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Kajaanin Sammonkaari -hankkeen 
tavoitteena on suunnitella Kajaa-
nin entiselle linja-autoaseman ton-
tille nykyaikainen ja monipuolinen 
kaupunkikeskustan asuinalue, 
joka tarjoaa asumista ja palvelui-
ta eri-ikäisille asukkaille.

Kajaanin Sammonkaari -hanke 
etenee pian sopimusvaiheeseen, 
jossa valitaan toimijat ja aiesopi-
muskumppanit. Tässä sopimus-
vaiheessa annetaan suuntaviivat 
sekä tavoitteet alueen kehittämi-
seen ja rakentamiseen. 

Sopimusosapuolet aloittavat 
hankealueen rakentamisen val-
mistelun ja tavoite rakentamisen 
aloittamiselle on kevään/kesän 
2021 aikana.

Hankkeelle avataan verkkosi-
vut www.sammonkaari.fi. Verk-
kosivujen kautta voi seurata muun 
muassa hankkeen etenemistä 
ajantasaisesti ja katsella Sammon-
kaaren alueesta laadittua 3D-mal-
liaineistoa. Malli on herättänyt laa-

jalti kiinnostusta ja se tuo uuden 
ulottuvuuden kaikille hankkeen 
osapuolille, myös kaupunkilaisille. 
Näin se osaltaan edesauttaa myös 
alueen toteuttamista. 

Seuraa Sammonkaari -hanket-
ta myös Facebookissa ja Instagra-
missa @sammonkaari.

Sammonkaari 
pähkinänkuoressa:
•	 Asuntoja	n.	150–200
•	 Asukkaita	n.	330
•	 17	500	k-m2

•	 Hankekehitys	2018–2020
•	 Rakentamisen	arvioitu	
 aloittaminen kevät-kesä 2021
•	 Hankearvo	40–50	milj.	€
•	 2	erillistä	korttelialuetta
•	 Uudenlainen	kaupunkiasumisen	

keskus
•	 Alueella	sijainnut	aikaisemmin	
 linja-autoasema
•	 Ideoitu	laajalla	joukolla	
 kaupunkilaisista yrityksiin
•	 Yhteiskehittäminen

Sammonkaari - 
tulevaisuuden asuinalue 
keskellä Kajaania

Luontokaupunki 
Kajaani tarjoaa 
upeat puitteet 
lähiretkeilyyn, s. 4

www.sammonkaari.fi
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Kaavoituskatsaus 2020

Yleiskaavoituksen tehtävä on kun-
nan tai sen osan yhdyskuntaraken-
teen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen, toimintojen sijoittami-
nen ja yhteen sovittaminen. Yleis-
kaavassa osoitetaan kunnan pitkän 
aikavälin maankäyttöratkaisut. Maa-
kuntakaava on otettava huomioon 
yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaa-
valla ohjataan asemakaavoitusta ja 
lupamenettelyä haja-asutusalueella.

Osayleiskaavat
Vireillä olevat
Seuraavat osayleiskaavahankkeet 
ovat vireillä. Vireillä oloaikana kaa-
voituksen kulkuun voi osallistua sen 
eri vaiheissa. Jokaisella vireillä ole-
valla kaavalla on oma verkkosivun-
sa, jolta löytyy lisätietoa käynnissä 
olevasta hankkeesta.

1  Kontiosaari–Kuninkaanniemi
Kaava-alue sijaitsee Keskustaa-
jama	2035	osayleiskaavan	ja	Ter-
vakaarre–Hövelönlahden	 kaa-
va-alueiden rajaamalla alueella 
Kajaaninjoen ja Paltaniementien 
välissä. Kaavaehdotus oli nähtävillä 
syksyllä	2017.	Kaavassa	on	tarkas-
teltu uusia rakennuspaikkoja. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi kaavan 
4.5.2020.

2  Tikkapuro–Heinimäki–
 Pärsänsuo
Tavoitteena on ratkaista Keskus-
taajaman pohjoispuolisen lievea-
lueen maankäyttö ja Pärsänsuon 
risteysalueen mahdollinen liittymä. 
Kaavaluonnos	on	nähtävillä	30.4.	-	
18.6.2020.

