaa rakentamista.

Osayleiskaavan muita keskeisiä tavoitteita ovat päivittää Äkälänniemen maankäytön tilanne virkistyksen
sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet huomioiden, tukea kaavan avulla kevyenliikenteen
yhteyden muodostumista alueen läpi ja osoittaa Särämäntien (valtatie 5) varteen uusi teollisuus- ja
varastoalue.

Kainuun ELY-keskus toteaa, että kaavaa varten tehty luonto- ja liito-oravaselvitys on perusteellisesti tehty ja
se on otettu hyvin huomioon kaavaratkaisussa. Kaavan vaikutukset ovat myös hyvin ja riittävästi arvioitu.
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Äkälänniemen toiminnallisesti ja maisemallisesti keskeisille alueille osoitetut VL-, LV-, MY-, M-1- alueet
yhdessä suunnittelualueen läpi kulkevaksi osoitetun kevytliikenneyhteyden kanssa luovat hyvät
edellytykset Äkälänniemen asumisviihtyvyyden ja liikenneturvallisuuden kehittämiselle tulevaisuudessa.

Suunnittelualue liittyy Kajaanin keskeiseen kaupunkirakenteeseen valtatie 5:n välityksellä, mikä asettaa
liikenneturvallisuuden huomioimiselle kaavoituksessa erityisiä vaatimuksia. Osayleiskaavaluonnoksen
mukainen uusi teollisuus- ja varastoalue lisää toteutuessaan valtatie 5:n ja Takkarannantien risteysalueen
liikennemääriä ja sitä myötä riskejä liikenneturvallisuudelle. Kainuun ELY-keskus esittää, että tämän
risteysalueen kaavasuunnittelu tehdään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossaan 15.10.2018
esittämien periaatteiden mukaisesti:

”Valtatie 5:n ja Takkarannan risteysalueelle on kehittyvän maankäytön myötä syytä tehdä
liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. Pitkällä aikavälillä
voidaan varautua liikennevalo-ohjattuun risteykseen, mutta sitä ennen liittymän toimivuus
ja turvallisuus vaatii toimenpiteitä liittymä-järjestelyissä. Valtatieltä (vt5) Kajaanista päin
tultaessa Takkarannalle oikealle kääntyvä liikenne olisi hyvä ohjata valtatiestä erotetulle
oikealle kääntymiskaistalle. Tämä parantaa Takkarannantieltä tulevan liikenteen
turvallisuutta. Tämä järjestely tulisi huomioida kaavassa aluevarauksena liittymän kohdalla.”

Vastine:

Kaavakarttaan merkitään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausunnon
periaatteiden mukaisesti valtatien 5 ja Takkarannantien risteysalueen yhteyteen eteläpuolelle
aluevarausmerkinnällä LT yleisen tien alue risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

10. Kajaanin kaupungin Sivistyslautakunta, 14.11.2018 (lausunnolle myönnetty lisäaikaa)

Lautakunta toteaa, että kaupungin vetovoiman kehittämiseksi on erittäin hyvä, että pientalotontteja
kaavoitetaan vetovoimaisille alueille lähelle palveluja vesistön ja luonnon äärelle.

Sivistystoimialan palvelujen järjestämisen näkökulmasta kaavalla ei ole oleellisia tai välittömiä vaikutuksia.
Koulu- ja päiväkotipalvelut sijaitsevat suunnitellun asuinalueen läheisyydessä.

Vastine: Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
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MIELIPITEET

1. MIELIPITEEN JÄTTÄNEET A JA B, 8.10.2018

Mielipiteen jättäneiden useissa sähköposteissa esittämä muistutus koskee ensi sijassa Äkälänniemen ranta-
alueeseen kuuluvia kahta kiinteistöä ja 1950–60-luvuilla näihin kiinteistöihin liittyneitä omistusoikeudellisia
asioita sekä osayleiskaavaluonnoksen vaikutusta maanomistustilanteeseen.

Lisäksi mielipiteen jättäneet kyseenalaistavat kaavaluonnoksessa Kuurnantien varteen esitetyn uuden
kevyen liikenteen väylän tarpeettomana. Mielipiteen jättäneiden mielestä Kuurnantielle ei tule lisätä
läpikulkuliikennettä ja Takkarannantielle on hyvät kulkuyhteydet muuta kautta.

Mielipiteessä vaaditaan alueella sijaitsevan tilan tietojen korjaamista (liite 2. Äkälänniemi tilat) perustellen,
ettei kyseinen tila ole emätila, koska tila on ostettu 13.5.1954 tapahtuneella kaupalla toisesta tilasta.

Jätetyssä mielipiteessä todetaan, ettei entinen uittoyhtiön ja nykyinen kaupungin alue sovellu yleiseksi
venevalkama-alueeksi omakotitaloalueen keskelle. Jätetyn mielipiteen mukaan paikan yleisluonteisesta
käytöstä on ollut häiriötä ja tämä aiheuttaa vaikutuksia lähellä olevan omakotitalotontin arvon laskulle.

