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Ohjelman tausta
Kunnan harjoittama maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kunnan
maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan tarkoituksena on luoda edellytykset hyvälle
elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä. Maankäyttöpoliittisen ohjelman avulla edistetään kunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista ja varmistetaan päätöksenteon johdonmukainen linja, jonka merkitys korostuu
erityisesti maapoliittisten pakkokeinojen käytön yhteydessä.
Maankäyttöpolitiikan kokonaisuus sisältää muun muassa maanhankintaan, kaavoitusohjelmaan ja
sopimuspolitiikkaan sekä tonttien tai rakennuspaikkojen luovuttamiseen liittyvät linjaukset.
Maapoliittisten keinojen johdonmukaisella käytöllä voidaan varmistaa tehokas, toimiva ja
taloudellinen yhdyskuntarakenne. Samalla luodaan mahdollisuus kunnan suunnitelmalliseen
kehittämiseen ja monipuoliseen tonttitarjontaan, mikä osaltaan rakentaa kunnan taloudellisen
kilpailukyvyn perustan pitkällä aikavälillä.
Uusi maankäyttöpoliittinen ohjelma valmistellaan joka valtuustokausi. Tämä vuosien 2019-2022
ohjelma tukeutuu vahvasti valmisteilla olevan keskustaajaman osayleiskaava 2035 maankäytöllisiin
tavoitteisiin. Maankäyttöpoliittisella ohjelmalla tuetaan Kajaanin kaupunkistrategiassa esitettyjen
kasvuteemojen maankäyttöön liittyviä tavoitteita.
Kunnan maapolitiikan painopiste on asemakaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Muilla
alueilla rakentamisen ohjauksessa korostuu yleiskaava ja rakennusjärjestys. Maapolitiikan
vaikutukset koskevat kuitenkin koko kunnan aluetta ja lähtökohtaisesti maapolitiikalla pyritään
mahdollistamaan monipuoliset elämisen ja liiketoiminnan mahdollisuudet niin keskustassa kuin
maaseudullakin. Tämä tehdään kuitenkin tiedostaen yhdyskunnallisen infrastruktuurin tehokkaan
käytön edellytykset sekä yhteiskunnallisten ja kaupallisten palvelujen tarjonnan rajoitukset.

Ohjelma
onhyväksytty
hyväksyttykaupunginvaltuustossa
kaupunginvaltuustossa
10.2.2020
§4
Ohjelma on
xx.xx.2020
§ xx.
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Kuva 1. Ote Kainuun maakuntakaava 2020 kaavakartasta.

Kuva 2. Ote keskustaajaman osayleiskaava 2035 luonnoksen kaavakartasta.
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Maankäyttöpolitiikan vaikuttavuuden seuranta
Kaupungin maaomaisuus
Kajaanin kaupungin maaomaisuus keskittyy keskustaajamaan ja sen eteläpuoleiselle alueelle.
Keskustaajaman pääasiallisen raakamaareservin muodostavat asemakaava-alueen ympärillä
sijaitsevat talousmetsät, jotka varmistavat keskustaajaman kasvumahdollisuudet kaupungille
edullisiin suuntiin. Laaja raakamaareservi mahdollistaa vakaan ja kohtuullisen tonttimaan hinnan.
Maa- ja metsätalousalueita myymällä ei voida saada merkittävää myyntivoittoa, vaan alueita
kannattaa kehittää metsätalouden ja virkistyskäytön tarpeisiin ja tarvittaessa kaavoittaa
tonttimaaksi, mikäli keskustaajaman kasvu sitä vaatii. Näin kaavoituksesta ja kunnallistekniikan
rakentamisesta saatava merkittävä arvonnousu voidaan saada kaupungille, jolloin se hyödyttää
kaikkia kaupunkilaisia.
Maankäyttölaji
Maa- ja metsäalueet
Asemakaavoitetut tontit
Muut maa-alueet
Yhteensä:

Tasearvo (€)
12 383 366,68
12 440 429,67
7 782 633,75
32 606 430,10

Pinta-ala (m²)
71 545 400
6 548 877
13 739 596
91 833 873

Kuva 3. Kaupungin maaomaisuus maankäyttölajeittain tammikuussa 2019

Metsäalueet
Kaupungin omistamat metsäalueet voidaan jakaa niiden käyttötarkoituksen mukaisesti talous- ja
taajamametsiin. Kaupungin metsät sijaitsevat pääosin keskustaajaman eteläpuolella Lahjoitusmaakiinteistöllä. Keskustaajaman pohjoispuolella kaupungilla on yksittäisiä palstoja laajempaa
maaomaisuutta Kuluntajärven ja Salmijärven läheisyydessä. Kaupunki on luopunut erillisistä
metsäpalstoista, joilla ei metsätalousarvon lisäksi ole ollut strategista merkitystä.
Maa- ja metsätalousalueita käytetään metsätalouden ohella kaupunkilaisten ulkoilu- ja
virkistysalueina sekä vedenottamo- ym. erityisalueina. Osa alueista on vuokrattu erilaisille
yhdistyksille ja yhtiöille monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Talous- ja taajamametsät tuottavat
kaupungille keskimäärin n. 225 000 euroa puhdasta tuottoa vuosittain.

2014
2015
2016
2017
2018
Yhteensä

Tulot
344 861,00
492 515,00
297 613,00
430 698,00
369 069,00
1 934 756,00

Talousmetsät
Menot
-119 335,00
-138 869,00
-228 122,00
-127 383,00
-145 521,00
-759 230,00

Netto
225 526,00
353 646,00
69 491,00
303 315,00
223 548,00
1 175 526,00

Tulot
16 585,00
114 021,00
39 551,00
64 582,00
84 946,00
319 685,00

Taajamametsät
Menot
-88 107,00
-108 855,00
-92 159,00
-48 866,00
-30 630,00
-368 617,00

Kuva 4. Taulukko talous- ja taajamametsien nettotuotoista vuosina 2014-2018.

Netto
Netto
-71 522,00
5 166,00
-52 608,00
15 716,00
54 316,00
-48 932,00

yhteensä

154 004,00
358 812,00
16 883,00
319 031,00
277 864,00
1 126 594,00
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Kuva 5. Kaavio talousmetsien nettotuotosta vuosina 2014-2018.

Asemakaava-alueiden sekä kaava- ja tonttivarannon muutokset
Kaupungin omassa käytössä olevien tonttien ja alueiden tasearvo on 4 626 089,27 € ja pinta-ala
694 432 m2. Kaupungin omistamien yleisten palvelujen rakennusten tonteista ja muista
vastaavista alueista ei peritä käyttäjähallintokunnilta sisäistä vuokraa.
Vuokralle annettujen ja vapaiden tonttien arvo oli vuonna 2018 yhteensä 7 814 340,40 € ja pintaala 5 854 445 m2. Ne tuottivat vuonna 2018 kaupungin käyttötalouteen noin 2,581 miljoonan
euron puhtaan tuoton. Tuotto kasvaa vuosittain, koska vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin,
kaupunki vuokraa uusia tontteja ja uusii vanhoja huonosti tuottavia vuokrasopimuksia vuokra-ajan
päättyessä paremmin tuottaviin. Vuonna 2018 kaupungilla oli voimassa 3313 erilaista
maanvuokrasopimusta. Vuosittain laaditaan uusia tai uusitaan päättyviä maanvuokrasopimuksia
keskimäärin n. 100 kappaletta. Kaavoitukseen liittyviä maankäyttösopimuksia on laadittu viime
vuosina yksittäisiä kappaleita. Maakauppakirjoja laaditaan vuosittain 10–20 kappaletta, kun
mukaan luetaan kaupungin ostamat ja myymät maa-alueet.
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Kuva 6. Maa- ja vesialueiden vuosittainen vuokratuotto vuosina 2014-2018.

Kuva 7. Maahan kohdistuvat uudet sopimukset vuosina 2014-2018.

Kaupunki jalostaa omistamaansa raakamaata ja vapaata tonttiomaisuutta laatimalla niille
asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia sekä myymällä tai vuokraamalla tontit. Kaupunki on
myynyt viimeisen viiden vuoden aikana tonttimaata vuosittain keskimäärin 303 000 euron arvosta.
Tällöin on saatu myyntivoittoa vuosittain keskimäärin noin 235 000 euroa. Myytäessä tontti
jäädään paitsi vuotuista vuokratuottoa. Uusista rakentamattomista pientalotonteista noin 25 % on
myyty ja noin 75 % on vuokrattu. Vertailun vuoksi voi todeta, että kaupunki on myynyt viimeisen

8

viiden vuoden aikana muita alueita kuin tontteja vuosittain noin 14 000 euron arvosta. Vastaavasti
myyntivoittoa on edellä mainituista alueista saatu keskimäärin n. 9 000 euroa.
Tonttien myynti on kannattavaa liiketoimintaa kaupungin keskustaajamassa. Muilla alueilla
tonteillakaan ei ole merkittävää myyntiarvoa. Myyntiä kannattaa tehdä kysynnän mukaan. Myös
tonttien vuokraaminen on kannattavaa liiketoimintaa, koska se antaa maahan sijoitetulle
pääomalle kohtuullisen koron. Metsätiloja myymällä ei saada aikaan merkittävää tuloa kaupungin
kassaan.
tontit
2014
832 114,18
2015
97 864,14
2016
211 112,56
2017
239 089,31
2018
134 704,04
Yhteensä 1 514 884,23

Myyntihinta
tilat
muut
Yhteensä
tontit
38 860,41
870 974,59 511 517,70
13 598,76 113 230,41 224 693,31
89 637,68
37,26
605,95
211 755,77 209 253,30
7 594,41
322,92
247 006,64 232 908,87
10 000,00
0,00
144 704,04 133 499,63
70 090,84 114 159,28 1 699 134,35 1 176 817,18

Myyntivoitto
tilat
muut
25 748,15
10 945,31 110 536,73
37,26
543,31
25,95
0,00
10 000,00
0,00
46 756,67 111 080,04

yhteensä
537 265,85
211 119,72
209 833,87
232 934,82
143 499,63
1 334 653,89

Kuva 8. Maan myynti ja myyntivoitto vuosina 2014-2018.

Kuva 9. Tonttien myynnistä saatu myyntivoitto vuosina 2014-2018.

Kaupungin maanhankinta on keskittynyt vuosina 2014–2018 asemakaava-alueen läheisyyteen.
Maata on hankittu pääasiassa suorilla kaupoilla. Maanvaihtoja tai maankäyttösopimuksia ei ole
juuri tehty, koska uusia asuinalueita ei ole kaavoitettu yksityisten omistamalle maalle kaavoituksen
keskittyessä yleiskaavojen uusimiseen. Raakamaanhankinnassa korostuu tulevaisuudessa aiempaa
enemmän maa-alueiden muu strateginen merkitys kuin niiden potentiaali asuinalueina tai muina
teollisuuden tai liikerakentamisen tontteina. Alueita tarvitaan asuntorakentamisen lisäksi
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virkistyskäyttöön ja yhdyskunnallisen infrastruktuurin toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta
tärkeiden kohteiden läheisyydestä.

Väestön muutos ja väestörakenne
Väestörakenteen muutos vaikuttaa voimakkaasti maankäytön ratkaisuihin. Erityisen aktiivinen
maapolitiikan hoitamisessa ja maapoliittisten keinojen käyttämisessä täytyy olla voimakkaasti
kasvavilla alueilla. Vähenevän väestön alueillakin täytyy kunnan pystyä tarjoamaan erilaisia
asumisen ja yritystoiminnan sijoittumisen ratkaisuja. Näiden suunnittelussa on kuitenkin otettava
huomioon muun muassa alueiden kunnallistekniikan tehokas käyttö sekä luotava muutenkin
edellytykset hyvän elinympäristön syntymiselle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävälle yhdyskuntarakenteen kehitykselle.
Kajaanin kaupungin vahvuus on ekologisesti kestävä varsin keskittynyt kaupunkirakenne.
Keskittynyt rakenne tarjoaa hajautunutta rakennetta paremmat mahdollisuudet kannattavan
palveluliiketoiminnan ja tehokkaiden julkisten palvelujen tarjoamiseen. Kajaanin väestöstä 82,6 %
asuu kaupungin kolmella asemakaava alueella. Keskustaajaman asemakaava-alueella asuu n. 80 %
kunnan väestöstä ja keskustaajaman vaikutusalueella n. 89,8 % väestöstä. Verrattaessa edellisen
maankäyttöpoliittisen ohjelman vuoden 2013 lukuihin on asemakaava-alueella asuvan väestön
osuus hyvin lievästi noussut (0,3 prosenttiyksikköä). Tilastokeskuksen kuntien avainlukutilastossa
tämä näkyy Kajaanin taajama-asteen nousuna vuodesta 2014 vuoteen 2017 yhteensä 0,5
prosenttiyksiköllä. Kokonaisuutena väkiluku on laskenut 552 asukkaalla vuoden 2014 yhteensä
37791 asukkaasta vuoden 2017 yhteensä 37 239 asukkaaseen. Väestö lisäksi ikääntyy hiljalleen,
mikä näkyy yli 64-vuotiaiden osuuden kasvuna ja 15–64-vuotiaiden osuuden laskuna. Ikärakenteen
muutos näkynee myös perheiden ja asuntokuntien lukumäärän muutoksena siten, että perheiden
lukumäärä vähenee hiljalleen, mutta asuntokuntien lukumäärä kasvaa.
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Kuva 10. Väestön ikärakenne ikäluokittain vuosina 2014-2017. Tilastokeskus (2019)

Kuva 11. Perheiden ja asuntokuntien lukumäärän muutos Kajaanissa vuosina 2014-2017. Tilastokeskus (2019)
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Kuva 12. Asemakaavoitettujen alueiden väestö tammikuussa 2019.

Kuva 13. Keskustaajaman vaikutusalueen väestö tammikuussa 2019.
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Kuva 14. Kajaanin väestö 250 metrin ruuduissa tammikuussa 2019.