Oikeuden käsittelyssä
Seuraavat kaavahankkeet ovat 
kaupunginvaltuuston hyväksymiä, 
mutta niistä on valitettu ja ne odot-
tavat hallinto-oikeuden tai korkeim-
man hallinto-oikeuden päätöstä.

3  Äkälänniemi
Alue	on	Viitostien,	Nuasjärven	 ja	
Ammeniemi–Vihtaniemi	osayleis-
kaavan rajaama. Kaavoituksen yh-
teydessä on sovitettu kevyen lii-
kenteen väylä Kuurnantien varteen 
sekä tarkasteltu uusia rakennus-

paikkoja. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi kaavan 9.12.2019. Kaavasta 
on jätetty valitus Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuteen. Kaupunginhal-
litus päätti 31.3.2020 Äkälänniemi 
osayleiskaavan osittaisesta voi-
maan tulosta kaava-alueen niiltä 
osin, joihin valitusten ei voida kat-
soa	kohdistuvan	MRL	201	§	mu-
kaisesti.

4  Kajaanin keskustaajama 
 2035 osayleiskaava
Yleiskaava tulee ohjaamaan kau-
punkikeskustan asemakaavoitus-
ta	 ja	 rakentamista	vuoteen	2035	
saakka. Suunnittelualue käsittää 
Kajaanin keskustaajaman asema-
kaava-alueen laajennus- ja lähi-
alueineen.	Alueen	pinta-ala	on	noin	
4	666	ha	ja	alueella	asuu	noin	30	
000 asukasta. Kaupunginvaltuus-

to	 hyväksyi	 kaavan	 4.11.2019.	
Kaavasta on jätetty kaksi valitus-
ta Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keuteen. Kaupunginhallitus päätti 
31.3.2020 Kajaanin keskustaajama 
2035	osayleiskaavan	osittaisesta	
voimaan tulosta kaava-alueen niiltä 
osin, joihin valitusten ei voida kat-
soa	kohdistuvan	MRL	201	§	mu-
kaisesti.

Selvitysvaiheessa olevat
Seuraavat osayleiskaavahank-
keet tulevat todennäköisesti vi-
reille.	Aluerajaukset	ovat	 likimää-
räisiä, vireilletulojärjestys on avoin 
ja aikataulu suuntaa antava. Hanke 
voi tulla vireille useassa osassa tai 
tässä esitettyä pienempää tai laa-
jempaa	aluetta	koskevana.	Lisäk-
si vireille voi tulla mahdollisia mui-
ta osayleiskaavahankkeita.

5  Paltaniemen kyläalue
Tavoitteena on valtakunnallisesti ar-
vokkaan	kulttuuriympäristön	(RKY	
2009) ominaispiirteiden säilyttämi-
nen ja mahdollisten uusien raken-
nuspaikkojen tarkastelu. Tavoiteai-
ka: Kaavoitus tulee vireille 2020.

6  Tervakaarre–Hövelönlahti
Kuninkaanniemen kaava-alueen ja 
Paltaniemen arvokkaan kulttuuriym-
päristön välinen alue. Kaavassa tar-
kastellaan mahdollisia uusia raken-
nuspaikkoja. Tavoiteaika: Kaavoitus 
tulee vireille 2020.

7  Kivikangas
ABO	Wind	Oy	selvittää	tuulivoima-
tuotannon mahdollisuuksia Kajaanin 
eteläosiin	Murtomäen	ja	Lehtovaa-
ran eteläpuolelle. Tavoiteaika: Kaa-
voitus tulee vireille 2020.

8 Hevossuo–Teerisuo
Tavoitteena on keskustaajaman lie-
vealueen osayleiskaavan päivitys ja 
mahdollisten uusien rakennuspaik-
kojen tarkastelu. Tavoiteaika: Kaa-
voitus tulee vireille 2022.