Vastine:
Laadittavana oleva Äkälänniemi osayleiskaava ei muuta alueen omistusoikeudellista tilannetta.
Osayleiskaavan luonnoksessa ei ole muutettu kyseessä olevia kiinteistörajoja, omistusoikeuksia tai
käyttöoikeuksia koskien rantaa. Osayleiskaavassa pohjakartalla esitetyt kiinteistörajat ovat alueella
rekisterinpitäjänä toimivan Maanmittauslaitoksen virallisia rekisteritietoja. Maanmittauslaitos on käsitellyt
asiaa omalta osaltaan 15.2.2019 päivätyllä kirjeellään.

Kuurnantien kevyen liikenteen reitin tarve on todettu useiden alueen asukkaiden lukuisissa kannanotoissa
sekä viranomaisten välisissä neuvotteluissa. Kuurnantien rinnalle osoitettava uusi kevyen liikenteen reitti
parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä vastaa asukkaiden esittämään
toiveeseen alueen liikenteellisestä kehittämisestä. Kevyen liikenteen reitin osoittaminen osayleiskaavassa
ei lisää alueen ajoneuvoliikennettä tai ohjaa ajoneuvoja muilta tieosuuksilta Kuurnantielle. Takkarannantien
ja Kätönlahden/Kajaanin keskustan välistä jalankulku- ja pyöräilyliikennettä ei voida ohjata
tarkoituksenmukaisella tavalla valtatien 5 kautta. Jalankulun ja pyöräilyn tapahtuessa nykyisellään
Kuurnantietä pitkin uusi kevyen liikenteen reitti parantaa olemassa olevan kevyen liikenteen edellytyksiä.
Kevyen liikenteen reitin sijainti tarkentuu osayleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Pinta-alapohjaisella emätilaperiaatteella (myös ”kantatilaperiaate”) osayleiskaavan rakennusoikeus
määritetään tietyn poikkileikkausajankohdan mukaisille tiloille eli emätiloille. Emätilamitoituksen
lähtökohtana käytetään Kajaanissa rantakaavasäännösten voimaantulovuoden 1969 mukaista tilajakoa.
Mitoituksen tavoitteena on turvata maanomistajien mahdollisimman tasavertainen kohtelu ja tutkia
asuinrakentamiseen soveltuvilla alueilla kiinteistökohtainen rakennusoikeus. Mielipiteessä mainittu tila on
suunnittelualueelle tehdyssä emätilatarkastelussa poikkileikkausajankohdan 1969 mukaisesti emätila.
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Äkälänniemi kaavaluonnoksessa merkinnällä LV, venevalkama-alue osoitettua aluetta saa käyttää veneiden
vesillelaskupaikkana ja pienveneiden säilytykseen. Alueelle ei saa kaavamääräyksen mukaisesti rakentaa
laitureita. Kajaanin kaupungin omistama maa-alue on alueella voimassa olevassa Keskustaajama 2015
osayleiskaavassa osoitettu merkinnällä LV, vesiliikenteen alue. Äkälänniemi osayleiskaavassa alueen
käyttötarkoitus säilyy vesiliikenteen alueen tähänastista käyttöä vastaavana. Venevalkama-alue palvelee
keskustan läheisenä yleishyödyllisenä kohteena kaupunkilaisia, joilla ei ole omaa rantaa käytössä.
Nuasjärven rannalla on varsin rajallisesti käytettävissä paikkoja veneiden vesillelaskulle tai rantautumiselle.

Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan tai kaavaselostukseen.

2. MIELIPITEEN JÄTTÄNYT C, 15.10.2018

Mielipiteen jättänyt vaatii koko 1 ha suuruiselle rantaan rajoittuvalle tilalleen AP-1/1-merkintää ja luo-1-
merkinnän poistamista laaditusta osayleiskaavasta. Vaatimuksen perusteina esitetään kaavaluonnoksessa
osoitetun luo-1-alueen olevan tavallista joka puolelta Kajaania löytyvää isovarpurämettä, ja ettei alueella
ole silmällä pidettäviä erityisiä luontoarvoja eikä uhanalaisia lajeja. Lisäksi mielipiteessä on todettu
perusteena maa-alueen sijaitsevan Takkarannan vesiosuuskunnan viemäröinnin läheisyydessä ja viereisen
kiinteistön rakentaneen luo-1-alueen käsittävälle suolle maalämpöputkiston, joka on osaltaan muuttanut
alueen tilannetta.

Vastine:

Luo-1-merkinnän rajaus pohjautuu Äkälänniemi osayleiskaavaa varten vuonna 2016 laadittuun
luontoselvitykseen, jossa on todettu kyseisellä alueella sijaitsevan luonnontilaisen kaltainen isovarpuräme.
Laaditussa luontoselvityksessä kohteelle on annettu kaavamerkintäsuositukseksi luo-merkintä, jolla
osoitetaan osayleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet.