Kuva 15. Väestön muutos Kajaanissa osa-alueittain vuosina 2014-2019.
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Asemakaavoitettavan ja muun raakamaan riittävyys 2019-2022
Kaupunki omistaa keskustaajaman asemakaava-alueen pohjoispuolella Vesakko -nimisen tilan,
itäpuolella Poukama -nimisen tilan sekä länsi- ja etelä-puolella Lahjoitusmaa -nimisen tilan,
Suvantola-nimisen tilan Kajaanin joen ja Paltaniementien välisellä alueella sekä Karankalahteen
rajoittuvan Ensilä-nimisen tilan. Kaupungilla on alueiden laajuus huomioon ottaen riittävästi
raakamaa vuosien 2019–2022 tarpeisiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaupunkistrategian
tavoitteena on tiivis kaupunkirakenne ja vaikka kaupungilla on määrällisesti mitattuna raakamaata
riittävästi lähitulevaisuuden tarpeisiin, tulee kaupungilla olla edelleen valmius tiivistyvän
kaupunkirakenteen vaatimien alueiden hankkimiseen aktiivisen maanhankinnan ja maapoliittisten
keinojen avulla.
Kaupunki on asemakaavoittanut pientalotontteja vuonna 2014 Pohjois-Kättöön ja rivi- ja
kerrostalotontteja rajavartioston alueelle. Vuonna 2010 asemakaavoitettu Kangasmaaston alue on
edelleen suurelta osin rakentumatta eikä Pohjois-Kätön alueen tonttikysyntä ole ollut toivottavalla
tasolla. Vuodesta 2016 alkaen kaupunki on keskittynyt keskustaajaman osayleiskaavan
päivittämiseen, uuden matkakeskuksen kaavaan sekä pienempiin hankekohtaisiin kaavoihin, eikä
uusia laajempia pientaloalueita ole kaavoitettu. Tulevaisuudessa tultaneen kaavoittamaan entistä
pienempiä asuinalueita olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle. Kaavoituksen tarve voi lähteä
myös kaupungin omistamien rakennusten käytön tehostamisesta ylimääräisen rakennuskannan
purkamisen seurauksena.
Kaupunki markkinoi tonttejaan mm. kaupungin internetsivuilla olevan tonttipörssin sekä sähköisen
tonttiesitteen kautta. Markkinointia pyritään kehittämään siten, että sosiaalisen median
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.
Kaupungin maaomaisuus on kuvattu tarkemmin karttaliitteissä 1-4.
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Toimintaympäristö ja ohjelman tavoitteet
Toimintaympäristön muutokset
Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat maankäyttöpolitiikan linjauksiin ja maapoliittisten
keinojen vaikuttavuuteen. Seuraavassa tarkastellaan tärkeimpiä yleisiä ja alueellisia tekijöitä jotka
vaikuttava valittavan politiikan suuntaan ohjelmakauden aikana.
Yleiset lähtökohdat
Väestön nopea keskittyminen suuriin yliopistokaupunkeihin jatkuu ja voi jopa kiihtyä. Yhä
harvemmat kaupungit kasvavat. Myös maaseudun väestö vähenee ja keskittyy.
Ilmastonmuutoksen torjunta hiilidioksidipäästöjä rajoittamalla on noussut yhä tärkeämmäksi
tavoitteeksi kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja paikallisesti.
Kansainvälinen taloudellinen suhdanne on hyvä, mutta lähestyy tai on jo saavuttanut huippunsa.
Epävarmuus talouden suhteen on kasvanut ja ennustettavuus heikentynyt.
Korot ovat alhaisia, mutta lainaa saa entistä tiukemmilla ehdoilla, mikä vaikuttaa rakentamiseen ja
sitä kautta tonttikysyntään.
Kaupungin taloudellinen tilanne on tiukka ja liikkumavaraa vähän. Erityisesti vanhenevan väestön
aiheuttama SOTE-kustannusten nousu aiheuttaa säästöpaineita muualla.
Maanhankintaan käytettävät varat ovat rajalliset eikä suuriin maakauppoihin ole varaa. Yksityisten
maanomistajien kiinnostus tarjota maata kaupungin ostettavaksi on hyvä.
Sosiaali- ja terveydenhuollonratkaisujen viivästyminen luo epävarmuutta kuntatalouteen ja tilojen
käyttöön. Tällä on vaikutusta myös maankäytön suunnitteluun.
Seudulliset tekijät
Terrafamen tilanne vaikuttaa vakiintuneen ja kehittyy suotuisasti.
Skodan Otanmäen vaunutehdas hyötyy raideliikenteen investoinneista Euroopassa, mikä
vakauttaa sen toimintaa ja työvoimantarpeita.
Kuhmon Woodpolis hankkeen mukana Kainuuseen on syntynyt puurakentamisen osaamista.
Renfosin rannan yritysalueen toiminta on vakaalla pohjalla ja kehittyy koko ajan.
Ammattikorkeakoulussa alkaa uusi tekoälyyn ja datan louhimiseen keskittyvä tulevaisuuden
koulutusala. Opiskelijoiden rekrytointialue on koko maailma.
Uusi sairaala luo hyvät puitteet terveysalan osaajien rekrytoinnille Kainuuseen
Sotkamon hopeakaivos avautui ja Otanmäen kaivoksen osalta ilmassa on positiivisia merkkejä.
Rakennusvalvonnan alueellistaminen ei ole toteutunut, eikä sen toteutuminen ole todennäköistä.
Kainuu-ohjelma, joka yhdistää Kainuun Maakuntasuunnitelman 2035 ja ohjelman 2018–2021 on
valmis. Maankuntakaava 2030 on ollut luonnoksena nähtävillä.
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Kainuun ilmastostrategia 2020 on toteuttamisvaiheessa ja päästövähennyksiin on sitouduttava.
Paikalliset tekijät
Kaupunkistrategia 2019–2022 ja elinvoimaohjelma 2018–2022
Kajaanin kaupunkistrategiassa visioksi on nostettu luontoteema. Vision toteuttamiseksi strategia
on jaettu neljään eri kasvuteemaan. Maankäyttöpoliittisella ohjelmalla toteutetaan ensisijaisesti
teemaa resurssiviisautta luontokaupungissa, jonka tavoitteena on, että kaupunki kantaa vastuuta
tulevaisuudesta ja vähentää kaupungin tuottamia kasvihuonepäästöjä käyttämällä resursseja
harkitusti. Tähän pyritään tiiviillä kaupunkirakenteella, tilojen tehokkaalla käytöllä ja
energiatehokkuutta parantamalla. Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä sekä joukkoliikenteen käyttöä
tukevalla kaavoittamisella voidaan parantaa sekä luonnon että kaupunkilaisten hyvinvointia.
Kajaanin kaupungin elinvoimaohjelmassa 2018–2022 painopisteeksi on asetettu yritysten kasvun
edistäminen ja edellytyksien luominen yritysten kannattavalle liiketoiminnalle mikä mahdollistaa
toteutuessaan kaupunkistrategian mukaisen tavoitteen kaupungin kasvusta. Kajaani on Kainuun
maakuntakeskus ja monessa suhteessa maakunnan veturi. Rooli alueen osaamisen keskuksena ja
innovaatiokeskittymänä on kaupungin elinkeinopolitiikassa näkyvässä asemassa. Kaupunki tulee ja
kehittää laajasti vetovoiman ja kilpailukyvyn tekijöitä sekä erityisesti paikallisen yritystoiminnan
toimintaedellytyksiä, jossa myös kaupungin julkiset hankinnat ovat keskeisessä roolissa. Ohjelma
kattaa laajasti kaupunkikonsernin sen toiminnan, jolla on merkittävä vaikutus yritystoiminnan
edellytyksiin välittömästi tai välillisesti. Kaupunkiorganisaatio on osa keskuskaupungin
elinkeinopalvelujen yhteistyöverkostoa, joka on elinkeino-ohjelmassa sopinut yhteisistä
kaupunkikehityksen tavoitteista.
Elinvoimaohjelman toimenpideohjelmassa on asetettu tavoitteet ja mittarit, joilla ohjelman
toteutumista seurataan. Ympäristöteknisen toimialan ja maankäyttöpoliittisen ohjelman
tehtäväkenttään kuuluvat edellä mainituista tavoitteista puurakentamisen edistäminen
kaupunkirakentamisessa, erityiskaupan edellytysten kehittäminen keskustassa, tilaa vievän
erityiskaupan tonttitarjonnan kehittäminen Petäisenniskassa, uusien pysäköintiratkaisujen
hakeminen keskustassa, keskusta-alueen ostovoiman lisääminen asumisella ja työpaikoilla,
kaupunkirakenteen tiivistäminen ja yritystoiminnan kasvuedellytysten kehittäminen.
Muita paikallisella tasolla vaikuttavia tekijöitä, määräyksiä, ohjelmia ja suunnitelmia ovat:
x

Kajaanin ja Sotkamon yhteinen rakennusjärjestys on hyväksytty Kajaanin
kaupunginvaltuustossa 29.9.2014.

x

Vesihuollon kehittämissuunnitelman on vireillä.

x

Kajaanin kylä- ja kaupunginosaohjelma 2014–2020.

x

Väestö vanhenee, mikä aiheuttaa hoito- ja sosiaalipalvelujen tarpeen kasvua ja sitä kautta
kulujen lisääntymistä

x

Rantarakentamisen suosio hajauttaa aluerakennetta, lisää hiilidioksidipäästöjä ja lisää
julkisia menoja.
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x

Loma-asunnossa asuminen on KHO vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaisesti laitonta,
myöhemmillä lakimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta asiaan.

x

Kajaaniin vuonna 2007 liitetyn Vuolijoen kunnan alueen asemakaavat on saatu
ajantasaistettua.

x

Kaupungin vuokraamien loma-asuntotonttien vuokra-ajat on pääosin saatu jatkettua
vuoden 2035 loppuun saakka.

x

Kaavoitusta ja suunnittelua voivat vaikeuttaa resurssien puute. Toiminta edellyttää
riittävän laajaa osaajien joukkoa, jonka rekrytoinnissa on esiintynyt haasteita.

x

Lisäksi ohjelmaan vaikuttavat voimassa olevat joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen
kehittämisen suunnitelmat sekä valmisteilla oleva keskusta-alueen pysäköintiselvitys.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteet kaudelle 2019–2022
Kaupunkistrategiassa ja elinvoimaohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi
maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteiksi kaudelle 2019–2022 on päätetty asettaa seuraavat
tavoitteet:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tuetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman tavoitteita.
Kehitetään Kajaania tiiviinä maakuntakeskuksena.
Hyödynnetään ja kehitetään olemassa olevaa kaupunkirakennetta.
Edistetään yhteyksiä kyliin ja taajamiin, muihin kuntakeskuksiin sekä maakunnan
ulkopuolelle.
Pidetään asuntotonttitarjonta laadukkaana ja alueellisesti monipuolisena.
Pidetään tarjolla useita toimitilojen sijaintivaihtoehtoja.
Edistetään puukerrostalorakentamista keskustan alueella.
Edistetään ekologista ja energiataloudellista aluerakennetta.
Hoidetaan kaupungin metsäomaisuutta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tavalla.

Tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät keinot esitetään kohdassa maankäyttöpolitiikan
toteuttamissuunnitelma 2019–2022.
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Maapolitiikan keinovalikoima
Maapolitiikan avulla pyritään varmistamaan kaupungin suunnitelmallinen ja taloudellisesti kestävä
kehittyminen. Maapolitiikan keinovalikoimaan kuuluvat kaupungin ja yksityisten maanomistajien
väliset vapaaehtoiset keinot sekä laissa kaupungille säädetyt pakkokeinot. Keinot ovat toisiaan
täydentäviä ja ensisijaisesti kaupungin tulee käyttää vapaaehtoisia keinoja. Pakkokeinojen käyttöä
ei kuitenkaan tulisi rajoittaa kevyin perustein, koska niille on olemassa vahvat oikeudelliset
perusteet ja keinojen olemassa olo helpottaa myös vapaaehtoisten sopimusten syntymistä.

Kaavoitettavan raakamaan hankintakeinot
Vapaaehtoinen maanhankinta
Kaupunki ostaa ns. raakamaata yleiskaavan mukaisiin asumisen tarpeisiin kaavoitettavaksi
myöhemmin asemakaavalla, vedenottamon suoja-alueiksi, virkistysalueiksi tai muuta yleistä
tarvetta varten. Asemakaava-alueilla kaupunki ostaa maata asemakaavan toteuttamiseen liittyviin
tarpeisiin, kuten yleisiksi alueiksi tai yleisten rakennusten tonteiksi. Kaupunki voi ostaa myös
yksityisten omistamia tontteja valmiin kunnallistekniikan ääreltä oman tonttitarjontansa
monipuolistamiseksi.
Vapaaehtoiseen maanhankintaan katsotaan kuuluvaksi myös maanvaihto, jossa kaupunki maksaa
osan tai koko kauppahinnan antamalla hankkimaansa maa-alueen arvoa vastaavan maa-alueen
vaihdossa saamastaan maa-alueesta. Maanvaihtoa vastaa tilusvaihto, jossa vaihdetaan
vähäarvoisia tai samanarvoisia maa-alueita keskenään kahden tai useamman tilan välillä.
Tilusvaihto on useissa tapauksissa maanvaihtoa käyttökelpoisempi ja maanomistajalle edullisempi
vaihtoehto.
Etuosto
Etuostolaki antaa kaupungille mahdollisuuden mennä kiinteistönkaupassa ostajan sijaan silloin,
kun kaupan kohteena oleva alue tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen taikka virkistys- ja
suojelutarpeita varten. Yksittäistapauksissa etuostolaki antaa kaupungille mahdollisuuden
neuvotella kaupan osapuolten kanssa kunnalle tärkeiden asioiden huomioon ottamisesta kaupan
yhteydessä. Etuostoa ei voi kuitenkaan käyttää alle 0,5 ha suuruisissa tai sukulaisten välisissä
kaupoissa. Etuosto on luonteensa vuoksi ennalta arvaamaton ja on sen takia lähinnä kaupungin
vapaaehtoista maanhankintaa täydentävä keino.
Lunastaminen
Kaupunki voi lunastaa maata asemakaava-alueella yleisiksi alueiksi ja kunnan tarpeisiin
osoitettujen yleisten rakennusten tonteiksi. Ministeriön myöntämällä lunastusluvalla kaupunki voi
lunastaa myös muita yhdyskuntarakentamiseen tai kaupungin suunnitelmalliseen kehittämiseen
tarvittavia alueita. Yleiskaava-alueella kaupunki voi ministeriön myöntämällä luvalla lunastaa
alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään
yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen
yhdyskuntakehitykseen, sekä alueen, joka on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän laitokselle tai

18

muihin näiden tarpeisiin. Lunastamista voidaan käyttää toissijaisesti, mikäli kaupunki ei ole
neuvotteluista huolimatta päässyt maanomistajan kanssa sopimukseen kaupan ehdoista tai
kauppa ei muutoin toteudu suunnitellussa aikataulussa.

Yksityisen maan kaavoittamiseen liittyvät keinot
Maankäyttösopimus
Maanomistajalla, jolle aiheutuu asemakaavasta merkittävää hyötyä, on lain mukaan velvollinen
osallistumaan kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Maankäyttösopimuksella kunta ja yksityinen maanomistaja voivat keskenään sopia maanomistajan
omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan toteuttamiseen liittyvistä
oikeuksista ja velvollisuuksista sekä siitä miten kaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset
jaetaan. Kaupunki voi myös sopia yksityisen maanomistajan kanssa kaavoituksen
käynnistämisestä. Kaavan sisällöstä ei voida erikseen sopia, mutta tavoitteita voidaan kuitenkin
asettaa.
Kajaanissa maankäyttösopimuksia tehdään yksityisten maanomistajien tai haltijoiden maiden
kaavoittamisen yhteydessä kaavoituksesta ja kaavojen toteuttamisesta koituvien
yhdyskunnallisten kustannusten kattamiseksi.
Kehittämiskorvaus
Mikäli yksityisen maanomistajan kanssa ei päätä sopimukseen hänen osallistumisestaan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, voi kaupunki periä maanomistajalta
asemakaavan mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeuden
lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun suhteutetun
osuuden kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista
kustannuksista.
Kajaanissa kehittämiskorvausmenettelyä ei ole tarvinnut käyttää, koska maanomistajien kanssa on
voitu sopia maankäyttösopimuksin maaomistajien osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen
kustannuksiin.
Kehittämisalueet
Kaupunki voi nimetä enintään 10 vuoden ajaksi yhden tai useamman rajatun alueen
kehittämisalueeksi. Kehittämisalueeksi voidaan nimetä rakennettu alue, jonka uudistamista,
suojelemista, elinympäristön parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai muuta yleistä
tarvetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet
ovat tarpeen.
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Kaavojen toteuttamiseen liittyvät keinot
Tontinluovutus
Kaupunki luovuttaa omistamansa asemakaavan mukaiset tontit ja yleiskaavan mukaiset
rakennuspaikat rakennettaviksi myymällä tai vuokraamalla. Omakotitontteja voidaan luovuttaa
sekä erillishaulla että jatkuvalla haulla. Tonttien hinnoittelussa noudatetaan asemakaava-alueella
valtuuston päättämän hinta-aluekartan mukaista hinnastoa ja hinnan määräytymisperusteita.
Asemakaava-alueen laajentuessa tarkastellaan tarvetta hinta-alueiden ja aluehintojen
määrittelyyn uudistamiseen.
Myytävät omakotitontit voidaan luovuttaa tarjouskilpailulla kaupungin määrittämän pohjahinnan
yli tarjonneille tai kahden tarjouskierroksen jälkeen jatkuvalla haulla myymällä tai vuokraamalla.
Rivi-, kerros-, liike- ja teollisuustontit luovutetaan pääsääntöisesti neuvottelumenettelyä käyttäen.
Rakentamiskehotus
Kaupunki voi sen jälkeen, kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, antaa
rakentamiskehotuksen sitovan tonttijaon mukaisen tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontin
sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai asemakaavan mukaista tonttia ei sillä
olevien rakennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakentamistapa ja muut seikat huomioon ottaen ole
rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti.
Jollei asemakaavan mukaista tonttia ole rakennettu edellä mainitulla tavalla kolmen vuoden
kuluessa siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianosaiselle tiedoksi, kaupungilla on oikeus
ilman erityistä lupaa lunastaa asemakaavan mukainen tontti.
Kajaanissa rakentamiskehotusta ei ole viime vuosina käytetty, mutta tarvittaessa valmius sen
antamiseen on oltava.
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero
Kaupunginvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka
on vuonna 2018 vähintään 2,00 ja enintään 6,00 prosenttiyksikköä. Ellei korotettua
kiinteistöveroprosenttia ole rakentamattomalle rakennuspaikalle määrätty, pannaan vero
maksuun yleisen kiinteistöveroprosentin mukaisena.
Kajaanissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on viime vuosina ollut 4,2, mikä on
todennäköisesti lisännyt yksityisten maanomistajien halukkuutta myydä omistamiaan
rakentamattomia tontteja.
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Maapolitiikan yleiset linjaukset asemakaava-alueilla
Keskustaajaman yleiskaavalla määritetään keskustaajaman potentiaaliset laajenemissuunnat ja
asumisen-, kaupan-, toimitila ja teollisuusrakentamisen alueet. Asemakaavoituksella luodaan
edellytykset toimivalle yhdyskuntarakenteelle ja pidetään huolta kaupunkikuvan suotuisasta
kehittymisestä. Asemakaavoja uusitaan tarvittaessa ja niiden ajanmukaisuudesta pidetään huolta.
Asemakaavoituksella varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta kaikissa Kajaanin
kolmessa taajamassa. Kaavoituksella pyritään luomaan hyvää ja viihtyisää elinympäristöä,
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kaupunkirakennetta sekä
kehittämään kaupunkikuvaa. Samalla pyritään tehokkaaseen ja tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen,
joka edistää ihmisten hyvinvointia ja mahdollistaa sujuvan arjen. Uusia alueita asemakaavoittaessa
tukeudutaan olemassa olevaan kunnallistekniseen infrastruktuuriin. Asemakaavoituksella
edistetään arvokkaiden rakennusten suojelua ja rakennusten pysymistä aktiivisessa käytössä
pyritään edistämään asemakaavamääräyksillä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ensimmäisiä asemakaavoja tehdään yksityisten omistamille
alueille silloin, kun se on kaupungin omistamien maiden kaavoituksen yhteydessä
tarkoituksenmukaista ja maanomistaja sitoutuu maankäyttösopimuksella yksityiseen omistukseen
jäävän tonttimaan rakentamiseen kohtuullisessa ajassa, alueen kunnallistekniikan
rakentamiskustannusten korvaamiseen kaupungille tässä ohjelmassa esitettyjen periaatteiden
mukaisesti, yleisten alueiden luovuttamiseen kaupungille ilman eri korvausta ja muihin vastaaviin
ehtoihin.
Yksityisen tontin omistajan tai vuokraoikeudenhaltijan hakemia asemakaavanmuutoksia tehdään,
mikäli kaavamuutos eheyttää kaupunkirakennetta ja kehittää kaupunkikuvaa, eikä siihen
ryhtyminen vaaranna muiden kaavahankkeiden aikatauluja. Muutoksen on lisäksi täytettävä
Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset ja maanomistajan on sitouduttava tehtävällä
maankäyttösopimuksella maksamaan asemakaavan muutoksesta ja kunnallistekniikan
sopeuttamisesta kaupungille aiheutuvat kulut.
Maankäyttösopimuksen mukainen korvaus voidaan sopia maksettavaksi siten, että yksityinen
maanomistaja luovuttaa osan hänelle asemakaavalla muodostuvista tonteista kaupungille
korvauksena kaupungin rakentamasta yhdyskuntatekniikasta, muusta aluetta palvelevan
rakentamisen kustannuksista ja alueen kaavoittamiseen liittyvistä kaupungille koituvista
kustannuksista. Mikäli maanomistaja ei suostu maankäyttösopimuksen tekemiseen kohtuullisin
ehdoin ja kaupunki katsoo alueen kaavan laatimisen tarpeelliseksi, peritään maanomistajalta
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskorvaus täysimääräisenä.
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Maapolitiikan yleiset linjaukset asemakaava-alueiden
ulkopuolella
Yleiskaava-alueet
Rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolella ohjataan yleiskaavojen avulla niillä ranta- ja
kyläalueilla, joilla on erityistä rakentamispainetta. Yleiskaavoituksella pyritään mahdollisuuksien
mukaan tukemaan olemassa olevien kylien elinvoimaisuutta, tehostamaan kunnallisteknisten
verkostojen käyttöä sekä pitämään yllä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Yleiskaavat pyritään
kaavoituksen resurssit huomioon ottaen pitämään ajan tasalla. Yleiskaavojen hyväksymisestä
päättää kaupunginvaltuusto.
Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voi
kaupunki periä puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista maanomistajilta heidän kaavasta
saamansa hyödyn suhteessa. Kaupunki hyväksyy erikseen kaava-aluekohtaisesti perittävän
maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan.