9 Harsunlehto
Metsähallitus selvittää tuulivoima-
tuotannon mahdollisuuksia Kajaa-
nin eteläosiin Kajaanin ja Vieremän 
rajalle, entisen Murtomäen tuulivoi-
mapuiston osayleiskaava-alueelle. 
Tavoiteaika: Kaavoitus tulee vireil-
le 2020.

Kaavoituskatsaus ilmestyy kerran 
vuodessa. Se sisältää Kajaanin kau-
pungin ja Kainuun liiton vireillä ole-
vat ja lähiaikoina todennäköisesti vi-
reille	tulevat	kaava-asiat.	Lähiaikoina	
vireille tulevat yleis- ja asemakaa-
va-asiat ovat kaavoituskatsaukses-
sa selvitysvaiheessa olevia kaavoja. 
Kaavoituskatsauksessa on kerrot-
tu lyhyesti kaavan sisällöstä, tavoit-
teesta	ja	tarkoituksesta.	Lisäksi	on	
kerrottu, missä vaiheessa kaava on 
kaavoituskatsauksen ilmestyessä 
sekä etenemisen tavoiteaika.

Osallistuminen
Kaavoitukseen voi osallistua kaavoi-
tuksen kulun eri vaiheissa antamal-
la palautetta, osallistumalla yleisö-
tilaisuuksiin, esittämällä mielipiteen 
ja jättämällä muistutuksen. Kaavoi-
tuksessa sovitetaan yhteen erilaisia 
näkemyksiä ja tehdään yhteistyötä 
asiantuntijoiden kanssa.
Kaavoituksella ohjataan kunnan 
maankäyttöä: toimintojen sijoittamis-
ta, yhteyksiä ja ympäristön muutos-
ta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle 
elinympäristölle ja edistetään ekolo-

gisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Kaavoitustyö tehdään vuorovaiku-
tuksessa osallisten ja kaupunkilais-
ten kanssa. Kajaanin kaupunki laatii 
alueensa osayleiskaavat ja asema-
kaavat, jotka kaupunginvaltuusto 
hyväksyy. Vaikutukseltaan vähäisen 
asemakaavan hyväksyy ympäristö-
tekninen lautakunta. 
Kaavoitus noudattaa pääpiirteissään 
samoja vaiheita: aloitusvaihe, luon-
nosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksy-
misvaihe. Kaavoituksen kulkuun voi 

osallistua vireilläolon aikana ja vai-
kuttaa jättämällä kaavaa koskevia 
mielipiteitä ja muistutuksia. Viimei-
senä keinona on hakea muutosta 
valittamalla. Mitä varhaisemmas-
sa vaiheessa mielipiteensä esittää, 
sitä paremmin se voidaan ottaa huo-
mioon.	Usein	joudutaan	sovittamaan	
yhteen vastakkaisia näkemyksiä, 
joista viimekädessä kaupunginhal-
litus ja -valtuusto päättävät, mi-
ten kaava-asiassa edetään. Kaavan 
etenemisestä tiedotetaan eri vaiheis-
sa. Vireillä olosta tiedotetaan kuulu-

tuksella, joka julkaistaan kaupungin 
virallisella, sähköisellä ilmoitustaulul-
la ja yleensä lehti-ilmoituksella. 
Vireillä olevilla kaavoilla on omat 
verkkosivut, joilta löytyy tietoa kaa-
vojen vaiheista sekä kulloinkin näh-
tävillä	 olevat	 asiakirjat.	 Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmat ovat 
kaavojen omilla verkkosivuilla jatku-
vasti.	Lisäksi	nähtävillä	olevat	ma-
teriaalit ovat esillä Kajaani Infossa. 
Poikkeusoloista johtuen materiaalit 
eivät ole nähtävillä pääkirjaston lu-
kusalissa.

Maakuntakaava ohjaa koko maa-
kunnan alueiden käyttöä yleispiirtei-
sesti. Siinä osoitetaan maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita, kuten taajama-alueita, liiken-

neväyliä, virkistys- ja matkailualuei-
ta sekä luonnonsuojelualueita. Maa-
kuntakaava on ohjeena laadittaessa 
ja muutettaessa kuntien yleis- ja ase-
makaavoja. Kainuun alueella maa-
kuntakaavan laatii Kainuun liitto.