Luo-1-merkinnän rajausta tarkennetaan kaavakartalla pienemmäksi siten, etteivät luo-1-merkinnän
osoittaman alueen luontoselvityksessä todetut luontoarvot heikkene. Vastaavasti mielipiteen jättäneelle
maanomistajalle kaavaluonnoksessa osoitettua AP-1/1-aluetta laajennetaan tilan ns. kuivan maan puolella.

3. MIELIPITEEN JÄTTÄNEET D, E JA F, 22.10.2018

Mielipiteen jättäneet vaativat yhteisomistuksessa olevalle Kangaspuroon rajoittuvalle tilalleen
kaavoitettavan vähintään kolme tonttia. Tilalle on kaavaluonnoksessa osoitettu 1 tontti ja alue on osoitettu
muilta osin metsämaaksi.

Vastine:

Äkälänniemi osayleiskaavaluonnoksessa kyseiselle Kangaspuroon rajoittuvalle tilalle on osoitettu
emätilamitoituksen perusteella yksi uusi pysyvän asumisen rakennuspaikka merkinnällä AP-2/1. Muilta osin
tila on osoitettu merkinnöillä M-1 metsätalousvaltainen alue sekä MY maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on ympäristöarvoja. Tilalla ei ole olemassa olevia asuin- tai lomarakennuksia. Osayleiskaavan mitoitus
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perustuu pinta-alapohjaiseen emätilaperiaatteeseen (myös ”kantatilaperiaate”), jonka mukaan
rakennusoikeus määritetään tietyn poikkileikkausajankohdan mukaisille tiloille eli emätiloille.
Emätilamitoituksen lähtökohtana käytetään Kajaanissa rantakaavasäännösten voimaantulovuoden 1969
mukaista tilajakoa.

Mitoituksen tavoitteena on turvata maanomistajien mahdollisimman tasavertainen kohtelu ja tutkia
asuinrakentamiseen soveltuvilla alueilla kiinteistökohtainen rakennusoikeus. Niin sanotuilla ”kuivanmaan
rakennuspaikoilla” mitoituslukuna on käytetty periaatetta 1 rakennuspaikka / hehtaari, mikä mahdollistaa
laskennallisesti kyseiselle noin 1,52 hehtaarin kokoiselle tilalle korkeintaan 1 uuden, kaavaluonnoksessa jo
osoitetun rakennuspaikan. Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

4. MIELIPITEEN JÄTTÄNYT G, 22.10.2018

Mielipiteen jättänyt ehdottaa omistamalleen tilalle kaavaluonnoksessa uutta rakennuspaikkaa osoittavan
AP-2/1-paikan sekä olemassa olevaa rakennuspaikkaa kuvaavan AP-1/1-alueen yhdistämistä suuremmaksi
AP-1/1-rakennuspaikaksi. Samalla mielipiteen jättänyt ehdottaa em. AP-2/1-rakennuspaikan osoittamista
uudelle paikalle samalla tilalla kaavaluonnoksessa MY-merkinnällä (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja) osoitetulle alueelle.

Vastine:

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaisesti yleiskaavaa laadittaessa tulee ottaa huomioon yleiskaavan
sisältövaatimukset, mm. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Kangaspuron suu ja ranta-alueet ovat
varsin tiheään rakennetun suunnittelualueen keskeisiä virkistykseen soveltuvia alueita ja harvoja veneellä
rantautumiselle mahdollisia alueita. Osayleiskaavassa on lisäksi turvattava kaavamerkinnällä MY, Maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, osoitetun Kangaspuron varren luontoarvojen
säilyminen sekä rakennetun ympäristön aiheuttamat maisemavaikutukset vesistön äärellä.
Osayleiskaavassa esitetyt luontoarvot perustuvat Äkälänniemi osayleiskaavan alueelle vuonna 2016
laadittuun luontoselvitykseen.

Kaavaluonnoksessa esitettyä olemassa olevaa merkinnällä AP-1/1 osoitettua rakennuspaikkaa laajennetaan
hieman länteen ja vastaavasti tarkistetaan kaavaluonnoksessa esitettyä AP-2/1 rakennuspaikan sijaintia
sekä muotoa. Nämä tarkistukset voidaan tehdä vaikeuttamatta edellä esitettyjen virkistys- ja
luonnonarvojen edistämistä ja lisäämättä rakentamisen aiheuttamia maisemavaikutuksia.