Ranta-asemakaava-alueet
Yksityisten maaomistajien maalle tehtävien ranta-asemakaavojen osalta kaupunki toimii
kaavoituksen ohjaajana ja kaavan hyväksyjänä. Ranta-asemakaavalla ei voi muodostaa uutta
vakinaisen asumisen aluetta tai muuten merkittävää pysyvän asutuksen keskittymää. Rantaasemakaavojen hyväksymisestä kaupunki perii voimassa olevan hinnaston mukaisen korvauksen.
Ranta-asemakaavojen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Muut alueet
Muilla kaavoittamattomilla alueilla noudatetaan rakennusjärjestyksessä rakennuspaikalle
asetettuja vaatimuksia. Rakennuspaikan pinta-alan tulee rakennusjärjestyksen mukaan olla
vähintään 5000 m². Mikäli rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen viemärijohtoon, tulee
rakennuspaikan olla vähintään 3000 m². Jos rakennuspaikalle on tiedossa tavanomaista laajempaa
harrastustoimintaa, tulee rakennuspaikan pinta-alan olla vähintään 1 ha.
Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä keskustaajaman, Vuolijoen ja Otanmäen taajaman
ympärille on määritetty suunnittelutarvealue, jolla rakentamiseen tarvitsee aina ennen
rakennusluvan myöntämistä saada myönteinen suunnittelutarveratkaisu.
Suunnittelutarveratkaisua voidaan vaatia rakennushankkeen yhteydessä muillakin alueilla, joilla
katsotaan olevan erityistä suunnittelutarvetta.

Poikkeamiset ja käyttötarkoituksen muutokset
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen kaavasta, jos se ei aiheuta haittaa
kaavoittamiselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen
ei saa myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää jos se johtaa vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa muutoin merkittäviä haitallisia ympäristö tai muita
vaikutuksia. Poikkeamisesta päättää ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.
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Tekninen korjaus 10.2.2020 KV
Käyttötarkoituksenmuutoksia loma-asunnosta vakituiseen asumiseen käsitellään vain oheisen
kaavoitusohjelman liitekartan mukaisilla alueilla. Käyttötarkoituksenmuutos voidaan myöntää,
mikäli rakennuspaikka täyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennuspaikalle asetetut
vaatimukset, muut poikkeamisen edellytykset ja lisäksi rakennus täyttää asuinrakennukselle
asetetut rakennustekniset vaatimukset. Käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä rakennuspaikan
rakennusoikeus ei kasva. Lisäksi käyttötarkoituksen muutos vaatii aina rakennusluvan, jonka
myöntää rakennusvalvonta.

Metsä ja peltoalueiden käytön yleiset linjaukset
Kajaanin kaupungilla on laaja maaomaisuus, josta suurin osa on talousmetsää. Metsästä suurin osa
sijaitsee Lahjoitusmaa-nimisellä tilalla, joka muodostaa keskustaajaman eteläpuolelle suuren
raakamaareservin. Sen turvin kaupunki voi tarvittaessa kasvaa, mikäli väestömäärä lähtee
voimakkaaseen kasvuun. Talous- ja taajamametsät toimivat samalla keskustaajaman
lähivirkistysalueina tarjoten monenlaisia ekosysteemipalveluja kaupunkilaisille. Kaupungin metsät
on sertifioitu PEFC-sertifikaatilla ja niitä hoidetaan sertifikaatin edellyttämällä tavalla
pitkäjänteisesti ja kestävästi turvaten tulevien sukupolvien yhtäläiset mahdollisuudet
virkistäytymiseen lähimetsissä.
Metsistä saatavalla tulolla pyritään tukemaan kaupungin taloutta suunnitelmallisesti ja kestävällä
tavalla. Metsänhoitotoimet suoritetaan ajallaan, millä tavoin pidetään huolta metsien
taloudellisesta tuotosta pitkällä aikavälillä. Metsistä voidaan hakea taloudellista tuottoa myös
muilla kestävillä tavoilla. Metsästysoikeuksia vuokraamalla voidaan saada metsästä lisätuottoa.
Lisäksi metsäalueita tai niihin liittyviä oikeuksia voidaan vuokrata kajaanilaisille yhdistyksille
harrastustoimintaan tai yrityksille matkailua tai muuta vastaavaa paikallista elinkeinotoimintaa
tukevaan toimintaan. Metsäalueiden maankäyttöä ei kuitenkaan muuteta sellaisella tavalla, että
niiden kyky sitoa ilman hiilidioksidia pienenee merkittävästi, ellei kysymys ole kaupungin
suunnitelmallisesta laajenemisesta väestön kasvaessa.
Peltoalueet pidetään hyvässä ja tuottavassa kunnossa. Peltoalueita voidaan vuokrata lähialueen
viljelijöille sellaisin ehdoin, että niiden tukikelpoisuus säilyy ja tukioikeudet pysyvät kaupungin
hallinnassa. Tarpeen mukaan sopimuksilla voidaan rajoittaa toimintaa peltoalueilla, jotta
ympäröivän maankäytön peltojen käytölle asettamat rajoitteet tulevat riittävällä tavalla
huomioiduksi, eikä viljelystä aiheudu ympäristölle ja muulle ympäröivälle maankäytölle
tarpeetonta haittaa. Peltoalueita voidaan metsittää, mikäli se on ympäristön suojelemiseksi tai
muusta perustellusta syystä tarpeen, eikä metsittäminen aiheuta merkittäviä kielteisiä vaikutuksia
alueen maisemakuvaan tai ympäröivään maankäyttöön.
Metsäalueita voidaan sulkea metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle, mikäli se katsotaan
tarpeelliseksi erityisistä syistä. Tällöin otetaan huomioon alueen erityisten luontoarvojen lisäksi
PEFC-metsäsertifikaatin vaatimukset, metsien toimiminen hiilinieluina sekä kaupunkilaisten
virkistyskäytön tarpeet, joita toimenpide ei saa tarpeettomasti rajoittaa. Alueiden sulkeminen
metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle ei saa kokonaisuutena vaarantaa kestävän
metsätalouden harjoittamista kaupungin metsissä.
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Maapolitiikan, maakäytön- ja sopimuspolitiikan periaatteet
Maapolitiikan, maankäytön ja sopimuspolitiikan periaatteet tarkentavat ja täydentävät kaupungin
yleisiä maankäyttöpoliittisia linjauksia.

Maapolitiikan periaatteet
x

Kaupunki voi hankkia maata vapaaehtoisin kaupoin asemakaava-alueen läheisyydestä
kaupungin suunnitelmallista kehittämistä varten tai muualta suojelu- ja
virkistystarkoituksiin kohtuulliseen hintaan alueen ominaisuudet ja maanomistajien
tasapuolisen kohtelun huomioiden.

x

Kaupunki voi tarvittaessa käyttää etuosto-oikeuttaan etuostolain sallimissa rajoissa.
Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää kaupunginhallitus.

x

Ellei yhdyskuntarakentamiseen tai kaupungin suunnitelmalliseen kehittämiseen tarvittavaa
maata saada hankituksi vapaaehtoisin kaupoin tai muilla keinoilla, voidaan turvautua
lunastukseen. Maanomistajalle maksetaan tällöin lunastustoimituksen jälkeen lunastuslain
mukainen alueen käyvän hinnan tasoinen täysikorvaus.

x

Yksityisten omistamille rakentamattomille tai vajaasti rakennetuille tonteille määrätään
korotettu kiinteistövero. Rakentamiskehotuksia voidaan antaa tarvittaessa, mikäli se
tonttien markkinatilanteen takia on tarpeen.

Maankäytön periaatteet
x

Kaupunki asemakaavoittaa ensisijaisesti omistamiaan maita, mutta sopimusperusteisesti
voidaan kaavoittaa myös yksityisen maanomistajan maita, mikäli se on kaupungin
kehittämisen kannalta tarpeellista sekä yhdyskuntarakenteen tehokkaan käytön kannalta
tarkoituksenmukaista ja kokonaistaloudellisesti edullista.

x

Yksityisen omistamaa maata kaavoitettaessa maanomistajan tai haltijan on sitouduttava
maankäyttösopimuksella yksityiseen omistukseen jäävän tonttimaan rakentamiseen,
alueen kunnallistekniikan rakentamiskustannusten maksamiseen sekä yleisten alueiden
luovuttamiseen kaupungille ilman eri korvausta.

x

Ranta-asemakaavojen osalta kaupunki toimii hyväksyjänä maankäyttö- ja
rakennuslainperusteella. Kaupunki voi laatia ranta-asemakaavoja omistamilleen maille, jos
ranta-asemakaavan laatiminen ei ole ristiriidassa muiden maankäyttötavoitteiden kanssa.

x

Ranta-asemakaavojen hyväksymisen edellytyksenä voidaan vaatia maanomistajan
suostumista sopimukseen kaava-alueen osan luovuttamisesta alueen käypää hintaa
vastaavaa korvausta vastaan kaupungille.

Sopimuspolitiikan periaatteet
x

Maankäyttösopimuksella varmistetaan, että yksityinen maanomistaja tai haltija osallistuu
kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että asemakaavan
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mukaisesta yksityiselle koituvasta arvonnoususta n. 60 % voidaan saada kaupungille
rahallisena korvauksena tai yleisinä alueina ja tontteina. Arvonnoususta vähennetään
maanomistajan maankäyttö- ja rakennuslain 104 §:n mukaan korvauksetta kaupungille
luovuttaman katualueen arvo.
x

Maankäyttösopimuksella voidaan sopia edellisestä poiketen alemmastakin korvaustasosta,
mikäli maanomistaja tai haltija sitoutuu kaupungin edellyttämiin erityisehtoihin, alemman
korvaustason voidaan katsoa oleva kaupungin edun mukainen eikä alempi korvaustaso ole
ristiriidassa eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun kanssa.

x

Maankäyttösopimuksessa asemakaavan mukainen yksityiselle maanomistajalle tai haltijalle
koituva arvonnousu arvioidaan kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin luovuttamia
tontteja koskevan aluehintakartan, aluehinnaston sekä tonttien luovutuksen
hinnanlaskentaperusteiden mukaisesti.

x

Yksityiseltä maanomistajalta voidaan periä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
kehittämiskorvaus, mikäli maanomistaja ei suostu maankäyttösopimuksen tekemiseen
kohtuullisin ehdoin. Kehittämiskorvaus määrätään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin
perustein ja sen määrä on n. 60 % maanomistajalle asemakaavasta tontin arvonnousuna
koituvasta hyödystä.

Metsä- ja peltoalueiden käytön periaatteet
x

Talousmetsiä hoidetaan kestävästi PEFC-sertifikaatin edellyttämällä tavalla pitäen huoli
metsien monimuotoisuudesta, hiilinieluvaikutuksesta, virkistyskäyttömahdollisuuksien
kehittämisestä sekä luontotyyppien, kasvien ja eläinten riittävästä suojelusta.

x

Soidensuojelua edistetään ennallistamalla ojitettuja suoalueita ja jättämällä perkaamatta
olemassa olevia ojia alueilla, joilla perkaaminen ei ole metsätaloudellisesti perusteltua.

x

Metsien virkistyskäyttöä kehitetään yhdessä paikallisten yhdistysten ja muiden
luotettavien kumppanien kanssa. Asioista sovitaan kirjallisesti ja sopimusehtojen
täyttymistä seurataan.

x

Kaupungin metsien kykyä sitoa ilmakehän hiilidioksidia pyritään kehittämään pitämällä
huolta metsien hyvästä kasvusta ja riittävän pitkästä kiertoajasta sekä välttämällä
avohakkuita turvemailla.

x

Taajamametsiä hoidetaan suunnitelmallisesti kaupungin metsäyksikön ja puistoyksikön
yhteistyöllä. Yleiskaavan mukaisilla virkistysalueilla metsiä hoidetaan kaupungin
metsäyksikön ja liikuntayksikön yhteistyöllä pyrkien parantamaan metsien
virkistyskäyttömahdollisuuksia.

x

Kaupungin saama lahjoitusmaa pidetään yhtenäisenä ja kaupungin hallinnassa, eikä sitä
pilkota tai hävitetä. Lahjoitusmaata hoidetaan kaupunkilaisten hyväksi lahjoituksen
alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.
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x

Erillisiä metsäpalstoja voidaan myydä tarjousten perusteella, ellei niillä ole erityisiä suojelutai muita arvoja. Erilliset palstat voidaan luovuttaa osaksi paikallista yhteismetsää, ellei
niillä ole erityistä maankäytöllistä- tai muuta strategista merkitystä.

x

Metsästysoikeuksia vuokrataan pääasiassa kajaanilaisille metsästysseuroille. Nuorten
mahdollisuuksia osallistua metsästysseurojen toimintaan pyritään edistämään asettamalla
ehtoja vuokraukselle. Etusija vuokraamiseen voidaan asettaa seuralle, jonka säännöt ovat
nuorten metsästysharrastuksen edistämisen kannalta edulliset.

x

Peltoalueiden vuokrasopimusten ja metsästysoikeuksien vuokrasopimusten sopimuspohjia
kehitetään. Peltoalueiden sopimuksiin voidaan ottaa ehtoja, joilla rajataan viljelyä
ympäristön suojelemiseksi.

x

Peltoalueiden vuokrasopimusten vuokrataso pidetään kilpailukykyisellä tasolla ottaen
huomioon peltojen sijainti ja viljelykunto. Tarvittaessa vuokraa voidaan pellon suuren
kunnostustarpeen takia laskea korkeintaan 50 prosenttia ja korkeintaan kolmen (3) vuoden
ajaksi.

x

Peltoalueita voidaan metsittää, mikäli se on tarpeen ympäristön, vesistöjen tai pohjaveden
suojelemiseksi. Ennen metsittämisestä päättämistä on selvitettävä vaikuttaako pellon
metsittäminen kielteisesti maisemallisiin arvoihin ja onko metsittäminen kokonaisuutena
arvioiden tällöin tarpeen.

Tonttien ja rakennuspaikkojen luovuttamisen periaatteet
x

Vapaarahoitteiseen tuotantoon tarkoitetut omakoti-, rivi-, kerrostalo-, liike- ja
teollisuustontit luovutetaan pääsääntöisesti myymällä tai toissijaisesti vuokraamalla
valtuuston hyväksymin perustein EU:n kilpailunrajoittamissäännöksiä noudattaen.

x

Yhteiskunnan tuella rahoitettavaan asuntotuotantoon (esim. opiskelija-asunnot,
palvelutalot yms.) tarkoitetut tontit luovutetaan vuokraamalla valtuuston hyväksymin
vuokrausperustein.

x

Suosituilla alueilla, esimerkiksi Lehtikankaan entisen koulun alueella, luovutettaviksi tulevat
tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella siten, että alin hyväksyttävä hinta on
kaupunginvaltuuston vahvistama myyntihinta tai alueen hankintahinta.

x

Huoltoasematontit luovutetaan vain vuokraamalla, koska vuokrasopimusehdoilla voidaan
tehostaa ympäristömääräysten noudattamisen valvontaa.