Kainuun maakuntakaava
Valtioneuvosto	vahvisti	29.4.2009	
Kainuun maakuntakaavan 2020. 
Maakuntakaava ohjaa koko maa-

kunnan alueiden käyttöä yleispiirtei-
sesti. Siinä osoitetaan maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeellisia 
alueita, kuten taajama-alueita, liiken-
neväyliä, virkistys- ja matkailualueita 
sekä luonnonsuojelualueita.

Kainuun maakuntakaavan  
tarkistaminen: vaihemaakunta-
kaava 2030
Kainuun maakuntavaltuusto päät-

ti	käynnistää	2015	Kainuun	koko-
naismaakuntakaavan tarkistuksen. 
Kainuun maakuntakaava 2020 on 
pääosin toteutunut. Muutokset Kai-
nuussa ja koko toimintaympäristös-
sä sekä kaavoitukseen vaikuttavis-
sa säädöksissä kaavan voimaan 
tulon jälkeen ovat aiheuttaneet 
maakuntakaavan ajantasaistami-
sen tarpeen. Myös Kainuu-ohjel-
man	valmistuminen	2014	on	teh-

nyt maakuntakaavan tarkistamisen 
ajankohtaiseksi. Maakuntavaltuus-
to hyväksyi vaihemaakuntakaavan 
16.12.2019.	 Kaava	 tuli	 voimaan	
26.2.2020.

Kainuun 1.  
Vaihemaakuntakaava
Puolustusvoimien harjoitusalueita 
koskeva Kainuun 1. vaihemaakun-
takaava	tuli	lainvoimaiseksi	2015.

Maakunta-
kaavoitus

Yleiskaavoitus
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Asemakaava	ohjaa	yksityiskoh-
taisesti rakentamista ja muuta 
maankäyttöä niin, että paikalli-
set olosuhteet, kaupunki- ja mai-
semakuva, hyvä rakentamistapa, 
olemassa oleva rakennuskanta ja 
lainsäädännön vaatimukset ote-
taan	 huomioon.	 Asemakaavaa	
laadittaessa on maakuntakaava 
ja yleiskaava otettava huomioon.

Asemakaavat
Vireillä olevat
Seuraavat asemakaavahank-
keet ovat vireillä. Vireillä oloaika-
na kaavoituksen kulkuun voi osal-
listua sen eri vaiheissa. Jokaisella 
vireillä olevalla kaavalla on oma 
verkkosivunsa, jolta löytyy lisä-
tietoa käynnissä olevasta hank-
keesta.

1  Kauppapuisto
Asemakaava	on	muutettu	vastaa-
maan nykyistä käyttötarkoitusta 
seudullisesti merkittäväksi tilaa 
vaativan vähittäiskaupan myy-
mäläkeskittymäksi. Kaavamuutos 
mahdollistaa toiminnan kehittämi-
sen korttelissa. Ehdotus oli nähtä-
villä	keväällä	2016.	Kaavaan	liittyy	
maankäyttösopimus.

2  Hupari
Tontin nykyistä käyttötarkoitusta 
laajennetaan koskemaan toimiti-
la- ja matkailutoimintaa. Kaavoi-
tus on keskeytetty toistaiseksi.

3  Venäänniemen 
 ranta-asemakaava
Tarkoitus on muuttaa Nuasjärven 
osayleiskaavan mukaiset yhteis-
rantaiset loma-asuntopaikat oma-
rantaisiksi.	Alueen	maanomistaja	
on	UPM-Kymmene	Oyj.	Maan-
omistaja selvittää viemäröinnin 
järjestämistä, tieyhteyttä ja kus-
tannuksia Venäänniemen ran-
ta-asemakaava-alueelle. Tavoi-
teaika:	Uusi	kaavaluonnos	tulee	
nähtäville 2020.