5. MIELIPITEEN JÄTTÄNEET H JA I, 25.10.2018

Mielipiteen jättäneiden palaute koskee kaavaluonnoksessa osoitettua aluetta TY Teollisuusalue, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Alueen yritykset
Suunniteltu alue sijaitsee kaupunkista n. 4 km päässä, sinne ohjautuisivat pienet koneyrittäjät, korjaamot
ym. raskaankaluston yrittäjät
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Haitat
-lisää ympärivuorokautista melua , teollisuusrakennusten ulkovalaistus valaisee ympäristöä (valo saastetta)
-liittymän liikenteen melu kasvaa
-liian lähelle vakituista asutusta, talojen ja tonttien arvoa laskee
-lähellä kaupunkia vakituista ja kesäasutusta nuasjärven rannalla, rauhallinen miljöö rikkoontuu
rakentamalla alueelle teollisuutta
Alueen infra
-viemäröinti puuttuu, osakaskunnan toimesta kuurnantien ja takkarannantien varteen rakennettu
paineviemäri suunniteltu nykyisten ja tulevien kesä-ja vakituisten rakennuspaikkoja varten, ( ei kestä
teollisuusalueen kuormitusta)
-hulevesien viemäröinti puuttuu, jo nykyisensenkin  kylmäaseman  hulevedet valuvat suodattamatta
läheiseen kangaspuroon ja sitä kautta nuasjärveen, (alueellea säilytetään raskastakalustoa ja niiden
perävaunuja)
 Tieliittymä
-5-viitostien liittymä/ särämäntie-takkarannantie-heinisuontie
-risteys on x-liittymä ( vaarallisempi kun särämäntien ja nuaskadun liittymä)
-teitä hallitsee tielaitos ja  ELY-keskus
-risteyksestä tulee niin vaarallinen että vaatii liikenneympyrän tai liikennevalot
-kustannus kummalle tahansa vaihtoehdolle on yli 500 000,00€
-ilman risteyksen muutosta vaarallinen ja ruuhkainen risteys ohjaisi osan liikenteestä kuurnantielle

Mielestämme huonosta pientalo-ja teollisuusalueen sovituksesta on köntätäläntien-patrosentien alue.

Vastine:

Merkinnällä TY osayleiskaavassa osoitettu teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia, sijoittuu Äkälänniemen suunnittelualueen pohjoiseen reunaan valtatien 5 varteen ja
etäisimpään osaan suunnittelualuetta Nuasjärven ranta-alueen asutukseen nähden. TY-merkinnällä
osoitetun alueen ja olemassa olevan sekä osayleiskaavassa osoitettavan uuden asuinrakentamisen alueiden
väliin on jätetty rakentamisesta vapaaksi merkinnällä M-1 osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle
ei osoiteta rakennusoikeutta. Äkälänniemen suunnittelualue on jo nykyisellään liikenteen pääväylän
valtatie 5 sekä rautatien välittömällä vaikutusalueella. Uuden teollisuusalueen TY toiminnan aiheuttamia
häiriöitä rajoittaa osayleiskaavassa aluetta koskeva kaavamääräys, jonka mukaan uuden toiminnan tulee
olla luonteeltaan teollisuus- ja varastotoimintaa, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman
pilaantumista tai muuta haittaa.

Kajaanissa on viime vuosien aikana todettu tarve kaupungin vuokrattaville laajoille teollisuustonteille.
Kaavaratkaisulla hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria osoittamalla teollisuus- ja
varastotoiminnalle soveltuva alue kaupungin omistuksessa olevalta maa-alueelta. Ratkaisulla tuetaan
alueen elinkeinotoiminnan edellytyksiä osoittamalla toimivien keskeisten liikenneyhteyksien läheisyyteen
teollisuus- ja varastotoiminnalle alue, josta ei aiheudu ympäristöön häiritsevää melua, ilman pilaantumista
tai muuta haittaa. TY-alueen teollisuus- ja varastotoimintojen toteuttaminen edellyttää rakennuslupia sekä
mahdollisia ympäristölupia toiminnan luonteesta riippuen. Tulevan alueen toimintojen luonne tarkentuu
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja lupamenettelyn aikana.
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Teollisuus- ja varastotoiminnan alueen käyttöönotto edellyttää kunnallisteknisten valmiuksien kehittämistä
alueella. Teollisuusalue TY sijaitsee vesihuoltolaitosten nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolella.
Lähtökohtaisesti yhdyskuntateknisten valmiuksien kehittämisestä vastaavat alueelle tulevat
toiminnanharjoittajat, joiden tulee selvittää liittyminen vesihuollon runkoverkkoon.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kaavaluonnoksesta jättämässään lausunnossa todennut risteysalueen
liikennettä koskien: ”Valtatie 5:n ja Takkarannan risteysalueelle on kehittyvän maankäytön myötä syytä
tehdä liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. Pitkällä aikavälillä voidaan
varautua liikennevalo-ohjattuun risteykseen, mutta sitä ennen liittymän toimivuus ja turvallisuus vaatii
toimenpiteitä liittymä-järjestelyissä. Valtatieltä (vt5) Kajaanista päin tultaessa Takkarannalle oikealle
kääntyvä liikenne olisi hyvä ohjata valtatiestä erotetulle oikealle kääntymiskaistalle. Tämä parantaa
Takkarannantieltä tulevan liikenteen turvallisuutta. Tämä järjestely tulisi huomioida kaavassa
aluevarauksena liittymän kohdalla.” Kaavakarttaan merkitään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
kaavaluonnoksesta antaman lausunnon periaatteiden mukaisesti valtatien 5 ja Takkarannantien
risteysalueen yhteyteen eteläpuolelle aluevarausmerkinnällä LT yleisen tien alue risteysalueen
liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan tai kaavaselostukseen.