Loma-asuntotonttien vuokra-aikojen jatkaminen
Kajaanin kaupungin vuokraamien loma-asuntotonttien vuokra-ajat päättyvät 31.12.2025 niiden
tonttien osalta, joiden sopimuksia ei ole vielä vuokralaisesta johtuvasta syystä jatkettu. Lomaasuntotonttien sijainti ilmenee karttaliitteestä 6. Loma-asuntototonteille on määritelty hinnat ja
niistä peritään pääsääntöisesti vuosivuokraa, joka on kuusi prosenttia tontin hinnasta. Lomaasuntotonttien hinnoittelu ja vuosivuokrat vuoden 2014 tasossa ilmenevät liitteestä 7.
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Karankalahden alueen vuokrasopimuksia voidaan jatkaa entisin ehdoin 31.12.2035 saakka. Muiden
loma-asuntotonttien vuokra-aikoja voidaan jatkaa entisin ehdoin 31.12.2050 saakka. Lomaasuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista tarkastellaan uudelleen seuraavan
maankäyttöpoliittisen ohjelman valmistelun yhteydessä.
Tonttien rakentamisvelvoite-ehto
Jos tontti luovutetaan muuhun kuin omakotitalo-, teollisuus- tai ns. tilaa vievän toiminnan
käyttöön, vuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa on ehto, joka velvoittaa tontin saajan lyhyessä
ajassa (1–4 vuotta) rakentamaan voimassa olevan asemakaavan mukaan siten, että tontin
rakennusoikeudesta toteutuu vähintään 70 %.
Vanhan vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen
Mikäli tontti on vuokra-ajan päättyessä asemakaavan mukaisessa käytössä, sen vuokraamisesta
tehdään valtuuston vahvistamin uusin perustein uusi vuokrasopimus. Samalla voidaan edellyttää,
että vajaasti rakennetulle tontille rakennetaan lisää tai tontti jaetaan siinä tapauksessa, että
vanhasta tontista voidaan muodostaa kaksi rakennuskelpoista tonttia, joista rakentamattoman
tontin hallintaoikeus palautuu kaupungille. Tontin jakamisessa rakennetulle tontille tulee jäädä
vapaata rakennusoikeutta vähintään 10 % käytetystä rakennusoikeudesta. Kaupunki ei edellytä
tontin jakamista, mikäli rakentamattoman tontin koko jäisi alle 60 % alueen keskimääräisestä
tonttikoosta.
Mikäli tontin vuokraoikeuden haltija haluaa kesken vuokrakauden jatkaa vuokra-aikaa, puretaan
vanha sopimus ja tehdään valtuuston hyväksymin voimassa olevin perustein uusi vuokrasopimus.
Jos uusi tontin vuosivuokra on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin viimeisenä vuokravuotena
peritty vuokra, tontin uuteen vuokrasopimukseen merkitään perusvuokraksi valtuuston
hyväksymin perustein laskettu uusi vuosivuokra edellisen vuoden keski-indeksiin sidottuna.
Lisäksi vuokrasopimukseen otetaan ehto, jonka mukaan kolmena ensimmäisenä vuokravuotena
peritään tontin vuosivuokra seuraavasti:
Viimeisin tontin vuosivuokra aikaisemman sopimuksen mukaan = A
1. vuokravuoden tontin vuokra = 1,33 x A
2. vuokravuoden tontin vuokra = 1,66 x A
3. vuokravuoden tontin vuokra = 2,00 x A
4. vuokravuonna ja siitä eteenpäin peritään uuden vuokrasopimuksen mukaista
vuosivuokraa.
Esimerkki: Tontin vanhan sopimuksen mukainen vuosivuokra vuonna 2002 on 160,00 euroa.
Tontin vuokra-aika päättyy 31.12.2002. Valtuuston hyväksymien ehtojen mukainen uusi
vuosivuokra vuonna 2002 on 420,00 euroa indeksissä 1539 (= vuoden 2001 keski-indeksi). Tontin
perusvuokraksi merkitään 420,00 euroa indeksissä 1539.
Lisäksi vuokrasopimukseen merkitään:
edellä mainitusta ehdosta huolimatta
vuonna 2003 tontin vuosivuokra on (1,33 x 160,00 € =) 212,80 euroa,
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vuonna 2004 (1,66 x 160,00 € =) 265,60 euroa
ja vuonna 2005 (2,00 x 160,00 € =) 320,00 euroa.
Jos vuoden 2005 elinkustannusindeksin keskipisteluku on 1675, vuoden 2006 vuokra lasketaan
perusvuokrasta seuraavasti: (1675 : 1539) x 420,00 euroa = 457,11 euroa. Tämän jälkeen
perusvuokraan lasketaan indeksikorotus.
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Maankäyttöpolitiikan toteuttamissuunnitelma 2019-2022
Lähtökohdat
Maankäyttöpolitiikan hoitamiseksi kunnalla täytyy olla riittävät resurssit sekä henkilöstön kuin
määrärahojenkin osalta, jotta kaavoituksen tarvitsemat selvitykset ja pitkäjänteisen kehittämisen
vaatimat maanhankinnat voidaan toteuttaa. Maankäyttöpolitiikka tuottaa kaupungille tuloja
tonttien luovutuksen yhteydessä ja maankäyttösopimusten mukaisina korvauksina. Edellytykset
taloudellisesti tehokkaalle maankäytölle luodaan usein jo maanhankinnan yhteydessä, mutta
kaavoituksellisilla ratkaisuilla on myös suuri merkitys siihen, millaiseksi muodostuu kaava-alueiden
kokonaistaloudellinen vaikutus kaupungin kannalta katsottuna pitkällä aikavälillä.
Tulevalla ohjelmakaudella maankäyttöpolitiikan toteuttamista jatketaan seuraavassa esitettyjen
keinojen mukaisesti.
Yleiset keinot
x
x
x

Maanhankintaan varataan riittävät varat kaupungin budjettiin.
Maapolitiikan keinovalikoimaa ei rajata.
Jatketaan suunnittelun, kiinteistönmuodostuksen ja tontin luovutuksen prosessien
sähköistämistä, jotta prosessien laatua, nopeutta ja kuntalaisten osallisuutta prosesseissa
voitaisiin kehittää.

Ohjelmakauden tavoitteet ja niiden toteutuskeinot
Tuetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman tavoitteita.
x Hankitaan maata mahdollisuuksien mukaan asemakaavan ja yleiskaavan toteuttamista
varten ja suojelu-, virkistys tai muihin erityistarkoituksiin.
x Tuetaan kaupungin taloutta tonttien myynnistä saatavilla myyntivoitoilla,
maanvuokratuloilla ja metsätalouden tuotoilla.
x Kaupunkikeskustan kehittämishanketta jatketaan talouden sallimissa puitteissa.
x Luovutetaan keskustan alueella hyviltä paikoilta tontteja rakentamiseen
tontinluovutuskilpailujen perusteella.
Kehitetään Kajaania tiiviinä maakuntakeskuksena.
x Asemakaavoitetaan uusia alueita ensisijaisesti olemassa olevan kaupunkirakenteen sisälle.
x Tiivistetään keskustan kaupunkirakennetta laatimalla asemakaavan muutoksia.
x Kehitetään keskustan palvelujen saavutettavuutta uusilla pysäköintiratkaisuilla.
x Toteutetaan rakennusten rakennemuutosohjelmaa ja tarkastellaan tilojen käyttöä
kokonaisuutena.
Hyödynnetään ja kehitetään olemassa olevaa kaupunkirakennetta.
x Edistetään olemassa olevan kunnallistekniikan, kunnallisten palvelujen ja rakennusten
käyttöä sekä tuetaan kaupunkirakenteen eheytymistä.
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x
x
x
x

Kunnallistekniikan ja viheralueiden ylläpitoon, peruskorjaamiseen ja rakentamiseen
varataan riittävät määrärahat.
Suojeltujen rakennusten ylläpitoon ja tarpeettomien rakennusten purkamiseen varataan
riittävät määrärahat.
Maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa pidetään huoli alueiden riittävyydestä ja
kelpoisuudesta virkistys- ja jokamiehenoikeuskäyttöön jättämällä sinänsä
rakennuskelpoista rantaa maa- ja metsätalousalueeksi.
Edistetään huonokuntoisten rakennusten purkamista ja uudisrakennuksen rakentamista
kaupungin vuokratonteilla antamalla vuokrasopimuksessa 50 % alennus uuden
vuokrasopimuksen mukaisesta vuosivuokrasta ensimmäisten 10 vuoden ajalle, jos
vuokralainen purkaa olemassa olevan asuinrakennuksen ja rakentaa sen tilalle uuden
asuinrakennuksen 2 vuoden kuluessa sopimuksen uusimisesta siihen valmiusasteeseen,
että se voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi rakennustarkastuksen suorittamassa
loppukatselmuksessa. Kohtaa sovelletaan 1.1.2020 jälkeen uusittaviin sopimuksiin.

Edistetään yhteyksiä kyliin ja taajamiin, muihin kuntakeskuksiin sekä maakunnan ulkopuolelle.
x Pidetään huoli lentokentän toimintamahdollisuuksista uudistettaessa Paltaniemen
yleiskaavaa.
x Rakentamista pyritään ohjaamaan ensisijaisesti olemassa olevien julkisen liikenteen
reittien varrelle.
Pidetään asuntotonttitarjonta laadukkaana ja alueellisesti monipuolisena.
x Kaavoitetaan mahdollisuuksien mukaan uusia kerrostalotontteja keskustaan ja
pientalotontteja lähelle keskustaa.
x Edistetään tonttitarjonnan houkuttelevuutta ja monipuolisuutta siten, että kaupungilla on
asunto- ja toimitilarakentamisen kysyntää vastaava kilpailukykyinen tonttireservi ja sen
lisäksi yksityisillä osayleis- ja asemakaavoissa osoitettuja vaihtoehtoisia
rakentamismahdollisuuksia.
x Korotettu kiinteistövero peritään valmiin kunnallistekniikan äärellä olevilta
rakentamattomilta tonteilta. Tontit, joilta peritään korotettua kiinteistöveroa vuonna 2018,
ilmenevät karttaliitteenä 5 olevasta kartasta.
x Ostetaan rakentamattomia pientalotontteja valmiin kunnallistekniikan ääreltä
kohtuulliseen hintaan.
x Asuinkerrostalojen hissien rakentamista edistetään mahdollisuuksien mukaan
asemakaavamuutoksilla, joiden yhteydessä voidaan sopia lisärakennushyödyn käytöstä
hissi-investointiin.
x Asumisvaihtoehtojen monipuolisuuden vaatimukseen vastataan laatimalla
tarpeen/resurssien mukaan osayleiskaavoja tai yleiskaavan muutoksia kyläalueille, joille on
perustettu osuuskunnat vesi- ja jätevesihuollon toteuttajaksi ja jotka sijaitsevat olemassa
olevien julkisenliikenteen reittien alueilla.
x Purolan kaupunginosassa korttelissa 68 ja Hunajakujan alueella korttelissa 222 olevat tontit
voidaan luovuttaa myymällä tai vuokraamalla valtuuston päättämin tontinluovutusehdoin.
x Rajavartioston alueella korttelissa nro. 8-98 puurakentamiseen varatuilla tonteilla
luovutaan puurakentamisen vaatimuksesta. Tontit voidaan luovuttaa kaikkeen
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asemakaavan mukaiseen rakentamiseen normaalein tontinluovutusehdoin myymällä tai
vuokraamalla.
Pidetään tarjolla useita toimitilojen sijaintivaihtoehtoja.
x Edistetään toimitilarakentamista keskustan alueella kaavoituksella ja tarvittaessa
kolmiulotteisella kiinteistönmuodostamisella.
x Kehitetään Petäisenniskan kiinteistöjaotusta. Rakentamisvalmiit tontit voidaan luovuttaa
Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle kohtuulliseen hintaan kaupunginvaltuuston erillisellä
päätöksellä.
x Kaupungin tonttien hinta-alueita ja aluehintoja tarkastetaan oheisen liitteen mukaisesti
vastaamaan muuttuneita maanomistus- ja kysyntäsuhteita sekä asemakaavarajauksia.
x Tarkastellaan asunto-, liike- ja teollisuustonttialueiden rajauksia ja tarpeen mukaan
muutetaan alueita tai lisätään uusia hinta-alueita hintoineen.
x Petäisenniskan alueen tontinosia voidaan myydä käypään markkinahintaan voimassa
olevien aluehintakartan ja tontin hinnoitteluperusteiden estämättä, mikäli markkinahinta
on luotettavasti määritettävissä toteutuneiden kauppahintojen perusteella.
Edistetään puukerrostalorakentamista keskustan alueella.
x Tontinluovutusehdoissa voidaan 1-3. kaupunginosissa edellyttää puukerrostalon
rakentamista. Tällöin tontin myyntihintaa tai vuokraa voidaan alentaa korkeintaan 30 %.
x Edistetään rakentamista keskustan alueella luopumalla maankäyttösopimuksen mukaisen
ja kehittämiskorvausta vastaavan korvauksen perimisestä, jos rakennushankkeen
pysäköinti joudutaan toteuttamaan pääosin maan alle tai jos tontin pääasiallinen
käyttötarkoitus on asuminen, rakennusoikeuden lisäys on korkeintaan 1000 k-m² ja tontilla
on purkukuntoinen rakennus.
x Maankäyttösopimuksella kaavamuutoksen yhteydessä perittävää korvausta voidaan
alentaa korkeintaan 30 prosentilla, mikäli tontin omistaja/haltija sitoutuu
maankäyttösopimuksella rakentamaan lyhyessä, alle kolmen (3) vuoden ajassa tontille
asemakaavan ja mahdollisten rakennustapaohjeiden mukaisen massiivipuurunkoisen
kerrostalon.
Edistetään ekologista ja energiataloudellista aluerakennetta.
x Kehitetään keskustan kevyenliikenteen verkostoa.
x Pyritään tiivistämään aluerakennetta kaavoituksella keskustaajaman asemakaava-alueella
sekä niillä yleiskaava-alueilla, joilla on olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto sekä
joukkoliikenneyhteydet.
Hoidetaan kaupungin metsäomaisuutta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä
tavalla.
x Hoidetaan kaupungin metsiä kestävällä tavalla ottaen huomioon metsätaloudellisen arvon
lisäksi myös muut metsien käyttöön liittyvät tarpeet ja arvot.
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x
x
x

Pyritään kehittämään kaupungin metsien matkailu- ja virkistyskäyttöä paikallisten
yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Selvitetään mahdollisuus erityisiä suojeluarvoja sisältävien kaupungin metsäalueiden
suojelemiseen Metso-suojeluohjelmalla.
Ilmoitetaan soveltuvat kaupungin omistamat metsäalueet luomukeruualueiksi.
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Kaavoitusohjelma 2019 – 2022
Kajaaninkaupunginkaavoitusohjelmaonnelivuotinenjasisältyymaankäyttöpoliittiseen
ohjelmaan.Ohjelmatarkentuuvuosittainlaadittavassakaavoituskatsauksessa.
Kaavoitusohjelmaohjaakaavoitustoimintaasekätukeekaavojentoteuttamistoimenpiteiden
ohjelmointiajatarvittaessakaavoitustaennakoivaamaanhankintaa.Tavoitteenaon
johdonmukainenmaankäyttö-jakaavoituspolitiikka,jokatarjoaatietoisuudenkaupungin
kaavoituksenlähivuosientilasta.Kaavoitusohjelmassa2019Ǧ2022linjataanohjelmakaudella
käynnistettävätyleiskaavatsekäasemakaavat,valitaanKajaaninKeskustaajama2035
yleiskaavanuusistaasuinalueistaohjelmakaudellaasemakaavoitettavatalueetsekä
osoitetaanranta-alueet,joillaloma-asunnonkäyttötarkoituksenmuutosvakituiseen
asumiseenonmahdollistapoikkeamisluvalla.

YLEISKAAVOITUS
Yleiskaavaonkunnantaisenosanyleispiirteinenmaankäytönsuunnitelma.Sentehtävänäon
yhdyskunnaneritoimintojenyleispiirteinenohjaaminensekätoimintojen
yhteensovittaminen.Yleiskaavavoiollaluonteeltaanhyvinkinstrateginen,
aluevaraustyyppinentaitarkastisuoraanrakentamistaohjaava.Suoraanrakentamista
ohjaaviayleiskaavojaovatmm.haja-asutusalueenranta-,kylä-jatuulivoimayleiskaavat.
Yleiskaavatlaaditaanyleensäoikeusvaikutteisina,muttavoidaanlaatiamyös
oikeusvaikutuksettomina.
YleiskaavansisältövaatimuksetMRL39§
Yleiskaavaalaadittaessaonotettavahuomioon
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Yhdyskuntarakenteentoimivuus,taloudellisuusjaekologinenkestävyys
Olemassaolevanyhdyskuntarakenteenhyväksikäyttö
Asumisentarpeetjapalveluidensaatavuus
Mahdollisuudetliikenteen,erityisestijoukkoliikenteenjakevyenliikenteen,
sekäenergia-,vesi-jajätehuollontarkoituksenmukaiseenjärjestämiseen
ympäristön,luonnonvarojenjataloudenkannaltakestävällätavalla
Mahdollisuudetturvalliseen,terveelliseenjaeriväestöryhmienkannalta
tasapainoiseenelinympäristöön
Kunnanelinkeinoelämäntoimintaedellytykset
Ympäristöhaittojenvähentäminen
Rakennetunympäristön,maisemanjaluonnonarvojenvaaliminen
Virkistykseensoveltuvienalueidenriittävyys


Keskustaajama
Kajaaninkeskustaajamanyleiskaavaonyksikaupungintärkeimmistäjavaikuttavimmista
maankäyttöpoliittisistaohjauskeinoista.Osayleiskaavallamääritelläänkeskustaajaman
kokonaisrakenteenpitkäntähtäimenkehityslinjat,toimintojensijoittuminenjaniiden
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yhteensopivuussekäohjataanasemakaavoitusta.Yleiskaavassaesitettytulevaisuudenvisio
perustuulaadinta-ajanennusteisiin.Muutosonkuitenkinjatkuvaajapoikkeaausein
ennusteista.
Kajaaninkeskustaajamaakoskevayleiskaavaonlaadittujavahvistettuneljäkertaa:vuosina
1950,1970,1982ja1993.VoimassaolevaKeskustaajama2015–osayleiskaavaonpääosin
toteutunutjaosinvanhentunut.
Keskustaajama2035osayleiskaavanpäivitystulivireille2011.Kaava-alueenrajauson
suppeampikuinKeskustaajama2015–osayleiskaavassakäsittäenasemakaavoitetunalueen
jasenlaajenemisalueet.Ulkopuolellejäävätlievealueetkaavoitetaanominasuoraanhajaasutusalueenrakentamistaohjaavinaosayleiskaavoina.Kaavatyöjärjestettiinjakäynnistettiin
uudelleen2016jakaupunginhallituslinjasikaavassaesitettäväksisiltavaihtoehdoksi
Kruununpuodinmäensillan.Kaavaluonnosolinähtävilläkeväällä2017ja
kokonaisvaikutustenarviointivalmistui2018.KainuunELY-keskuseimyöntänyt
luonnonsuojelulainmukaistapoikkeamislupaaliito-oravanjalepakonelinpiirinsuojelusta
Kruununpuodinmäensiltalinjauksenkohdalle.Kaupunkionvalittanutpäätöksestähallintooikeuteen.Kaavaehdotusolinähtävilläalkuvuodesta2019jakaupunginvaltuustohyväksyi
kaavan4.11.2019.Kaavastaontehtykaksivalitustahallinto-oikeuteen.Osayleiskaavaon
oikeusvaikutteinenaluevarausyleiskaava.
Haja-asutusalueet
Asumisvaihtoehtojenmonipuolisuudestahuolehditaanlaatimallatarvittaessa
yleiskaavamuutoksiakylä-jaranta-alueille,joihinkohdistuurakentamispaineitajajoiden
vesihuoltoonliittyvätvalmiudetovatmahdollisia.
Oikeusvaikutteisiaosayleiskaavoja,joillayleiskaavanmukaisetrakennusluvatvoidaan
myöntääilmanpoikkeamis-taisuunnittelutarvemenettelyäovatKoutaniemi-SarvivaaraVuoreslahti(1997),Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta(1998),Oulujärvi(1999),Nuasjärvi
(2000),Laakajärvi-Kivijärvi-Isosoppi(2004),Kuluntalahti(2006),Jormuanlahti(2007),
Hannusranta(2008),Ammeniemi-Vihtaniemi(2013)jaHeteranta(2017).Keskustaajama
osayleiskaava2015onoikeusvaikutteinenstrateginenosayleiskaava,eikäsennojallavoida
myöntääsuoriarakennuslupiahaja-asutusalueella.Oikeusvaikutuksettomiaosayleiskaavoja
ovatJormua(1983),Kuluntalahti(1983),Mainua(1985),Murtomäki(1985)jaPaltaniemi
(1986).Näidenyleiskaavojenalueellayksityiskohtainenmaankäyttöratkaistaan
pääsääntöisestipoikkeamis-taisuunnittelutarveratkaisuilla.
Vireilläoleviahaja-asutusalueenosayleiskaavojaovatKeskustaajama2035osayleiskaavan
päivityksestäpoisrajatutlievealueet:Kontiosaari-Kuninkaanniemi,Äkälänniemisekä
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo.Äkälänniemenosayleiskaavankaupunginvaltuustohyväksyi
joulukuussa2019.Muutosayleiskaavattulevattavoiteaikataulunmukaan
hyväksymiskäsittelyynvuonna2020.