4  Lehtikankaan koulun alue
Tarkoitus on muuttaa koulukäy-
töstä poistunut tontti asuinkäyt-
töön	 keskeisellä	paikalla	 Lehti-
kankaalla ja ajantasaistaa vanhat 
puiston kaavamerkinnät ja mää-
räykset. Kaavamuutos lisää kau-
pungin pientalotonttitarjontaa 
ja eheyttää kaupunkirakennet-
ta asuinalueena. Tavoite on huo-
mioida kevytliikennereittien ja lä-

hivirkistysalueiden yhtenäisyys. 
Tavoiteaika: Kaavaluonnos tulee 
nähtäville 2020.

5  Sammonkaari
Kajaanin Älykortteli -hanke en-
tisen linja-autoaseman alueelle 
on	alkanut	syksyllä	2018.	Hank-
keen tavoitteena on, että alueel-
le rakentuu kaupungin, alueellisen 
energiayhtiön ja eri toimijoiden 
(yritykset, oppilaitokset, tutkimus-
laitokset) yhteistyönä arkkitehtoni-
sesti, toiminnallisesti, ekologises-
ti sekä elinkaariominaisuuksiltaan 
korkeatasoinen korttelikokonai-
suus.	Alue	sai	nimikilpailun	pe-
rusteella nimen Sammonkaari. 
Hankkeen aikana valmistui alueel-
le viitesuunnitelma, jossa tutkit-
tiin erilaisia kerrostaloratkaisuja 
kahteen korttelialueeseen jakau-
tuvalle alueelle. Viitesuunnitelmaa 
hyödynnetään kaavoituksen taus-
ta-aineistona. Kaavoitus on tullut 
vireille huhtikuussa 2020. Tavoi-
teaika: Kaavaluonnos tulee näh-
täville kesällä 2020.

Selvitysvaiheessa olevat
Seuraavat asemakaavahankkeet 
tulevat todennäköisesti vireille. 
Aluerajaukset	ovat	 likimääräisiä,	
vireilletulojärjestys on avoin ja ai-
kataulu suuntaa antava. Hanke 
voi tulla vireille useassa osassa tai 
tässä esitettyä pienempää tai laa-
jempaa	aluetta	koskevana.	Lisäk-
si vireille voi tulla mahdollisia mui-
ta asemakaavan muutoksia esim. 
liittyen rakennushankkeisiin.

6  Välikadun kerrostalot
Tarkastellaan Välikadun täyden-
nysrakentamista liike- ja asuin-
käyttöön. Välikadun koillispuo-
len matala rakennuskanta on 
elinkaarensa päässä ja alkaa uu-
distua hankekohtaisesti. Han-
kekaavoitus kehittää ja täyden-
tää keskustaa. Mahdollinen uusi 
rakentaminen sovitetaan kes-
kustan vaihtelevan korkuiseen 
rakennuskantaan ja rakennusoi-
keutta tarkastellaan kokonaisuu-
tena. Kaava-aluetta voidaan jakaa 
selvitysvaiheen jälkeen osiin, jol-
loin asemakaavoja laaditaan kort-
telikohtaisesti tai useamman ton-
tin kokonaisuuksina. Tavoiteaika: 
Kaavoitus tulee vireille 2021.

7  Lehtikankaantie 33 ja 35
Tavoitteena on käyttötarkoituk-
sen muuttaminen liikekäytöstä 
asumiseen ja rakennusoikeuden 
tarkastelu.	Rakentaminen	sovite-
taan	Lehtikankaan	alueen	raken-
tamistapaan. Tavoiteaika: Kaavoi-
tus tulee vireille 2021.

8  Teppanan Siwa
Tavoitteena on liikekiinteistön kor-
vaavan asuinkerrostalon sovitta-
minen Teppanan kerrostaloalueel-
le. Tavoiteaika: Kaavoitus tulee 
vireille 2021.

9  Uusi paloasema
Pelastuskohteiden saavutettavuu-
den parantamiseksi pelastuslai-
tos tarvitsee uuden paloaseman 
tai mahdollisesti kaksi eri puolil-
le kaupunkia. Paloasemien tulisi 
olla	käytössä	vuonna	2024.	Ta-
voitteena on mahdollistaa uuden 
paloaseman sijoittuminen Tep-
panan Pitkäahonpuiston alueel-
le. Tavoiteaika: Kaavoitus tulee vi-
reille 2021.