6.  MIELIPITEEN JÄTTÄNEET J, K JA L, 25.10.2018

Mielipiteen jättäneet ilmoittavat kannattavansa osayleiskaavan mukaista esitystä, jonka mukaan valtatien
5 ja Kuurnantien välisellä alueella sijaitsevat 4 kiinteistöä jäisivät rakentamisen ulkopuolelle. Palautteen
mukaan ”Kyseisillä tonteilla on luontoarvoja, jotka on otettava huomioon. Ohitustieltä tonteille kantautuva
melu korostuu, jos tontit osoitetaan rakentamiskäyttöön. Lisäksi on otettava huomioon Kangaspuron varsi,
jonka on todettu olevan luontoarvoiltaan erityinen.

Olemme sitä mieltä, että tonteille ei pidä rakentaa eikä sinne saa myöskään osoittaa
teollisuusrakentamista. Reunalantie ja Kuuselantie ovat yksityisteitä, jotka ovat tontinomistajien omalla
maalla. Tonttien omistajat eivät hyväksy liikennettä näiden teiden kautta uusille tonteille. Jos tontit aa ja
bb osoitetaan teollisuustonteiksi, niin em. yksityisomistuksessa oleville teille tulee uutta raskasta
ajoneuvoliikennettä.

Kuuselantien varrella olevat tontit ovat tulleet perinnönjaon kautta henkilölle M (alkuperäinen tontti cc,
josta on lohkaistu nyk. tontit nrot dd ja ee) ja henkilölle N (nyk. tontti nro ff). Kuuselantie on perustettu
näiden kahden alkuperäisomistajan maalle, joka on yksityistie.”

Kuurnantien ja Kuuselantien välissä olevalle tontille AP-2/1 Kajaanin kaupungin tulee osoittaa tieliittymä
Kuurnantien puolelta. Kuuselantien kautta ei voi kulkea ko. tontille, koska Kuuselantie on yksityistie.”

Vastine:

Mielipiteessä rakentamisen ulkopuolelle jätettäväksi kannatetut kiinteistöt sijaitsevat kaavaluonnoksessa
merkinnällä M-1 metsätalousvaltainen alue osoitetulla alueella, jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.
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Olemassa olevien tieyhteyksien ja liittymien käyttäminen nykyisen ja uuden rakentamisen yhteydessä on
yhdyskuntateknisen verkon ja liikenneturvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on todennut Äkälänniemi osayleiskaavan kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossaan, että
kaavaselostuksessa esitetty periaate, jossa uudet rakennuspaikat eivät vaadi uusia liittymiä, on hyvä ja
tulee huomioida rakennuslupavaiheessa rakennuspaikkojen yhteyksiä suunniteltaessa. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausunnon mukaan Takkarannantiehen tukeutuu jo
nykyisellään yksittäisiä pihateitä, eikä niiden lukumääräinen kasvu ole enää liikenneturvallisuuden kannalta
suotavaa. Osayleiskaavassa ei päätetä kiinteistökohtaisten liittymien paikoista, mutta kaavassa voidaan
esittää maankäytön sekä liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta tarkoituksenmukainen
ratkaisu liittymille. Yhden uuden rakennuspaikan aiheuttama mahdollinen tuleva vaikutus jo rakennetun
alueen liikennemäärille ja Reunalantiellä sekä Kuuselantiellä on hyvin pieni.

Yksityistielaki määrittelee tieoikeuden perustamisen edellytykset seuraavasti:
”Kiinteistön hyväksi on perustettava rasitteena pysyvä tieoikeus uuden tien tekemistä varten tarpeelliseen
tiealueeseen tai ennestään olevaan tiehen, jos se on tärkeää kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä
varten eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle tai muulle rekisteriyksikölle taikka
ennestään olevan tien tieosakkaalle.

Tieoikeus on perustettava mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti siten, että tien tarkoitus saavutetaan
mahdollisimman edullisesti ja että tiestä tai sen käyttämisestä ei aiheudu ympäristölle tarpeetonta haittaa
eikä kenellekään suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä.” (Yksityistielaki 4 §)

Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan tai kaavaselostukseen.
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KAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ
NIIDEN VASTINEET

Äkälänniemi osayleiskaava  11.11.2019

LAUSUNNOT

1. Kainuun Pelastuslaitos, 10.10.2019

Pelastusviranomaisella ei huomauttamista Äkälänniemen osayleiskaavasta.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

2. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne-vastuualue, 18.10.2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ole lausuttavaa Äkälänniemen osayleiskaavaehdotuksesta.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

3. Takkarannan vesiosuuskunta, 23.10.2019

Uusien (AP) rakennuspaikkojen liittyminen Takkarannan vesiosuuskuntaan
Takkarannan vesiosuuskunnan hallitus toivottaa ilomielin uudet jäsenet tervetulleiksi
jätevesiosuuskuntaan. Takkarannantien ja Virtasalmentien varressa olevat uudet
asuinrakennuspaikat (AP merkinnällä olevat, yht. 7 kpl) ovat karttatarkastelun perusteella
liitettävissä osuuskunnan verkostoon suhteellisen helposti ilman verkoston ylikuormittumista.