Yleiskaavoitusohjelma2019-2022

34





x
x
x
x

Paltaniemenkyläalue

Tervakaarre-Hövelönlahti

Hevossuo-Teerisuo

Kivikankaantuulivoimapuisto 

Tavoiteaika:vireille2020
Tavoiteaika:vireille2020
Tavoiteaika:vireille2022
Tavoiteaika:vireille2020

Yleiskaavoitusohjelmassaonedellisessämaankäyttöpoliittisessaohjelmassalinjattu
Paltaniemenkyläalue,jokaonvaltakunnallisestimerkittävämaisema-aluejarakennettu
kulttuuriympäristö.Kyläalueellekohdistuurakentamispaineitajaalueenvesi-ja
viemäriverkostoontoteutettu.Voimassaolevaoikeusvaikutuksetonosayleiskaavaeivastaa
näihintarpeisiin.
YleiskaavoitusohjelmanuudetkohteetovatvireilläolevientapaanKeskustaajama2035
yleiskaavastapoisrajattujalievealueita.Tervakaarre-Hövelönlahtionranta-alue
KuninkaaniemenjaPaltaniemenkyläalueenvälissä.Alueelleontoteutettuvesi-ja
viemäriverkosto.Tällealueelleeikohdistusuoranaisiarakentamispaineita,mutta
vanhentunutkaavaonsyytäpäivittääjatutkiamahdollisetuudetrantarakentamispaikat.
Hevossuo-Teerisuooneteläpuolenlievealueitta.Alueellaonjonkinverranrakentamispaineita
jamyössinneontoteutettuvesi-javiemäriverkosto.Asutuksentiivistäminenteidenvarsille
tehostaaverkostojenkäyttöäjamonipuolistaatonttitarjontaakeskustantuntumassa.
Haja-asutusalueidenyleiskaavojenlaatimisenlisäksivaraudutaantuulivoimayleiskaavan
laatimiseen.Tuulivoimatoimijatutkiimahdollisuuksiatuulivoimapuistontoteuttamiseen
Murtomäeneteläpuolelle.
Loma-asunnonkäyttötarkoituksenmuutosvakituiseenasumiseen(liite1.)
Kaavoitusohjelmassaonosoitettuloma-asumisenkäyttötarkoitusmuutosalueitavastaamaan
osaltaanKajaaninrantarakennuspaikkojenkysyntään.Käyttötarkoituksenmuutoksetovat
mahdollisiaoheisenkartanmukaisilla,yhtenevilläkriteereillätarkastelluillaranta-alueilla.
Alueidenedellytyksinäovat:enintään10kilometrinetäisyystiestöäpitkin
taajamakouluun/taajamanpalvelukeskittymään,käytössätailiitettävissäoleva
viemäriverkko,rakennusjärjestyksenmukaisestirakennuspaikanvähintään3000m 2koko,
talousvesijasähkökäytettävissäsekäkäyttökelpoinentiestökiinteistölle.Lisäksiontutkittu
mm.alueenrakentamisenluonnetta,maankäytönedullisuustekijöitä,rajoittavia
ympäristöolosuhteitasekäjoukkoliikenteenyhteyksiäjakoulukyydityksentoteutumista.
Alueidenrakennuspaikkojenomistajatsuhtautuivatmyönteisesti(94,2%)käyttötarkoituksen
muutokseenheillesuunnatussakyselyssä.
Suurinosamahdollisistakäyttötarkoituksenmuutoksistakohdistuujoolemassaoleviin
lomarakennuksiin.Käyttötarkoituksenmuutosedellyttäämyönteistätapauskohtaista
poikkeamislupapäätöstä,jokavoidaanmyöntää,mikälirakennuspaikkatäyttää
rakennuspaikalleasetetutvaatimuksetjamuutpoikkeamisenedellytykset.Rakennuksen
käyttötarkoituksenmuutokselletuleehakeamyösrakennuslupa.Rakennuspaikan
rakennusoikeuseikasvakäyttötarkoituksenmuutostenyhteydessä.
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Käyttötarkoituksenmuutoksillesoveltuvienalueidenosoittamineneikasvata
osayleiskaavoissaosoitettujenrantarakennuspaikkojenmäärää.Valituillamuutosalueillaon
ympärivuotisestiasuttujaasuinrakennuksenkriteerittäyttäviäloma-asuntojajaalueillevoi
muodostuajonkinverranuuttaympärivuotistaasutusta.Alueillaonsekoittuneestiniin
ympärivuotistaasutusta,loma-asutustakuinrakentamattomiarakennuspaikkoja.Uuden
pysyvänasutuksenrajallinenmäärämuuttaamuutosalueidenjaniillejohtavienteiden
liikennemääriä,ympäristöäsekärakentamisenluonnettavainvähäisesti.Käyttötarkoitusten
muutostenyhdyskuntarakennettahajauttavavaikutusjäämyöshyvinvähäiseksi.
Muutosalueidenosoittaminenedellämainituillakriteereilläeilaajennamerkittävästi
palveluverkkoa.Uusienympärivuotistenrakennuspaikkojentoteutuminentehostaavesi-ja
viemäriverkostojenkäyttöäsekäjoukkoliikenteentoimintaedellytyksiähaja-asutusalueilla
sekävahvistaaalueidenelinvoimaisuutta.


Kartassa on osoitettu punaisella aluerajauksella luokan 1 mahdolliset käyttötarkoituksen
muutoksille soveltuvat alueet ja sinisellä luokan 2 ehdolliset, viemäriverkon tarvitsevat alueet.
Vihreillä neliöillä on esitetty Kajaanin taajamakoulujen sijainnit. Keskustan koulut on esitetty
kartalla yhdellä vihreällä neliöllä.
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ASEMAKAAVOITUS
Asemakaavassamääritelläänalueentulevakäyttö:mitäsäilytetään,mitäsaarakentaa,mihin
jamillätavalla.Kaavassaosoitetaanesimerkiksirakennustensijainti,rakennusoikeusja
käyttötarkoitus.
Asemakaavavoikoskeakokonaistaasuntoaluettaasuin-,työ-javirkistysalueineentaijoskus
vainyhtätonttia.Asemakaavanlaatiikunta.Ranta-alueidenrakentamistavoidaanohjata
ranta-asemakaavalla,jonkalaatiimaanomistaja.
AsemakaavansisältövaatimuksetMRL54§
Asemakaavaalaadittaessaonmaakuntakaavajaoikeusvaikutteinenyleiskaavaotettava
huomioonsitenkuinsiitäedelläsäädetään.
Asemakaavaonlaadittavasiten,ettäluodaanedellytyksetterveelliselle,turvalliselleja
viihtyisälleelinympäristölle,palvelujenalueellisellesaatavuudellejaliikenteen
järjestämiselle.Rakennettuaympäristöäjaluonnonympäristöätuleevaaliaeikäniihin
liittyviäerityisiäarvojasaahävittää.Kaavoitettavallaalueellataisenlähiympäristössäon
oltavariittävästipuistojataimuitalähivirkistykseensoveltuviaalueita.
Asemakaavallaeisaaaiheuttaakenenkäänelinympäristönlaadunsellaista
merkityksellistäheikkenemistä,jokaeioleperusteltuaasemakaavantarkoitushuomioon
ottaen.Asemakaavallaeimyöskäänsaaasettaamaanomistajalletaimuulleoikeuden
haltijallesellaistakohtuutontarajoitustataiaiheuttaasellaistakohtuutontahaittaa,joka
kaavalleasetettaviatavoitteitataivaatimuksiasyrjäyttämättävoidaanvälttää.
Josasemakaavalaaditaanalueelle,jollaeioleoikeusvaikutteistayleiskaavaa,on
asemakaavaalaadittaessasoveltuvinosinotettavahuomioonmyösmitäyleiskaavan
sisältövaatimuksistasäädetään.

Asemakaavoitusohjelma2019Ǧ2022
Kaupunkirakenteentiivistämiseksijarakentamisenedistämiseksipalvelujenja
kunnallisteknistenverkostojenpiirissämuutetaanasemakaavaatonttitarpeenja
soveltuvuudenmukaan.Keskustaakehitetäänjasenasemaavahvistetaanuudistamalla
asemakaavaahankekohtaisesti.Asemakaavoitusohjelmassaonesitettymerkittävimmät
kohteet.Tämänlisäksilaaditaanmuitalinjauksienmukaisiaasemakaavoja.

Kaupunkikeskustankehittäminenjatäydennysrakentaminen
Kajaaninkaupunkikeskustanpysäköintiselvitysvalmistuikeväällä2019.
Pysäköintiselvityksessämm.määritelläänjapäätetäänkeskusta-alueen
velvoiteautopaikkamitoitus,jokavaikuttaakeskustanasemakaavoitukseen.Pysäköintinormia
voidaankäyttääasemakaavanpoikkeamisluvanperusteenapoikettaessavelvoitepaikoista.
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x

Linja-autoasema

Tavoiteaika:vireille2020,suunnittelu2019

AsemakaavoitusohjelmassaonedellisessämaankäyttöpoliittisessaohjelmassalinjattuLinjaautoasemankortteli,jokamahdollistaakaupunkirakenteellisestikeskeisellepaikalle
merkittävänmääränmonipuolistakerrostalorakentamista.Alueenkehittämiseksion
käynnistynytvuonna2018Kajaaninälykortteli-hanke,jonkatavoitteenaon,ettäalueelle
rakentuukaupungin,alueellisenenergiayhtiönjaeritoimijoiden(yritykset,oppilaitokset,
tutkimuslaitokset)yhteistyönäarkkitehtonisesti,toiminnallisesti,ekologisestisekä
elinkaariominaisuuksiltaankorkeatasoinenkorttelikokonaisuus.

x

Uusipaloasema



Tavoiteaika:vireille2021

Pelastuskohteidensaavutettavuudenparantamiseksipelastuslaitostarvitseeuuden
paloasemantaimahdollisestikaksieripuolillekaupunkia.Paloasemattulisiollakäytössä
vuonna2024.

x

Kaukarannankerrostalot

Keskustaajama2035eivielälainv.

KajaaninKeskustaajama2035osayleiskaavaehdotuksessaonuusikeskustan
kerrostalotonttitarjontaatukevapienimuotoinenkerrostaloaluesijoitettuKaukametsän
kulttuurikeskuksenitäpuolellejanimettyKaukarannaksi.Alueenasemakaavoittamistavoi
rajoittaaluontoarvot.
Hankeasemakaavat
x

Välikadunkerrostalot

Tavoiteaika:vireille2020

Keskustaakehitetäänjatäydennetäänhankekaavoilla.Välikadunkoillispuolenmatala
rakennuskantaonelinkaarensapäässäjaalkaauudistuahankelähtöisesti.Asemakaavoja
laaditaankorttelikohtaisestitaiuseammantontinkokonaisuuksina.

Elinvoimahankkeet
x

PetäisenniskajaHupari

Tarpeenmukaan

Yritysalueidenja-tonttienasemakaavoituksellatuetaankaupunginelinkeinopolitiikkaaja
luodaanmonipuolistatonttitarjontaaerityyppisilletoimijoille.Petäisenniskan
kehityshankkeenmyötäalueenasemakaavatonpääsääntöisestiuudistettu.Alueen
asemakaavojamuutetaanhankekohtaisestitarpeenmukaan.Huparinyritystonttiineiliity
hanketta.TonttimonipuolistaaTeknologiakeskuksenyritystonttitarjontaajoenäärellä.
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Uudetpientaloalueet(liite2.)
AsemakaavaalaajennetaanomakotitalotonttitarjonnanturvaamiseksitarvittaessaKajaanin
Keskustaajama2035osayleiskaavanpientaloalueille.
x

Lehtikankaankoulunalue

Tavoiteaika:vireille2019

KaupunkirakenteensisälläolevaLehtikankaankoulutonttisijaitseepalvelujenäärellä.Alueen
asemakaavoitustuotonttitarjontaakysytylleLehtikankaanalueelle,jossaeioletällähetkellä
vapaitatonttejatarjolla.Alueelleonmahdollistakaavoittaanoin20–30pientalotonttia.

x

Vesakko

Keskustaajama2035eivielälainv.

Vesakonaluejoenpohjoispuolellatukeeasuinalueidentasapainoistasijoittumistaeripuolille
kaupunkia.Vesakkosijaitseemaaseutumaisessaympäristössähienojen
ulkoilumahdollisuuksienvierellälähelläkeskustaajakoulua.Alueenasemakaavoittaminenon
vesihuoltoverkonkannaltahaasteellinen.Alueelleonmahdollistakaavoittaanoin100
omakotitalotonttia.

x

Pyörre Keskustaajama2035eivielälainv.

Pyörteenpienialainenasuinaluevastaakeskustanrantarakentamisenkysyntään.Alueen
rakentamistavoivatrajoittaaalueenluontoarvotsekäliikenteenmelu.Alueelleon
mahdollistatoteuttaanoin10–15pientalotonttia.

x

Rajavartioston2.vaihe

Tavoiteaika:vireille2022

EdellisessämaankäyttöpoliittisessaohjelmassaRajavartiostonalueonlinjattu
arkkitehtuurikilpailunperusteellakerrostaloalueeksi.Ensimmäisessävaiheessaalueelle
asemakaavoitettiinkerros-japalvelurakennuksia.Kerrostalomääränlisääminenalueellevoi
ollahaasteellistakysynnännäkökulmastajaaluevoisitoimiaparemminpientaloalueena.
AlueenomistaaSenaatti-kiinteistötjaalueenkaavoittaminenvoiedellyttäämaanhankintaa
kaupungille.Alueelleonmahdollistatoteuttaanoin30-40pientalotonttia.
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Kartassa on esitetty Kajaanin Keskustaajama 2035 osayleiskaavan uusien asuinalueiden luokittelu.
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Liite 5.