10  Rajavartioston 2. vaihe
Rajavartioston	 alue	 on	 linjat-
tu maankäyttöpoliittisessa ohjel-
massa	2014-2018	arkkitehtikilpai-
lun perusteella kerrostaloalueeksi. 
Ensimmäisessä vaiheessa alueel-
le asemakaavoitettiin asuinkerros-
taloja, palveluita ja kauppaa. Ker-
rostalomäärän lisääminen alueelle 
voi olla haasteellista kysynnän nä-
kökulmasta ja alue voisi toimia pa-
remmin	pientaloalueena.	Alueen	
omistaa Senaatti-kiinteistöt ja 
alueen kaavoittaminen voi edel-
lyttää maan hankintaa kaupungil-
le.	Alueelle	on	mahdollista	toteut-
taa	arviolta	30-40	pientalotonttia.	
Tavoiteaika: Kaavoitus tulee vireil-
le 2022.

11  Keskustan korttelit
Asemakaavaa	uudistetaan	osana	
keskustan kehittämistä. (Ei alue-
rajauksia kartalla.)

Asemakaavoitus
Selvitykset
Kaavoituksen merkittävimpiä 
selvityksiä 2014-2020 

2014

•		Keskustaajama	2035	osayleis-
 kaavan luontoselvitys, FCG
•		Kajaanin	meluselvitys,	SITO

2016

•		Selvitys	Kajaaninjoen	silta-
	 vaihtoehdoista,	Ramboll
•		Kajaani,	Keskustaajaman	osayleis-

kaava-alueen arkeologinen inven-
tointi, Museoviraston arkeologiset 
kenttäpalvelut

•		Liikennelaskennat,	Riksroad	Oy

2017

•		Selvitys	Kajaanin	keskustaajaman	
kulttuuriympäristöstä kaavoitusta 
varten, Kainuun museo

•		Kajaanin	pyörätieverkon	
	 kehittämissuunnitelma,	SITO
•		Kajaani–Sotkamo	 rakennemalli,	

Sweco

2018

•		Keskustaajama	2035	osayleiskaa-
van kokonaisvaikutusten arviointi, 
Sito

•		Kainuun	maakunnallisesti	arvok-
kaat rakennushistorialliset kohteet, 
Kainuun	liitto	ja	Kainuun	ELY-kes-
kus

•		Kaupunkistrategia	2019–2022

2019

•		Kajaanin	keskustan	pysäköinti-
	 strategia,	Ramboll

2020

•		Kajaanin	liikennejärjestelmä-
 suunnitelma
•		Maankäyttöpoliittinen	ohjelma	
	 2019–2022

Kainuun kaupan 
vaihemaakuntakaava
Kainuun kaupan vaihemaakunta-
kaava	tuli	lainvoimaiseksi	2016.	Kaa-
vassa määritellään merkitykseltään 
seudullisten suuryksiköiden sijainti, 
niiden alaraja ja enimmäismitoitus.

Kainuun tuulivoima-
maakuntakaava
Kainuun tuulivoimamaakuntakaa-

va	tuli	 lainvoimaiseksi	21.5.2019.	
Kaavassa osoitetaan valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesta tuulivoiman hyödyntä-
miseen parhaiten soveltuvat alueet 
Kainuussa. Kajaanin kaupungin 
alueella	ovat	Piiparinmäki–Kokko-
suon, Murtomäen, Maaselänkan-
kaan sekä Sivakkalehdon tuulivoi-
ma-alueet.

Vireillä olevat  
maakuntakaavat

Kainuun tuulivoimamaakunta-
kaavan tarkistaminen
Kainuun maakuntavaltuusto on 
päättänyt käynnistää Kainuun tuu-
livoimamaakuntakaavan tarkistami-
sen	17.6.2019.	Nopeasti	kehittyvä	
toimiala voi mahdollistaa uusia tar-
kastelunäkökulmia ja uusia poten-

tiaalisia alueita tuulivoimatuotan-
nolle.