Huoltoasema-alueen tai teollisuusalueen liittyminen Takkarannan vesiosuuskuntaan (LH tai TY).
Kajaanin vesi esittää 24.10.18 lausunnossaan, että mahdollisen huoltoasema-alueen tai
teollisuusalueen (LH tai TY merkinnällä oleva rakennuspaikka) jätevedet ohjattaisiin Takkarannan
vesiosuuskunnan verkostoon. Takkarannan vesiosuuskunnan verkosto on rakennettu 11 vuotta
sitten alueen asuinrakennuksien jätevesien hoitoon, ei teollisuuden käyttöön. Myös Rehjan
vesiosuuskunnan asuintalojen jätevedet kulkevat saman runkolinjan läpi. Takkarannan

LIITE 6.
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vesiosuuskunta linjaa, ettei osuuskunnan verkostoon / paineputkeen tule liittää teollisuuskäytön
viemäriliittymää, vaan tähän on suunniteltava kestävämpi ratkaisu.

Takkarannan vesiosuuskunta on valmis tekemään yhteistyötä Kajaanin veden kanssa, etsiessään
parasta mahdollista ratkaisua jätevesihuollolle huoltoasema-alueen tai teollisuusalueen osalta,
mikäli tällainen tarve aikanaan tulee esiin.

Vastine:
Kaavaluonnoksessa osoitetut uudet asuinrakennuspaikat on sijoitettu täydentämään olevaa rakentamista
olemassa olevan tieverkon sekä vesi- ja viemäriverkon läheisyyteen. Merkintöjen LH, Huoltoasema-alue ja
TY, Teollisuusalue, jolla ympäristö aiheuttaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, osoittamilla alueilla
yhdyskuntateknisten valmiuksien kehittämisestä vastaavat alueelle tulevat toiminnanharjoittajat. LH,
Huoltoasema-alueen kaavamääräyksen mukaan aluetta saa käyttää kylmäasemana tai polttoaineen
jakeluasemana, mikä vastaa alueen nykyistä käyttötarkoitusta.

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

4. Kainuun liitto, 24.10.2019

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

5. Kainuun Museo, 25.10.2019

Kainuun Museo on lausunut kaavaluonnoksesta 26.10.2019. Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon
kaavaehdotuksessa. Kainuun Museolla ei ole huomautettavaa Äkälänniemen keskustaajama 2015
osayleiskaavan muutosehdotuksesta.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

6. Paltaniemen-Jormuan osakaskunta, 25.10.2019

Takkarannantien ja vt 5:n risteysalue
Paltaniemen-Jormuan osakaskunnalla ei ole huomauttamista omistamansa maapalan
sisällyttämistä osayleiskaavaan esitetyllä tavalla.
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Mikäli maapalan käyttö realisoituu liikennejärjestelyjen tarpeisiin, maapalan lunastuksesta
hyvitettäneen osakaskuntaa vallitsevan hintatason mukaan.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

7. Kainuun sote Ympäristöterveydenhuolto, 30.10.2019

Kaavan toteuttaminen nostaa vähäisesti päivittäisten liikennevirtojen määrää uusien pientalojen
rakennuspaikkojen sekä teollisuus- ja varastotoiminnan alueen vuoksi Takkarannantien ja VT5 risteyksessä
ja uusien pientalojen rakennuspaikkojen vuoksi Kuurnantiellä.

Keskeisin ympäristön häiriötekijä on Särämäntieltä kantautuva tieliikenteen melu, jonka vaikutukset
esiintyvät suurimmillaan Särämäntien ja Kuurnantien välisellä asuinalueella. Meluasiat on huomioitu
kaavamerkinnöissä.

Ympäristöterveydenhuolto on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista
Äkälänniemen osayleiskaavaehdotukseen.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