Korotettu kiinteistövero
31.12.2018
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1 016,81 €
899,72 €
866,60 €
769,15 €
275,58 €
798,04 €
775,70 €
1 002,34 €
897,03 €
946,71 €
1 019,89 €
861,98 €
24 400,70 €

6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925
6,41925

13 358,46 €
11 291,46 €
14 603,79 €
21 568,68 €
13 307,11 €
18 256,35 €
21 100,07 €
16 632,28 €
13 955,45 €
12 267,19 €
18 763,47 €
13 474,01 €
14 924,76 €
20 644,31 €
13 705,10 €
16 946,82 €
14 995,37 €
14 443,31 €
12 819,24 €
17 819,84 € AVT
13 300,69 €
12 928,37 €
33 495,65 € INV
14 950,43 €
15 778,52 €
16 998,17 €
14 366,28 €
436 695,16 €

205-410-0005-0107
205-401-0001-0044
205-401-0001-0045
205-401-0001-0046
205-401-0001-0047
205-401-0001-0048
205-401-0001-0049
205-401-0001-0050
205-401-0001-0051
205-401-0001-0052
205-401-0001-0053
205-401-0001-0054
205-401-0001-0055
205-401-0001-0056
205-401-0001-0057
205-401-0001-0058
205-401-0001-0059
205-401-0001-0060
205-401-0001-0061
Yhteensä:

4058
3152
3358
2836
3453
2078
1896
1906
2545
2243
2385
2686
2101
2635
2377
2560
2204
2005
2021
48 499

1 943,26 €
1 509,40 €
1 608,05 €
1 358,08 €
558,13 €
995,09 €
907,94 €
912,73 €
1 218,73 €
1 074,11 €
1 142,11 €
1 286,25 €
1 006,11 €
174,43 €
1 138,28 €
1 225,91 €
1 055,43 €
960,14 €
967,80 €
21 041,96 €

7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183
7,981183

32 387,64 €
25 156,69 €
26 800,81 €
22 634,63 €
27 559,02 € AVT
16 584,90 €
15 132,32 €
15 212,13 €
20 312,11 €
17 901,79 €
19 035,12 €
21 437,46 €
16 768,47 €
21 030,42 € AVT
18 971,27 €
20 431,83 €
17 590,53 €
16 002,27 €
16 129,97 €
387 079,39 €

NUOTTIJÄRVI
205-401-0001-0062
205-401-0001-0063
205-401-0001-0064
205-401-0001-0065
205-401-0001-0066
Yhteensä:
Kaikki yhteensä:

2983
3263
3003
5938
3197
18384
134912

756,39 €
827,39 €
761,47 €
1 505,69 €
810,66 €
4 661,60 €
50 104,26 €

4,226139
4,226139
4,226139
4,226139
4,226139

12 606,57 €
13 789,89 €
12 691,10 €
25 094,81 €
13 510,97 €
77 693,34 €
901 467,89 €

indeksi

KARANKAJÄRVI
205-401-0001-0015
205-401-0001-0016
205-401-0001-0017
205-401-0001-0018
205-401-0001-0019
205-401-0001-0020
205-401-0001-0021
205-401-0001-0022
205-401-0001-0023
205-401-0001-0024
205-401-0001-0025
205-401-0001-0026
205-401-0001-0027
205-401-0001-0028
205-401-0001-0029
205-401-0001-0030
205-401-0001-0031
205-401-0001-0032
205-401-0001-0033
205-401-0001-0034
205-401-0001-0035
205-401-0001-0036
205-401-0001-0037
205-401-0001-0038
205-401-0001-0039
205-401-0001-0040
205-401-0001-0041
Yhteensä:
KARANKALAHTI

Ϯϱ

1890

Liite 8
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Liite 10.

KAJAANIN KAUPUNGIN
asemakaavoitettujen tonttialueiden hinnat v. 2019,

Hinta-alue
1 PORTTILA
2 KÄTÖNLAHTI
3 RAATOSUO
4 LEHTIKANGAS
5 RAJALÄHIÖ
6 SOIDINSUO
7 PALOKANGAS
8 LAMMENRANTA
9 PUROLA
10 PUISTOLA
11 LOHTAJA
12 KETTU
13 YLÄ-TEPPANA
14 NAKERTAJA
15 HETTEENMÄKI
16 KOMIAHO
17 KUURNA
18 KYLMÄ
19 ONNELA
20 ONNELAN RANTA
21 OTANMÄKI
22 VUOLIJOKI KK.
23 PETÄISENNISKA

LUONNOS
INDEKSI
1948

ASUNTOTONTIT ,vuokra IND.1248 alkaen
Omakotitalotontit
Kerros-ja rivitalotontit
rakennusoikeus
maapohja
vuokra
2
euro/m2
euro/m
euro/k-m2
13,480613
0,606628
20,222232
17,977651
0,808994
26,966476
15,727819
0,707752
22,474688
17,977651
0,808994
26,966476
17,977651
0,808994
26,966476
11,233406
0,505503
17,977651
17,977651
0,808994
26,966476
17,977651
0,808994
26,966476
13,480613
0,606628
20,222232
15,727819
0,707752
22,474688
11,233406
0,505503
17,977651
13,480613
0,606628
20,222232
20,222232
0,910000
29,213682
10,028421
0,451279
16,717535
13,372978
0,601784
20,056841
15,042631
0,676918
25,073677
27,835431
1,252594
41,754459
11,233406
0,505503
17,977651
32,878778
1,479545
48,392005
(1415)
36,120348
1,625416
53,254359
(1415)
2,004216
0,090190
3,336286
1594
2,004216
0,090190
3,336286
1594
13,480613
0,606628
20,222232
(1 Porttila)
TEOLLISUUSTONTIT

1 HEINISUO
2 PETÄISENNISKA
3 RADANVARSI
4 KETTU
5 LAAJANKANGAS
6 KYLMÄ
7 RAATOSUO
8 PEURAKALLIO
9 TIHISENNIEMI
10 OTANMÄKI
11 VUOLIJOKI KK

6,164066
10,278680
12,333382
10,277819
10,277819
9,358984
13,370353
8,356142
10,278680
1,222083
1,222083

KESÄMÖKIT:
KARANKAJÄRVI
KARANKALAHTI
NUOTTIJÄRVI

0,277383
0,462541 (TIHISENNIEMI)
0,555002
0,462502
0,462502
0,421154
0,601666
0,376026 POIS
0,462541
0,054994
0,054994

(1435)
1594
1594

maapohja
2
euro/m
0,395985 (Rantakaava)
0,492624 (Palstoitussuunnitelma)
0,261633 (Palstoitussuunnitelma)

(1390)
(1390)
(1390)
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Liite 11.

Käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvien alueiden tarkastelu
Määritellään yhtenäisten kriteerien avulla käyttötarkoituksen muutoksille mahdollisesti soveltuvat alueet
Kajaanin kaupungin ranta-alueilla, joilla on voimassa olevissa osayleiskaavoissa tutkittu rantarakentamisen
mahdollisuudet ja loma-asuntojen rakennuspaikat (RA).
Käyttötarkoituksen muutosalueiden myötä mahdollistetaan alueilta osoitettujen RA-paikkojen
käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvien ympärivuotisten asuntojen paikoiksi (AP). Ratkaisulla
sivuutetaan Kajaanin kaupungissa aiemmin laadituissa osayleiskaavoissa maanomistajien tasavertaiseen
kohteluun tähdännyt periaate, jossa osayleiskaavassa yhdelle maanomistajalle osoitettu 1 omarantainen
AP-paikka vastaa 2:ta omarantaista RA-paikkaa.
Muutosalueiden osoittaminen osayleiskaava-alueilla ei suoraan oikeuta rakennuspaikan tai rakennuksen
käyttötarkoituksen muutosta. Varsinainen käyttötarkoituksen muutos edellyttää ympäristöteknisen
lautakunnan lupajaoston myönteistä tapauskohtaista poikkeamislupapäätöstä. Käyttötarkoituksen muutos
voidaan myöntää, mikäli rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa (171 §) rakennuspaikalle
asetetut vaatimukset ja muut poikkeamisen edellytykset. Olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen
muutokselle tulee hakea rakennuslupa. Rakennusluvassa katsotaan, että rakennus täyttää
asuinrakennukselle asetetut rakennustekniset vaatimukset. Myönteisen poikkeamisluvan myötä toteutuva
käyttötarkoituksen muutos ei kuitenkaan kasvata aiemmin RA-paikkana toimineen rakennuspaikan
rakennusoikeutta. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus määräytyy edelleen alueella voimassa olevan
osayleiskaavan mukaisesti. Muutosalueet ovat:

LUOKKA 1

muutoksille soveltuvat alueet

 TAKKARANTA
 POLVILA – PURNUNNIEMI
 KOUTANIEMI ITÄ
 VUOTTOLAHTI
 JUURIKKARANTA ITÄ

1
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LUOKKA 2

ehdolliset muutosalueet

 JUURIKKARANTA LÄNSI
 VUOLIJOKI
 VENÄÄNNIEMI
 KARANKALAHTI
 SAUNANIEMI

Kuvassa on osoitettu punaisella aluerajauksella luokan 1 mahdolliset käyttötarkoituksen
muutoksille soveltuvat alueet ja sinisellä luokan 2 ehdolliset, viemäriverkon tarvitsevat alueet.
Vihreillä neliöillä on esitetty Kajaanin taajamakoulujen sijainnit. Keskustan koulut on esitetty
kartalla yhdellä vihreällä neliöllä.

2
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REUNAEHDOT
¾ Etäisyys taajamakouluun/ taajaman palvelukeskittymään enintään 10 km
¾ Viemäri käytössä tai liitettävissä
x

LUOKKA 2 -alueilla ehtona viemäriverkon toteutuminen

¾ Rakennuspaikan koko vähintään 3000 m2
¾ Talousvesi ja sähkö
¾ Käyttökelpoinen tie / tiestö

MUITA HUOMIOITAVIA TEKIJÖITÄ
¾ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olemassa olevan rakennuskannan sijainti,
rakennusten käyttötarkoitus, ikä ja koko
¾ Kaupungin kasvusuunta ja muut maankäytön edullisuustekijät
¾ Joukkoliikenteen yhteydet, koulukyydityksen toteutuminen ja tieolosuhteet, alueelle
myönnetyt poikkeamiset, rajoittavat maankäytön tekijät kuten esimerkiksi merkittävät
teollisuus- ja muut elinkeinohankkeet alueella, rajoittavat ympäristöolosuhteet

MAANOMISTAJAKYSELY MUUTOKSILLE SOVELTUVILLA ALUEILLA (luokka 1)
Käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvilla alueilla tehtiin elo-syyskuussa 2019 maanomistajakysely niille
maanomistajille, joilla on muutosalueilla voimassa olevissa osayleiskaavoissa osoitettuna pysyvien
ympärivuotisten asuntojen tai loma-asuntojen rakennuspaikkoja. Kyselyllä kartoitettiin maanomistajien
mielipidettä siitä, pitäisikö heidän mielestään kyseisillä alueilla myöntää käyttötarkoituksen muutoksia
loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Kyselyn saaneille maanomistajille pidettiin 9.9.2019 yleisötilaisuus,
jossa keskusteltiin muutosalueiden osoittamisen vaikutuksista sekä käyttötarkoituksen muutokseen
liittyvistä reunaehdoista ja menettelytavoista. Yleisötilaisuuteen osallistui 10 maanomistajaa.
Maanomistajakysely lähetettiin yhteensä 247 maanomistajalle ja vastauksia saatiin 52. Kyselyn
vastausprosentiksi muodostui 20,2 %, mitä on voitu pitää varsin hyvänä vastaavanlaisissa, mielipiteitä
kartoittavissa maankäytön kyselyissä. Kaikilta neljältä käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvilta alueilta
palautettiin vastauksia. Käyttötarkoituksen muutoksiin myönteisesti suhtautuvien osuus oli huomattavan
suuri, sillä 94,2 % vastaajista ilmoitti kannattavansa käyttötarkoituksen muutosten myöntämistä alueellaan.
Perusteina käyttötarkoituksen muutoksille esitettiin mm. alueen jo olemassa oleva pysyvä asutus,

hyvät tieyhteydet, alueella toimiva talous- ja jätevesiverkosto sekä sijainti suhteellisen lähellä
palveluita.
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”Mielestäni alueella pitäisi myöntää käyttötarkoituksen muutoksia
loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi.”
ALUE

KYLLÄ

EI

YHTEENSÄ

TAKKARANTA

6

1

7

KOUTANIEMI ITÄ

18

0

18

VUOTTOLAHTI

22

2

24

JUURIKKARANTA ITÄ

3

0

3

YHTEENSÄ

49

3

52

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvia aluekokonaisuuksia on tarkasteltu edellä esiteltyjen
yhdenmukaisten reunaehtojen ja muiden maankäyttöön sekä palveluverkkoon liittyvien tekijöiden
perusteella. Yhtenäisten kriteerien avulla on tutkittu Kajaanin ranta-alueet siten, että käyttötarkoituksen
muutoksille soveltuviksi alueiksi osoitetaan suunnitelmallisesti aluekokonaisuuksia, joilla pysyvän asumisen
reunaehdot ovat täytettävissä ja joilla haitalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Kajaanin pientalorakentaminen on ollut viime vuodet hyvin vähäistä vuosittaisen omakotitalotuotannon
asetuttua noin 20–40 valmistuneeseen taloon. Muutosalueiden osoittaminen voi lisätä hieman
ympärivuotisen asumisen määrää määritellyillä Kajaanin haja-alueiden ranta-alueilla. Määriteltyjen
muutosalueiden sekä niiden lähiympäristön olemassa olevan pysyvän asumisen rakennuskannan, jo
ympärivuotisesti asuttujen loma-asuntojen ja toisaalta loma-asumiskäyttöön edelleen jäävien
lomarakennusten myötä käyttötarkoitusten muutosten yhdyskuntarakennetta hajauttava vaikutus jää
erittäin vähäiseksi. Käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvien alueiden osoittaminen ei myöskään kasvata
osayleiskaavoissa osoitettujen rantarakennuspaikkojen määriä, vaikka osa lomarakennuspaikoista voi
ratkaisun seurauksena muuttua ympärivuotisen asumisen rakennuspaikoiksi.
Olemassa olevien lomarakennusten käyttötarkoituksen muutosten ohella muutosalueiden ympärivuotisten
asuntojen uudisrakentaminen voi lisääntyä jonkin verran. Käyttötarkoituksen muutoksen saaminen
edellyttää myös muutoksille soveltuvilla alueilla myönteistä poikkeamislupaa. Rakennuspaikkakohtaisessa
poikkeamislupakäsittelyssä tutkitaan poikkeamisen edellytykset maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten
mukaisesti mm. rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa ja muita maankäytöllisiä tekijöitä koskien, mikä
osaltaan rajaa muutosalueilla toteuttamiskelpoisten käyttötarkoituksen muutoskohteiden määrää. Muilla
kuin em. alueilla käyttötarkoituksen muutoksia ei Kajaanissa käsitellä.

Tekninen korjaus 10.2.2020 KV
4

Kaavoitusohjelma 2019 – 2022. Käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvien alueiden tarkastelu. 10.10.2019

Yhdenmukaisilla kriteereillä tutkituilla muutosalueilla on jo sekoittuneesti niin olemassa olevaa
ympärivuotista asutusta, loma-asutusta kuin rakentamattomia rakennuspaikkoja. Uuden pysyvän asutuksen
varsin rajallinen määrä tulee muuttamaan osoitettujen alueiden ympäristöä sekä rakentamisen luonnetta
vain vähäisesti. Ohjaamalla ympärivuotinen asuminen toimivan viemäriverkoston piiriin pidetään haitalliset
vesistöihin kohdistuvat vaikutukset mahdollisimman pieninä.
Käyttötarkoituksen muutosalueiden osoittaminen lisää olemassa olevan tiestön liikennemääriä vain
vähäisesti eikä aiheuta merkittäviä muutoksia liikenneturvallisuuteen tai liikenteen sujuvuuteen.
Muutosalueiden osoittaminen ei laajenna merkittävästi palveluverkkoa. Uusien ympärivuotisten
rakennuspaikkojen toteutuminen tehostaa vesi- ja viemäriverkostojen käyttöä sekä joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä haja-asutusalueilla. Syntyvä ympärivuotinen asuminen voi osaltaan vahvistaa
muutosalueiden läheisten kylien elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Muutosalueiden osoittamisella
vastataan osaltaan Kajaanin rantarakennuspaikkojen kysyntään hyvien tieyhteyksien päässä ja suhteellisen
lähellä palveluita.