Yhteystiedot
Postiosoite
PL	133,	87101	Kajaani

Käyntiosoite
Kaupungintalo, 
Pohjolankatu 13, 1. krs

Poikkeusoloista johtuen kaikki yh-
teydenotot puhelimitse tai sähkö-
postilla.

Asiakaspalvelu	 ajanvarauksella.	
Ajanvaraus	tapahtuu	asiakaspalve-
lunumeron kautta.
Asiakaspalvelunumero 
044	7148	230	palvelee	
ma–pe	klo	9.30–11.00	ja	
12.30–14.30.

Sähköpostit
Kirjattava asiointi: 
Kajaani@kajaani.fi
Muut asiat: 
etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Verkkosivut: 
www.kajaani.fi/palvelut/kaavoitus

Kaavoituksen henkilökunta
•		 kaupunginarkkitehti	
	 Anne	Siltavuori
•		 kaavoitusarkkitehti	Piia	Väyrynen
•		 kaavasuunnittelija	
	 Riitta	Korhonen
•		 yleiskaavasuunnittelija	
 Ismo Vendelin
•		 kaavasuunnittelija	
	 Osmo	Nuutinen,	ma–ke	klo	8–15	
ja	 to	8–12	tai	sopimuksen	mu-
kaan

•		 kaavoitussihteeri	Tiina	Määttä	
•		 kartoittaja	Tuija	Kaarakainen
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Oma Kajaani
Ympäristöteknisen toimialan tiedotuslehti
PL	133,	87101	Kajaani

Kajaanin kaupungintalo
Pohjolankatu	13,	87100	Kajaani
Avoinna:	ma-pe	klo	9–15
Vaihde	08	615	51

www.kajaani.fi
Kajaanin kaupunki somessa:

   
#kajaani  #kajaanikuvat  #visitkajaani

Taitto: Kaista Design, Kajaani
Paino:	Suomalainen	Lehtipaino	Oy,	Kajaani
Jakelu:	Jakelumasters	Oy

Kannen kuvat:
Ilmakuva	Jukka	Laukkanen,
muut	Salla	Hauska	ja	LUO	arkkitehdit

Kajaanin
kaupunki

Luontokaupunki	Kajaani	tarjoaa	upeat	puitteet	lähiretkeilyyn.	

Kaupungin verkkosivuilta löydät karttoja sekä reittivinkkejä niin retkeilystä kuin maasto- ja matkapyöräilystäkin. 
Käy tutustumassa osoitteessa www.kajaani.fi/palvelut/liikunta

Lähde	retkelle	ja	anna	kotikaupunkisi	hurmata	sinut	maisemillaan	yhä	uudestaan!
Muistattehan reiteillä liikkuessanne noudattaa vallitsevan tilanteen mukaisia turvallisuusohjeita.

Kajaani – 
kappale kauneinta Suomea

Uudisrakentaminen
11.  Vuoreslahdentien kevyen liikenteen 
	 väylä	(aikatauluarvio	4/2020-6/2020)

Korjausvelkakohteet
21.  Karjalankatu ja Maastontie, katuraken-

teen	parantaminen,	Karjalankatu	(5/2020-
6/2020),	Maastontie	(4/2020-6/2020)

22.  Mertapolku, kevyen liikenteen väylän ra-
kenteen	parantaminen	(6/2020-7/2020)

23.  Käenpolku ja Sirkunpolku, katurakenteen 
parantaminen (9/2020-10/2020)

24.		Viittatie	 ja	Lenkkitie,	katurakentaminen	
ja	 vesihuollon	 parantaminen	 (5/2020-
8/2020)

25.		Yrjöntie,	katurakentaminen	ja	vesihuollon	
parantaminen	(8/2020-9/2020)

26.		Kaivokuja	 (vko	 26/2020),	 Varsitie	 (vko	
33/2020),	Puomitie	(vko	34/2020)	Pitkos-
tie	(vko	25/2020),	Yrjöntie	(vko	25/2020),	
katujen päällystäminen