8. Kajaanin Vesi, 31.10.2019

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousvesi- ja jätevesiviemärirunkoverkkojen kapasiteetit ovat riittävät
kaavaluonnoksessa osoitettujen 12 uuden rakennuspaikan vesihuollon järjestämiseen. Näistä jäteveden
osalta valtaosa vastaanotetaan Takkarannan viemäriosuuskunnalta.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vesijohtoverkosto kattaa suunnittelualueen nykyiset asuinrakennuspaikat
neljää rakennuspaikkaa lukuun ottamatta, jotka on liitetty Kajaanin Veden vesijohtoverkostoon yhtä
rakennuspaikkaa lukuun ottamatta. Suunnittelualueelle esitetyistä uusista asuinrakennuspaikoista yksi
sijaitsee kokonaan ja kaksi osittain Kajaanin Veden toiminta-alueen ulkopuolella mutta nekin on
suhteellisen helposti liitettävissä Kajaanin Veden vesihohtoverkostoon. Suunnittelualueen nykyisistä
asuinrakennuspaikoista 10 sijaitsee kokonaan ja kolme osittain Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ja Takkarannan
viemäriosuuskunnan jätevesiviemärin toiminta-alueiden ulkopuolella ja näistä noin puolet eivät ilmeisesti
ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin. Suunnittelualueelle esitetyistä uusista asuinrakennuspaikoista yksi
sijaitsee osittain Kajaanin Veden ja osittain Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueella, yksi
sijaitsee Takkarannan viemäriosuuskunnan toiminta-alueella ja seitsemän sijaitsee vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen toiminta-alueiden ulkopuolella mutta suhteellisen lähellä Takkarannan
viemäriosuuskunnan jätevesiviemäriverkkoa.
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Kaavaluonnoksessa esitetyt huoltoasema-alue ja teollisuusalue sijaitsevat vesihuoltolaitosten toiminta-
alueiden ulkopuolella, eikä liittäminen ole yhtä helppoa kuin luonnoksessa esitetyillä
asuinrakennuspaikoilla. Kajaanin Veden taksamallin ja muiden linjausten mukaan toiminta-alueen
ulkopuolisen liittyjän liitospiste sijaitsee olemassa olevassa runkoverkossa mahdollisimman lähellä liittyjää.
Tässä tapauksessa liitospisteet olisivat Patrosentiellä 5-tien ja rautatien länsipuolella. Mikäli LH- ja TY-
rakennuspaikkojen vedenkulutus ja viemäröitävän jäteveden määrä olisivat suhteellisen vähäisiä, tulisi
selvitettäväksi voidaanko vesihuolto hoitaa Takkarannantien kautta, jolloin Kajaanin Veden
vesijohtoliittymän liitospiste olisi Takkarannantien ja Kuurnantien risteyksen paikkeilla ja viemäröinti
kutakuinkin samaa reittiä Takkarannan viemäriosuuskunnan paineviemäröinnin kautta.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa, Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2011–
2017 ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarviossa 2019 ja 2020 on linjattu Kajaanin Veden toimivan
nykyisillä toiminta-alueillaan, joita laajennetaan vain asemakaava-alueiden laajentuessa, joten runkoverkon
ja liitopisteiden ulottaminen lähemmäs kaavaluonnoksen LH- ja TY-alueita olisi ristiriidassa näiden
linjausten kanssa.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksella ei ole kaavaluonnoksesta muuta lausuttavaa.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

9. Kainuun ELY-keskus, 31.10.2019

Osayleiskaavaehdotuksessa on otettu riittävällä tavalla huomioon Kainuun ELY-keskuksen
kaavaluonnoksesta antama lausunto.

Kainuun ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
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MUISTUTUKSET

1. MUISTUTUKSEN JÄTTÄNEET A, B JA M, 3.10.2019

Muistutuksen jättäneiden esittämä asia koskee kaavaluonnoksesta jätettyjen mielipiteidensä tapaan ensi
sijassa Äkälänniemen ranta-alueeseen kuuluvia kahta kiinteistöä ja 1950–60-luvuilla näihin kiinteistöihin
liittyneitä omistusoikeudellisia asioita. Mielipiteen jättäneet esittävät osayleiskaavan palauttamista uuteen
valmisteluun esittäen perusteluiksi virheet ja puutteet kaavoitusmenettelyssä, virheet kaavaprosessissa
sekä laiminlyönnit kuulemisessa ja vuorovaikutuksessa.

Muistutuksen jättäneet esittävät kaavaluonnoksesta jättämänsä mielipiteen tapaan, ettei heidän
mainitsemansa tila ole koskaan ollut eikä ole emätila. Lisäksi muistutuksen jättäneet toistavat
kaavaluonnoksesta jättämänsä mielipiteen mukaiset kannanotot: ”Olemme myös aiemmin
lähettämässämme mielipiteessä ottaneet kantaa kevyen liikenteen ratkaisuun ja ns. entisen uittoyhtiön
alueelle kaavailtuun valkama-alueeseen. Mm. vaikutukset liikenneturvallisuuteen läpikulkuliikenteen
lisääntymisen suhteen, kevyen liikenteen tilavarauksen yhdenvertaisuuteen/tasapuolisuuteen, yleisen
venevalkama-alueen soveltuvuudesta omakotitaloalueelle häiriötekijöineen. Esitetyillä kaavaehdotuksilla
on todellakin vaikutuksia tontin arvoon eikä näitä voida sivuuttaa. Varsinkin kun suunnitelmat kohdistuvat
B:n ja M:n tontin läheisyyteen. Kuitenkin Kajaanin kaupunki on ollut täysin passiivinen näidenkään asioiden
selvittämisessä.”