TAKKARANTA
+ Etäisyys Kätönlahden alakouluun 6,8 km Peuraniemestä, 6,5 km RA 3/8-alueelta ja n. 7,5 km pohjoisen
viemärittömältä Pieni Aittoniemen RA-2/2-alueelta
+ Viemäri- ja vesijohto käytössä tai liitettävissä (Kajaanin Rehjan vesihuolto-osuuskunta)
+ Rakennuspaikkojen koot: suurin osa yli 3000 m 2, joitakin hieman yli 2000 m 2
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä
+ Tiestö: Takkarannantien läheisyys, tieyhteys olemassa muille kuin RA-2/3-paikoille
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Pääosin maaseutumainen rakentamistiheys
x Takkarannantien ja rannan välissä on maaseutumaista asuinrakennuskantaa (AP, MA, ATpaikkoja 11 rakennettu ja 3 rakentamatta)
x Rakennettuja RA-paikkoja 10 kpl, rakentamattomia 6 kpl.
x Rakennuskanta muodostunut pääosin 1980-luvulla tai sitä myöhemmin.
+ Keskustaajaman kasvusuunta: osayleiskaava-alueet Ammeniemi-Vihtaniemi ja Äkälänniemi
+ Joukkoliikenneyhteys Takkarannantiellä, lyhyet matkat rakennuspaikoilta.
+ Poikkeamispäätös: Lupajaosto 13/2015: lupa 170 m 2 lomarakennukselle RA-paikalla
HUOM. Pohjoisimmat RA-2/2-paikat edellyttävät vesi- ja viemäriverkon toteutumista. Etäisyys n. 7,5
km Kätönlahden koulusta. Nämä RA-paikat luokitellaan luokkaan 2.
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POLVILA – PURNUNNIEMI
+ Etäisyys Hauleen n. 4 km Polvilasta, n. 10 km Purnunniemestä – Soidinsuon alakouluun noin 0,3 km
vähemmän matkaa.
+ Viemäri- ja vesijohto
x Polvilassa rakennuspaikat liitettävissä Kajaanin Veden vesihuoltoverkkoon
x Purnunniemi kuuluu Lauttolahden seudun vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen
+ Rakennuspaikkojen koot: yli 3000 m2, lukuun ottamatta pienimmät 2 rakennuspaikkaa n. 2000 m 2
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä.
+/- Tiestö: Käytettävissä. Purnunniemessä alueen tiestön tulee olla kunnossa asukkaiden ja
koulukyyditysten liikenteelle myös talvisin – uuden Venäänniemen ranta-asemakaavan
yhteydessä suunnitteilla oleva tieyhteys parantaa alueen liikenneolosuhteita.
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Maaseutumainen rakentamistiheys
x Polvilassa on olemassa olevaa maaseutumaista asuinrakennuskantaa (AT-alueet)
x Rakennettuja RA-paikkoja 14 kpl, rakentamattomia 4 kpl.
x Rakentamattomat 4 RA-rakennuspaikkaa ovat toteutettavissa yli 3000 m 2 kokoisina.
Rakennetuista RA-paikoista 2 kpl ei täytyä pinta-alavaatimusta, muut ovat yli 3000 m 2.
x Rakennuskanta muodostunut pääosin 2000-luvulla.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä (Polvila) – vältetään muodostamasta
uutta haja-asutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita.
+ Kaupungin keskustaajaman kasvusuunnat ja muut maankäytön edullisuustekijät -> tuetaan
maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa ja esim. Keskustan osayleiskaavassa 2035 määriteltyjen
kasvusuuntien kehittymistä Polvilan sekä Karankalahden lähialueilla.
- Joukkoliikenne puuttuu
- Tiestön kunto etenkin talvisin on ollut todella huono – kapea Purnunniementie vaikeuttaa mm.
koulukyytejä huomattavasti. Koulukyydityksille ei muodostu toimivia yhtenäisiä reittejä
rakennuspaikoille johtavien pistoteiden vuoksi.
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KOUTANIEMI ITÄ
+ Etäisyys Lohtajan palveluihin ja alakouluun 5 km Nuottipurolta, 10 km Kiviniemestä, 11,5 km
Kanalanniemestä Sokasaaren läheltä
+ Viemäri- ja vesijohto käytössä tai liitettävissä (Kouta-Vuores viemäriosuuskunta ja Koutaniemen
vesiosuuskunta)
+ Rakennuspaikkojen koko: 23/31 RA-rakennuspaikoista on yli 3000 m 2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä
+ Tiestö: Koutaniementie varsin lähellä rakennuspaikkoja, yhteys edelleen Vuoreslahdentielle
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Maaseutumainen rakentamistiheys
x Koutaniementien ja Sokajärven rannan läheisyydessä on runsaasti maaseutumaista
asuinrakennuskantaa (AP-, MA-, AT-paikkoja 33 rakennettu ja 10 rakentamatta)
x Rakennettuja RA-paikkoja 23 kpl, rakentamattomia 8 kpl.
x Rakentamattomat RA-rakennuspaikat ovat toteutettavissa yli 3000 m 2 kokoisina. Muutama
pienimmistä rakennetuista RA-paikoista on noin 1000 m 2 tai alle.
x Rakennuskanta muodostunut pääosin 1980-luvulla tai sitä myöhemmin.
+ Joukkoliikenneyhteys Linja 12 Koutaniementieltä koulupäivisin, lyhyet etäisyydet rakennuspaikoilta.
+ Todettu kysyntä kyseistä aluetta kohtaan
+/- Pohjan sellun tontille on etäisyyttä Nuottipuron lähimmistä RA-paikoista yli 2 km.
- Osittain sekoittunut rakennuskanta: Ympärivuotisten ja loma-asuinrakennusten sekoittuneisuus.
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VUOTTOLAHTI
+ Etäisyys Otanmäen kouluun Valtalanniementien risteyksestä noin 10 km, Valtalanniemestä enintään
noin 13 km. Valtalanniemen läntisimmiltä rakennuspaikoilta lyhyempi matka Vuolijoen kouluun.
+ Viemäri- ja vesijohto liitettävissä (Vuottolahden viemäriosuuskunta ja Kajaanin Veden talousvesi)
+ Rakennuspaikkojen koko: 34/45 RA-rakennuspaikoista on yli 3000 m 2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä
+/- Tiestö: Vuottolahdentie varsin lähellä rakennuspaikkoja, rakennuspaikoille olemassa olevat kulkutiet.
Valtalanniementie ajoittain huonokuntoinen.
+/- Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Rannan loma-asuinrakennusten läheisyydessä ja taustalla kuivalla maalla runsaasti rakennettuja
ympärivuotisia asuinrakennuksia. Osin maaseutumainen rakentamistiheys.
x Rakennettuja RA-paikkoja 35 kpl, rakentamattomia 10 kpl.
x Rakentamattomat RA-rakennuspaikat ovat toteutettavissa yli 3000 m 2 kokoisina. Rakennetuista
RA-rakennuspaikoista 24/35 on yli 3000 m 2.
x Rakennuskanta muodostunut useina vuosikymmeninä, suurin osa 1980-luvulla.
+/- Joukkoliikenneyhteydet: linjat 11, 12, 13 Vuottolahdentiellä. Ei aja Valtalannniemessä.
+ Myönnetyt (5) poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua koskevat yhtä lomarakentamisen
täydennystä lukuun ottamatta kuivan maan ympärivuotista asuinrakentamista. Uusia rantarakentamisen paikkoja koskevat poikkeamishakemukset (4) ovat saaneet kielteisen päätöksen.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta hajaasutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita
- Monin paikoin varsin sekoittunutta rakennuskantaa, jossa vieretysten ympärivuotisia asuinrakennuksia
ja loma-asuinrakennuksia (runsaasti rakennettuja AP- ja AM-paikkoja, 1 rakentamaton)
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JUURIKKARANTA ITÄ
+ Etäisyys Vuolijoen kouluun etäisimmältä RA-paikalta Vimpelinjoen itärannalta alle 10 km.
+ Viemäri- ja vesijohto käytössä tai liitettävissä (Vuottolahden viemäri-osk ja Kajaanin Veden talousvesi)
+ Rakennuspaikkojen koko: 7/9 RA-rakennuspaikoista on yli 3000 m 2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä
+ Tiestö: Vuottolahdentie, rakennuspaikoille olemassa olevat kulkutiet
Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Maaseutumainen rakentamistiheys.
x Jonkin verran maaseutumaista asuinrakennuskantaa (AP- ja AM-paikkoja)
x Rakennuskanta muodostunut usean vuosikymmenen aikana.
x Rakennettuja RA-paikkoja 8 kpl, rakentamattomia 1 kpl.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta hajaasutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita
- Osittain sekoittunut rakennuskanta: Ympärivuotisten ja loma-asuinrakennusten sekoittuneisuus.
Lomarakennukset ovat pieniä ja/tai vanhoja rakennuksia, käyttö rajoittunee kesäaikaan.
+ Joukkoliikenneyhteydet: linjat 11, 12, 13

JUURIKKARANTA LÄNSI
+ Etäisyys Vuolijoen kouluun etäisimmältä RA-paikalta alle 10 km.
- Viemäri- ja vesijohto
x Viemärijohto tai viemäri- ja vesijohto puuttuvat rakennuspaikoilta.
x Ehtona käyttötarkoituksen muutoksille on viemäriverkon toteutuminen alueelle ja talousveteen
liittyminen rakennuspaikoilla, joilta talousvesi puuttuu.
x Vuottolahden viemäriosuuskunnan verkko yltää Juurikkarannan keskiosaan, Kajaanin Veden
talousvesi lähes koko alueelle.
+ Rakennuspaikkojen koko: Pienimmät 5 rakennuspaikkaa ovat noin 2000 m 2 tai alle, muut yli 3000 m 2.
Rakentamattomat 2 rakennuspaikkaa yli 3000 m2, mutta näillä ei ole viemäriä tai talousvettä.
+/- Sähköverkko käytössä tai liitettävissä 4 pohjoisinta paikkaa lukuun ottamatta.
+ Tiestö: Vuottolahdentie, rakennuspaikoille olemassa olevat kulkutiet.
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Rakennettuja RA-paikkoja 8 kpl, rakentamattomia 2 kpl.
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VUOLIJOKI
+ Etäisyys Vuolijoen kouluun lännen Rauhaniemestä alle 5 km, Luhtarannasta 5,4 km, Koivurannasta 6,5
km, Pieskanrämeen RA-paikalta ja Önkköristä hieman alle 10 km. Vuolijoen kouluun idän
Laajanniemestä 5,5 km, Selkäniemestä 6,5 km, Kuusiniemestä 7 km, Mäntyniemestä 9 km.
Etäisyydet Otanmäen kouluun yli 12 km.
+ Viemäri- ja vesijohto
x Alue on Kajaanin Veden talousveden piirissä
x Ehtona käyttötarkoituksen muutoksille on viemäriverkon toteutuminen alueelle.
+ Rakennuspaikkojen koko: Koko vaihtelee, valtaosin rakennuspaikat Vuolijoen taajamasta Käkisaareen
ja Kuusirantaan vähintään 3000 m2. Kuusiranta – Mäntyniemi välillä puolet alle 3000 m 2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä.
+/- Tiestö: Vaalantie/Vuottolahdentie on varsin hyväkuntoinen ja palvelee länsipuolta alueesta.
Itäpuolen rakennuspaikat ovat ajoittain huonokuntoisten Kuusirannantien ja Tomperintien
läheisyydessä. Lähes kaikille rakentamattomille rakennuspaikoille on tieyhteys.
+/- Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Rantaa pitkällä matkalla ketjumaisesti myötäilevä maaseutumainen rakentamistiheys.
x Monin paikoin sekoittunutta rakennuskantaa, jossa vieretysten ympärivuotisia asuinrakennuksia
ja loma-asuinrakennuksia (runsaasti rakennettuja AP- ja AM-paikkoja, 1 rakentamaton)
x Rakennettuja RA-paikkoja 52 (13 länsipuolella, 39 itäpuolella), rakentamattomia 33 kpl.
x Rakentamattomista RA-rakennuspaikoista 26 kpl on toteutettavissa yli 3000 m 2 kokoisina. Suurin
osa rakennetuista rakennuspaikoista on yli 3000 m2 kokoisia. Tätä pienempiä rakennuspaikkoja
on kohtalaisen paljon Kuusirannan ja Apajanniemen välisellä alueella.
x Suurin osa rakennuskannasta on muodostunut 1980-luvulla. Rakennusvuodet vaihtelevat 1950luvulta 2010-luvulle saakka.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta hajaasutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita
- Sekoittunut rakennuskanta: Ympärivuotisten ja loma-asuinrakennusten vahva sekoittuneisuus.
Lomarakennuksissa on runsaasti pieniä ja/tai vanhoja rakennuksia, käyttö rajoittunee kesäaikaan.
+ Joukkoliikenneyhteydet: linja 11 Käkisaari-Vuolijoen taajama, linja 13 Kuusisaari-Mäntyniemi
- Kuusirannantien ja Tomperintien kunto itäisellä puolella aluetta
HUOM. Apajanniemi on pohjavesialuetta.
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VENÄÄNNIEMI
+ Etäisyys Hauleen Pörösenhiekan olevilta ja uusilta rakennuspaikoilta hieman yli 8 km, Venäänniemestä
yli 7 km – Soidinsuon alakouluun noin 0,3 km vähemmän matkaa.
+ Viemäri- ja vesijohto
x Alue on suurelta osin Lauttolahden seudun vesiosuuskunnan talousveden piirissä
x Ehtona käyttötarkoituksen muutoksille on viemäriverkon toteutuminen alueelle. Vireillä olevan
UPM:n ranta-asemakaavan myötä viemäriverkko täydentyy osalla alueesta huomattavasti.
Viemäriverkosta em. alueella vastaa jatkossa Lauttolahden seudun vesiosuuskunta.
+ Rakennuspaikkojen koko: vähintään 3000 m2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä.
+/- Tiestö: Edellytyksenä, että alueen tiestö on kunnossa asukkaiden ja koulukyyditysten liikenteelle
myös talvisin – uusi suunnitteilla oleva tieyhteys parantaa alueen liikenneolosuhteita.
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Pääosin maaseutumainen rakentamistiheys
x Myötärinteentien läheisyydessä on jonkin verran maaseutumaista asuinrakennuskantaa (MA-,
AM-alueilla sekä M-alueella sijaitsevia asuinrakennuksia)
x Rakennettuja RA-paikkoja 29 kpl, rakentamattomia 18 kpl (+ 27 kpl tulevassa Venäänniemen
RAK-luonnoksessa).
x Rakentamattomat RA-rakennuspaikat ovat toteutettavissa yli 3000 m 2 kokoisina. Rakennetuista
RA-paikoista 4 kpl ei täytyä pinta-alavaatimusta, muut ovat yli 3000 m 2.
x Rakennuskanta muodostunut valtaosin 2000-luvulla.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta hajaasutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita
+ Todettu kysyntä kyseistä aluetta kohtaan
+ Kaupungin keskustaajaman kasvusuunnat ja muut maankäytön edullisuustekijät -> tuetaan
maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa ja esim. Keskustan osayleiskaavassa 2035 määriteltyjen
kasvusuuntien kehittymistä Karankalahden lähialueilla.
- Joukkoliikenne puuttuu
- Tiestön kunto etenkin talvisin on ollut todella huono – kapea Purnunniementie vaikeuttaa mm.
koulukyytejä huomattavasti. Koulukyydityksille ei muodostu toimivia yhtenäisiä reittejä uusille
rakennuspaikoille johtavien pistoteiden vuoksi.
HUOM. OYK39-poikkeamislupakaavassa käsitelty 2 alueelle sijoittuvaa kohdetta Myötärinteentien
varresta.
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KARANKALAHTI
+ Etäisyys Hauleen enintään 4,6 km Hilskantieltä, Jylhäniemestä 3,7 km.
+ Viemäri- ja vesijohto
x Ehtona käyttötarkoituksen muutoksille on viemäriverkon toteutuminen alueelle.
x Vesijohto on käytössä tai liitettävissä, talousvedestä vastaa Lauttolahden seudun
vesiosuuskunta.
+ Rakennuspaikkojen koko: Kaikki 11 rakennettua rakennuspaikkaa ovat yli 3000 m 2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä
+/- Tiestö: Tieyhteydet käytettävissä. Jylhäniemestä haastava liittymä Suvirannantieltä Sotkamontielle.
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Maaseutumainen rakentamistiheys
x Kaavassa ei ole osoitettu alueelle asuinrakennuskantaa, mutta osa RA-rakennuspaikoista on jo
ympärivuotisesti asuttuja.
x Rakennettuja RA-paikkoja 11 kpl, ei yhtään rakentamatonta.
x Kaikki rakennuspaikat ovat yli 3000 m 2.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta hajaasutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita
+ Todettu kysyntä kyseistä aluetta kohtaan
+ Kaupungin keskustaajaman kasvusuunnat ja muut maankäytön edullisuustekijät -> tuetaan
maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa ja esim. Keskustan osayleiskaavassa 2035 määriteltyjen
kasvusuuntien kehittymistä Karankalahden lähialueilla.
- Joukkoliikenne puuttuu
- Tiestö: Jylhäniemestä kulku Sotkamontien vaikeahkosta liittymästä.
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SAUNANIEMI
+ Etäisyys Hauleen 4,2 km Saunaniementien alkupäästä, etäisimmältä RA-paikalta 6,3 km.
+ Viemäri- ja vesijohto
x Ehtona käyttötarkoituksen muutoksille on viemäriverkon toteutuminen alueelle.
x Vesijohto on käytössä tai liitettävissä, talousvedestä vastaa Lauttolahden seudun
vesiosuuskunta.
+ Rakennuspaikkojen koko: Pienimmät 2 rakentamatonta paikkaa ovat noin 2300 m 2, muut yli 3000 m2.
Rakentamaton RA-paikka lähes 3000 m2.
+ Sähköverkko käytössä tai liitettävissä
+ Tiestö: Saunaniementie käytettävissä, rakentamattomalle RA-paikalle järjestettävä käynti.
+ Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Maaseutumainen rakentamistiheys
x Saunaniementien ja Karankalahden rannan läheisyydessä on maaseutumaista
asuinrakennuskantaa (AP-, MA-, AT-paikkoja 9 rakennettu)
x Rakennuskanta muodostunut pääosin 1980-luvulla tai sitä myöhemmin.
x Rakennettuja RA-paikkoja 7 kpl, rakentamattomia 1 kpl.
x Pienimmät 2 rakentamatonta RA-paikkaa ovat noin 2300 m 2, muut yli 3000 m2.
+ Sijainti osittain olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta hajaasutusta ja infran tai palveluverkon tarpeita
- Joukkoliikenne puuttuu, lähin pysäkki Sotkamontiellä
- Tiestö: Kulku Sotkamontien liittymästä.
HUOM 1. Maa-aineksenottoalue läheisellä MT-alueella.
HUOM 2. Lounaisosan RA-3/1 ja RA-3/2 Sotkamontien varressa eivät sovellu käyttötarkoituksen
muutosalueeksi.
x Rakennuspaikkojen koot ovat alle 3000 m 2
x Ongelmallinen liittymä Sotkamontielle
x Ei talousveden piirissä, etäisyys verkkoon vähintään 150 m
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EPÄSUOTUISAT ALUEET, JOILLA MERKITTÄVIÄ POIS RAJAAVIA TEKIJÖITÄ