27.		Latotie,	Häkkitie	ja	Suovatie	(9/2020),	
 katujen päällystäminen
28.		Ilmarintie,	katurakenteen	parantaminen	

(8/2020)
29.		Kuusitie	ja	Lehtokuja,	katujen	päällystä-

minen	(vko	24/2020)

Kehittämiskohteet
31.  Koivukoskenkatu, hulevesiviemärin 
	 rakentaminen	(5/2020-6/2020)
32.  Kauppakatu, kävelypainotteisuuden 
	 rakentaminen	(6/2020-9/2020)
33.		Limpunsaari,	nuotiopaikan,	polkujen	ja	
 siltojen rakentaminen
34.		Jokilaakson	valaistuksen	rakentaminen	

(5/2020-8/2020)
35.		Kaupunginlampi	ja	Vimpelinlampi,	
 vesistön kunnostus

Liikuntapaikkarakentaminen
41.		Liikuntapuisto,	tekonurmen	ja	jäädytys-

putken	rakentaminen	(5/2020-8/2020)

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet
51.		Pohjolankatu	 välillä	 Kalevankatu-Ase-

makatu vesihuoltoverkoston saneeraus 
(5/2020-9/2020)

52.		Satamakadun	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-9/2020)
53.		Suvantorannan	runkovesijohdon	
	 saneeraus	(5/2020-9/2020)
54.		Sammonkadun	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-10/2020)

55.		Kainuunkadun	vesihuoltoverkostojen	
	 saneeraus	(5/2020-10/2020)
56.		Tapionkadun	vesijohtoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-10/2020)
57.		Linja-autoaseman	alueen	runkovesi-
	 johdon	saneeraus	(5/2020-10/2020)
58.		Närhipolku,	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-9/2020)
59.		Peiponpolku,	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-9/2020)
60.		Kortepolku,	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-9/2020)
61.		Sarapolku,	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-9/2020)
62.		Ristikadun	jätevesipumppaamon	
	 saneeraus	(vko	28/2020)
63.		Vanamonpolun	vesihuoltoverkoston	
	 saneeraus	(5/2020-7/2020)
Huom!	Työmaat,	joissa	Kajaanin	Vesi	-liike-
laitos on mukana, näkyvät Kajaanin Veden 
nettisivuilla häiriökartalla, kohdassa työmaat.

Tilakeskuksen rakennusinvestointikohteet
71.		Kajaanin	Lyseo,	peruskorjaus,	
	 Väinämöisenkatu	6	(valmis	7/2020)
72.		Pikku-Ketun	päiväkoti,	peruskorjaus,	
	 Lohenpyrstö	1	(valmis	11/2020)

73.		Vuorikatu	2,	laajennus,	Vuorikatu	2	
	 (valmis	6/2020)
74.		Lohtajan	koulu,	pihatyöt	ja	sadevesi-
 järjestelmän korjaus, Satumaantie 1 
	 (valmis	8/2020)
75.		Kätönlahden	koulu,	vesikaton	korjaus,	

Kätönkuja	7	(valmis	8/2020)
76.		Väinölän	koulu,	putkiremontti,	
	 Tapionkatu	9	(valmis	8/2020)
77.		Kalevan	koulu,	putkiremontti,	
	 Pohjolankatu	24	(valmis	8/2020)
78.		Kaupungintalo,	lämmitysverkoston	
 korjaus, Pohjolankatu 13 (valmis 9/2020)
79.		Vesiliikuntakeskus,	kahden	altaan	
	 pohjan	laatoituskorjaus,	Jokikatu	5	
	 (valmis	8/2020)
80.		Pelastuslaitoksen	kalustovajan	rakenta-

minen,	Telakkakuja	3	(valmis	8/2020)

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen 
(Vilake) investointikohteet
81.		Tieto	1,	ulkomaalaus,	Ketunpolku	1	
	 (valmis	8/2020)
82.		Tieto	4,	sosiaalitilojen	korjaustyö	
	 (valmis	5/2020)

Vuoden 2020 
kunnallistekniikan / 
Kajaanin Vesi 
-liikelaitoksen 
ja tilakeskuksen 
rakennuskohteet