Vastine:
Laadittavana oleva Äkälänniemi osayleiskaava ei muuta alueen omistusoikeudellista tilannetta.
Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole muutettu kyseessä olevia kiinteistörajoja, omistusoikeuksia tai
käyttöoikeuksia koskien rantaa. Osayleiskaavassa pohjakartalla esitetyt kiinteistörajat ovat alueella
rekisterinpitäjänä toimivan Maanmittauslaitoksen virallisia rekisteritietoja. Maanmittauslaitos on käsitellyt
asiaa omalta osaltaan 15.2.2019 päivätyllä kirjeellään sekä uudelleen 11.10.2019 päivätyllä kirjeellään.
Kajaanin kaupunki on selvittänyt asiaa kaavaluonnoksesta asianomaisilta saatuun mielipiteeseen annetussa
vastineessa sekä lukuisissa puhelinkeskusteluissa ja sähköpostitse tapahtuneessa yhteydenpidossa
asianomaisten kanssa, ja ohjeistanut toistuvasti asianomaisia kääntymään asiassa rekisterinpitäjän puoleen.

Kuurnantien kevyen liikenteen reitin tarve on todettu useiden alueen asukkaiden lukuisissa kannanotoissa
sekä viranomaisten välisissä neuvotteluissa. Kuurnantien rinnalle osoitettava uusi kevyen liikenteen reitti
parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä vastaa asukkaiden esittämään
toiveeseen alueen liikenteellisestä kehittämisestä. Kevyen liikenteen reitin osoittaminen osayleiskaavassa
ei lisää alueen ajoneuvoliikennettä tai ohjaa ajoneuvoja muilta tieosuuksilta Kuurnantielle. Takkarannantien
ja Kätönlahden/Kajaanin keskustan välistä jalankulku- ja pyöräilyliikennettä voidaan ohjata
tarkoituksenmukaisella tavalla Kuurnantien kautta. Jalankulun ja pyöräilyn tapahtuessa nykyisellään
Kuurnantietä pitkin uusi kevyen liikenteen reitti parantaa olemassa olevan kevyen liikenteen edellytyksiä ja
palvelee Kuurnantien sekä Takkarannantien varteen sijoittuvaa asutusta kattavimmalla mahdollisella
tavalla. Kevyen liikenteen reitin sijainti tarkentuu osayleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
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Pinta-alapohjaisella emätilaperiaatteella (myös ”kantatilaperiaate”) osayleiskaavan rakennusoikeus
määritetään tietyn poikkileikkausajankohdan mukaisille tiloille eli emätiloille. Emätilamitoituksen
lähtökohtana käytetään Kajaanissa rantakaavasäännösten voimaantulovuoden 1969 mukaista tilajakoa.
Mitoituksen tavoitteena on turvata maanomistajien mahdollisimman tasavertainen kohtelu ja tutkia
asuinrakentamiseen soveltuvilla alueilla kiinteistökohtainen rakennusoikeus. Muistutuksessa mainittu tila
on suunnittelualueelle tehdyssä emätilatarkastelussa poikkileikkausajankohdan 1969 mukaisesti emätila.

Äkälänniemi kaavaehdotuksessa merkinnällä LV, venevalkama-alue osoitettua aluetta saa käyttää veneiden
vesillelaskupaikkana ja pienveneiden säilytykseen. Kaavamääräyksen mukaisesti alueelle ei saa rakentaa
laitureita. Kajaanin kaupungin omistama maa-alue on alueella voimassa olevassa Keskustaajama 2015
osayleiskaavassa osoitettu merkinnällä LV, vesiliikenteen alue. Äkälänniemi osayleiskaavassa alueen
käyttötarkoitus säilyy vesiliikenteen alueen tähänastista käyttöä vastaavana. Venevalkama-alue palvelee
keskustan läheisenä yleishyödyllisenä kohteena kaupunkilaisia, joilla ei ole omaa rantaa käytössä.
Nuasjärven rannalla on suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä varsin rajallisesti käytettävissä paikkoja
veneiden vesillelaskulle tai rantautumiselle.

Äkälänniemi osayleiskaavan kaavoitusmenettely, kaavaprosessi sekä kuuleminen ja vuorovaikutus on
järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämillä tavoilla (MRL
62–63, 65–66, MRA 18–20, 30, 32a). Muistutuksessa esitetyt perustelut eivät anna aihetta osayleiskaavan
palauttamiselle uuteen valmisteluun.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan tai kaavaselostukseen.

2. MUISTUTUKSEN JÄTTÄNEET N JA O, 23.10.2019

Kevyen liikenteen väylä Takkarannantien eteläpuolelle

Turvallisuuteen vedoten on erittäin tärkeää, että kevyenliikenteen väylälle kaavassa tehdään
varaus Takkarannantien eteläpuolelle. Ylimääräiset tien ylitykset poistuvat tällä ratkaisulla.
Samalla kannamme huolta kyseisen tien valaistuksesta. Tie on todella pimeä yli puolet vuodesta ja
lapsia liikkuu tiellä koko ajan enemmän ja enemmän.

Hienoa, että tämä kaava-asia etenee. Kiitos siitä.

Vastine:
Takkarannantien uusi kevyen liikenteen reitti on osoitettu kaavakartalla liikenneturvallisuuden ja sujuvan
käytettävyyden vuoksi pohjoispuolen sijaan Takkarannantien eteläpuolelle. Takkarannantien valaistuksen
kehittäminen ei ole osayleiskaavalla ratkaistava asia.

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan tai kaavaselostukseen.