KOUTANIEMI LÄNSI – VUORESLAHTI
- Etäisyys Lohtajan kouluun ja palvelukeskittymään Kouta-Vuores kylätalolta 10,5 km, Sokasaaresta 12
km, Heinirannasta 15 km
+/- Viemäri- ja vesijohto
Alue on Kajaanin Veden ja Koutaniemen vesiosuuskunnan talousveden piirissä.
Viemäriverkko täydentynee alueella huomattavasti. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu Sokajärven
puoleinen kolmannes, vedenottamon suoja-alueen ympäristö rakenteilla ja Koutalahden puoleinen
kolmannes suunnitteilla muttei vielä toteutettuna – toteuttaminen ei ole toistaiseksi varmistunut.
Viemäriverkosta vastaa Kouta-Vuores viemäriosuuskunta. Vuoreslahdessa ei ole viemäriverkkoa,
suunnitelmat verkon laajentamisesta alueelle ovat epävarmoja.
+/- Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
Maaseutumainen rakentamisen väljyys
Rakennuskanta muodostunut useina vuosikymmeninä, myös pieniä tontteja loma-asumiseen
tarkoitetuilla ”korttelimaisilla” keskittymillä
+ / - Rakennuspaikkojen koot vaihtelevat suuresti
+ / - tiestön kunto tyydyttävä, asfaltoitu Vuoreslahteen saakka
- vahvistaa sekoittuneen rakennuskannan muodostumista, jota alueella jo on
+ Kysyntää alueelle on kohtuullisen paljon
+/- Sijainti olevan asuinrakennuskannan läheisyydessä – vältetään muodostamasta uutta haja-asutusta
ja infran tai palveluverkon tarpeita: alueella on runsaasti sekä ympärivuotista että loma-asuntokantaa,
mutta alue on laaja ja rakentamisen muodot ovat jo nyt sekoittuneena alueella
+ Joukkoliikenne käytössä: seutuliikenteen vuoro 12 Otanmäki-Vuoreslahti-Koutaniemi-Kajaani
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PALTANIEMI ETELÄINEN (TERVANIEMI)
- Rakennuspaikkojen koot rajoittavana tekijänä: 3000 m2 koko täyttyy harvalla
x vain 2/14 rakennuspaikalla koko yli 3000 m2. Puolet rakennuspaikoista on kooltaan alle 1000
m2, joitakin hieman yli 2000 m2.
- Alueen luonne: Rakentamisen tiheys, olevan rakennuskannan sijainti, käyttötarkoitus, ikä ja koko
x Erittäin korkea rakentamisen tiheys loma-asumiseen varatuilla alueilla
x Huomattavan pienet loma-asuntojen rakennuspaikat
x Nykyisten rakennusten etäisyys rantaviivasta on todella pieni, useilla rakennuspaikoilla ei
mahdollisuutta sijoittaa päärakennusta rakennusjärjestyksen edellyttämälle etäisyydelle
rantaviivasta
x Rakennettuja rakennuspaikkoja 14, ei rakentamattomia rakennuspaikkoja
- Joukkoliikenneyhteys puuttuu, linja 4 Paltaniementiellä
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MAINUA
* Etäisyys taajamaan Lohtajan kouluun ja palvelukeskittymään yli 15 km
* Haja-asumisen keskittymäksi soveltuva Mainuanniemi on rakennettu jo lähes täyteen

PALTANIEMI POHJOINEN (KULTTUURIYMPÄRISTÖ)
*Rakentaminen ratkaistaan osayleiskaavoituksella

HANNUSRANTA
*Ei viemäriä eikä vesijohtoa
*Etäisyys palveluihin ja taajamaan

KULUNTALAHTI
*Rakentaminen ratkaistu osayleiskaavalla

HETERANTA
*Rakentaminen ratkaistu osayleiskaavalla

JORMUA
*Koulun epävarma tulevaisuus, etäisyys muihin palveluihin ja taajamaan

PARKINNIEMI
*Ns. Pohjan sellun tontin alueen varaaminen tulevalle toiminnalle
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Liite 12. Uudet asemakaavoitettavat asuinalueet, 23.4.2019

Kaavoitusohjelmaan 2019-2022 valitut uudet asemakaavoitettavat asuinalueet
Taustaa ja lähtökohtia
Asumisväljyys
Asumisväljyyden kasvu Suomessa on perustunut viime vuosikymmeninä asuntokuntien koon pienenemiseen (1960 asuntokunnan keskikoko oli 3,34 ja 2015 2,04) ja toisaalta entistä suurempiin omakotitaloihin
(erilliset pientalot: 1970, 66 m2; 2015, 111 m2). Väljeneminen kertoo myös ikärakenteen muutoksesta. Kajaanin ikärakenne on ikääntyvä, joten on todennäköistä, että yksinasuvien määrä ja asumisväljyys edelleen
kasvavat ja tarvitaan tarpeeseen vastaavia asuntoja.
Asumistapa
Rivi- ja pientalossa asuvien osuus asuntokunnissa on Kajaanissa 53,3 % v.2014. Kajaanin väestöstä yllättävän moni asuu siis kerrostalossa.
Ajanjaksolla 1998–2018 on Kajaanin asunnoista vuodessa keskimäärin 54 % rakennettu omakotitaloihin, 11
% rivitaloihin ja 35 % kerrostaloihin. Vuosina 2014–2018 (viimeisten viiden vuoden aikana) rakennettujen
asuntojen osuudet poikkeavat 20 vuoden keskiarvosta: omakotitalot 65 %, rivitalot 11 % ja kerrostalot 24
%. Rivi- ja kerrostaloja on viime vuosina rakennettu vähän verrattaessa omakotitalojen rakentamisen määrään. (Kajaanin Rakennusvalvonnan lupatilastot v. 1998-2018)
Kajaanissa on vuosina 1998–2018 rakennettu keskimäärin 63 omakotitaloa vuodessa. Omakotitalojen rakentamisen määrä on vaihdellut huomattavasti vuosittain. Huippuvuotena 2007 rakennettiin 137 omakotitaloa. Vuonna 2016 rakennettiin 23 omakotitaloa ja 2018 rakennettiin 26. Vuosina 2014-2018 omakotitaloja on valmistunut Kajaaniin alle 40/vuosi.
Keskimäärin vuosina 1998-2018 omakotitaloista 38 % rakennettiin haja-asutusalueelle ja 62 % asemakaavoitetuille alueille. Kun RA-statuksella rakennetut omakotitalot (joita on n. 4/vuosi) lasketaan mukaan, arvioidaan haja-asutusalueelle rakennettujen omakotitalojen määräksi n. 43 %. Toisaalta pitäisi pystyä houkuttelemaan haja-asutusalueelle rakentavia rakentamaan asemakaavatonteille, jotta kaupunkirakenne pysyisi
tiiviinä.
Rivitaloja rakennettiin 1998–2018 keskimäärin 3 taloa vuodessa ja kerrostaloja keskimäärin 2-3 taloa vuodessa. Kaikki kerros- ja rivitalot sijoittuvat asemakaavatonteille. Vuosina 2014 - 2018 on valmistunut Kajaaniin vain 6 rivitaloa ja 3 kerrostaloa.
Asuntoja on rakennettu vuodessa keskimäärin 121 (v. 1998-2018) mukaan lukien omakotitalojen, rivitalojen
ja kerrostalojen asunnot. Vuosina 2014 - 2018 Kajaaniin on rakennettu vain n. 50 asuntoa/vuosi.
Asumistoiveet
Asumistoiveita selvitettiin kaavan luonnosvaiheessa Harava-asukaskyselyn avulla. Harava-kysely sisälsi kysymyksiä vastaajan sen hetkisestä asumistavasta ja tulevaisuuden asumistoiveista. Kyselyyn liittyi karttatehtäviä, joissa vastaaja voi osoittaa toiveasuinalueensa olemassa olevista ja kaavaluonnoksessa esitetyistä
uusista asuinalueista.
Olemassa olevista kaupunginosista suosituimpia toiveasuinalueita olivat Lehtikangas (10,5 %), Keskusta (9,1
%), Teppana (7,7 %), Kuurna (6,3 %) ja Lohtaja (5,6 %). Suosituimmat olemassa olevat kaupunginosat sijaitsevat siis lähellä keskustaa ja palveluita. Yleiskaavaluonnoksessa esitetyistä uusista asuinalueista kymmenen suosituinta olivat Kaukaranta (15,6 % vastauksista), Kontiosaaren ranta (8,4 %), Suvantola 2 (7,8 %),
Lammenranta (7,3 %), Ensilän pelto (6,1 %), Linja-autoaseman tontti (6,1 %), Pöllyvaaran pientaloalue (6,1
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%), Jylhänranta (5,6 %), Rajavartioston 2. vaihe (5,6 %) ja Karanka 2 (5 %). Veden läheiset ja keskustaa ja
palveluita lähellä olevat alueet houkuttavat. (Kaukaranta on yleiskaavassa osoitettu kerrostaloasumiseen
mutta osa vastaajista saattoi ajatella, että alueelle voisi sijoittua pientaloasumista.) Asunnon toiveetäisyytenä keskustasta vastaajat pitivät 1–3 km (48 %).
Keskustaajama 2035 osayleiskaavassa tavoitteena on ottaa huomioon asumistoiveiden ja tarpeiden muutos
niin, että Kajaani on haluttu asuinpaikka. Harava-kyselyn tulokset ohjaavat siihen suuntaan, että tavoitteen
saavuttaminen edellyttää monipuolista tonttitarjontaa eri asumismuodoille erityisesti pientaloasumiseen ja
rivitaloille mutta myös kerrostalolle ja erilaisille palveluasumisen vaihtoehdoille ja aluevarausten esittämistä yleiskaavassa.
Asuntotuotantotarve
Asuntotuotantotarve perustuu väestöennusteeseen. Toisaalta rakennuskannan uusiutumistarve voi vaikuttaa asuntotuotantotarvetta nostavasti.
Olemassa olevat omakotitalotontit ja niiden riittävyys
Vuosina 1998–2018 (21 vuodessa) Kajaaniin rakennettiin 1312 omakotitaloa, mikä tekee keskimäärin 63
omakotitaloa vuodessa. Koko ajanjakson ajan väestö Kajaanissa väheni. Uutta rakennetaan siis, vaikka väestö vähenee. Keskimäärin vuosina 1998-2018 omakotitaloista 38 % rakennettiin haja-asutusalueelle ja 62 %
asemakaavoitetuille alueille.
Mikäli omakotitaloja rakennettaisiin edelleen noin 63 vuodessa ja niistä 2/3 asemakaava-alueelle, tarvittaisiin noin 40 rakennuspaikkaa eli tonttia omakotitaloille vuosittain. Keskustaajaman osayleiskaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä tämä tarkoittaisi noin 680 uutta omakotitalotonttia ja n. 2000 asukasta. Maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitevuoteen 2022 mennessä uusia omakotitalotontteja tarvittaisiin n. 160
tonttia 500 asukkaalle.
Kaupungilla ja yksityisillä on vuoden 2018 lopussa yhteensä 230 asemakaavoitettua omakotitalotonttia eri
puolilla kaupunkia. Mikäli vuodessa rakennettaisiin noin 40 omakotitaloa, loppuisivat nämä tontit kuudessa
vuodessa.
Kerros- ja rivitalotontit
Asemakaavoitettuja asuinpientalotontteja on tällä hetkellä 15, asuinkerrostalotontteja 11, rivitalotontteja
17 ja kerrostalotontteja, joilla myös liike- ja toimistorakentaminen ja yleiset rakennukset ovat sallittuja, on
3 (joten asuinkerrostalotontteja on 14). Mikäli kerros- ja rivitalorakentaminen jatkuisi entiseen tahtiin loppuisivat rivitalo- ja kerrostalotontit noin viidessä vuodessa. Tosi asiassa joillakin tonteilla on tilaa useammalle kuin yhdelle kerrostalolle eikä muutamana viime vuotena ole rakennettu yhtä paljon kerros- eikä rivitaloja, joten kaavavaranto voi riittää pidemmäksikin aikaan. Kaikki yksityisten omistamat kerrostalotontit eivät
niin ikään välttämättä tule myyntiin. (Vapaat asuintontit, 19.10.2018)
Väestömuutos pienalueilla
Kaavoituksella näyttäisi olevan huomattava vaikutus alueiden väestökehitykseen. Kasvaneina alueina tulevat esille alueet, joille on kaavoitettu ja rakennettu uutta viimeisien parinkymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi Tulliniemen alueella kerrostalorakentamisella on ollut suuri vaikutus alueen asukaslukuun. Pientaloalueista erityisesti Kätönlahti–Kangaspuro ja Kylmä ovat tarkasteluvälillä kasvaneet asuinalueiden rakentamisen myötä. Myös Onnela on kokonaan uusi asuinalue. Vähenevän väestön pienalueilla väestön väheneminen lienee osalla alueista seurausta ikärakenteesta ja toisilla alueilla myös rakennusten kunto voi vaikuttaa siihen, että alueen väestöpohja ei uusiudu. Sillä perusteella, että esimerkiksi keskustan alueelle tehty
kaavoitus ja kerrostalorakentaminen ovat huomattavasti kasvattaneet näiden alueiden väkilukua, voidaan
alueiden väestökehitystä tasapainottaa kaavoituksella ja täydennysrakentamisella.
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Silta
Kajaanin keskustaajama sijaitsee Kajaaninjoen molemmilla puolilla. Koska kaupungin palvelut ja työpaikat
sijoittuvat pääosin eteläpuolelle, joen ylittäminen on välttämätöntä. Pohjoispuolen kehittämisen kannalta
ja uusien asuinalueiden toteuttamisen mahdollistamiseksi on tarpeen ratkaista joen ylittäminen, koska
lisääntyvä liikenne aiheuttaisi lisäriskiä Linnansillalle. Pohjoispuolelle sijoittuvat uudet asuinalueet sijoittuvat tiiviisti kaupunkirakenteeseen, lähelle palveluita ja vähentävät liikkumistarvetta verrattuna kaupunkirakennetta laajentaviin vaihtoehtoihin. Siten pohjoispuolisten alueiden käyttöönotto ennen eteläpuolisia
etäämpänä kaupunkirakenteesta sijaitsevia alueita vastaisi sekä ilmastotavoitteisiin että olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Vesihuoltoverko
Kajaanin Veden kannanoton mukaan Kajaaninjoen pohjoispuolisen pääviemärin kapasiteetti on jo nykyisellään lähes täysin käytössä. Se ei riitä rakennusoikeudeltaan merkittävien uusien joen pohjoispuolelle sijoittuvien asuinalueiden jätevesien johtamiseen ilman pääviemäri-investointia. Tarvitaan uusi viemäriyhteys,
jonka kautta johdetaan jätevedet esimerkiksi Pöllyvaaran pohjoispuolisilta alueilta Hetteenmäen asuinalueen pohjoispuolitse Rasin jätevedenpumppaamolle, mistä edelleen Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle.
Tämä vaatii kuitenkin niin suurta investointia, että mahdollisista pohjoispuolen asuinalueista täytyisi toteutua useampi samanaikaisesti, jotta viemärin toteuttamiskustannukset olisivat kohtuulliset.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaehdotuksen todennäköisimmin rakentuvien uusien
asuinalueiden arviointia, joista valitaan asemakaavoitettavat alueet maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan
Uusien asuinalueiden luokittelu (liitekartta):
Alueet toteutetaan (vihreä), Potentiaalisimmat lisämahdollisuudet (keltainen), Alueisiin liittyy epävarmuutta mutta ovat muuten potentiaalisia (oranssi), Alueet jäävät reserviin (punainen)

Kajaanin keskustaajaman uudet pientalovaltaiset asuntoalueet AP (erillis- ja kytketyt pientalot, rivija pienkerrostalot)

Lehtikankaan koulutontti
vihreä: alue toteutetaan (1-kerroksisena)
+ alue yhdistyy kaupunkirakenteeseen ja tiivistää
kaupunkirakennetta
+ Lehtikankaan palvelut ovat lähellä ja Haulen
koulukeskus vieressä (oppilasennuste vakio)
+ valmiiksi rakennettu naapurusto ja puistomainen ympäristö, etelärinne
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö sekä kadun
rakentamisen ja vesihuoltoverkon kannalta edullinen

+ joukko- ja kevytliikenteen varrella
+ maan omistaa kaupunki
+ kysytty/haluttu alue
+ ei luontokohteita rajoittamassa
- liikennemelu vaatii suojauksen
- pieni 6,6 ha alue, jonka laskennallinen tonttimäärä on 25 ja mahdollisesti 75 asukasta
(3 henk. x 25 tonttia = 75 asukasta)
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Vesakko
vihreä: alue toteutetaan (1-kerroksisena), pääviemärin kannattavuus edellyttää mahdollisesti useita alueita
+ alakoulu alle 2 km vyöhykkeen sisällä; Nakertajan (samoin Teppanan ja Kätönlahden) koulun
oppilasennuste on laskevia v. 2025
+ keskustaan n. 3 km, jossa palvelut ja yläkoulut
+ maaseutumainen ympäristö, peltomaisemat ja
retkeily- ja ulkoilualueet ympärillä
+ maaperä kalliota ja moreenia, kumpuilevan
maaston ilmansuunta hyvä
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö
+ joukko- ja kevytliikenteen varrella
+ maan omistaa kaupunki
+ alueen koko suuri 20,6 ha, jonka laskennallinen
tonttimäärä on 98 ja mahdollisesti 294 asukasta

- pääviemärin rakentaminen, vesihuoltoverkon
kannattavuus edellyttää suurempaa rakentamisen määrää
- maaperä louhikkoinen
- alue on hieman irti kaupunkirakenteesta
- viheryhteys ja luontokohteet tulee huomioida
- siltaratkaisu voi vaikuttaa alueen käyttöönottoon
- kadun rakentaminen kallista

Ilveskangas 1 ja Ilveskangas 2
vihreä: alue toteutetaan (1-kerroksisena), tonttituotantoa Kangasmaastossa vielä tarjolla
+ yhdistyy kaupunkirakenteeseen ja Lohtajan
palvelut 2 km päässä
+ alakoulu alle 2 km:n ja yläkoulu alle 5 km:n vyöhykkeen sisällä, Lohtajan alakoulun oppilasennuste on laskeva v. 2025
+ golfkenttä lähellä ja metsäinen ulkoilualue vieressä
+ maaston ilmansuunta hyvä, viettää länteen
+ maan omistaa kaupunki
+ maaperä moreenia
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö ja vesihuoltoverkon kannalta edullinen sekä kadun rakentaminen melko edullista
+ joukko- ja kevytliikenteen varrella

- lähellä monipuolista tonttituotantoa tarjolla
- keskustaan n. 4 km
- pienet 2,7 ha + 9,2 ha alueet, joiden laskennallinen tonttimäärä on 10 + 40 ja mahdollisesti 30 +
120 asukasta
(3 henk. x 50 tonttia = 150 asukasta)
- alueelta kumottu v. 2005 rakentamaton rivitalokortteli
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Polvila
oranssi: alueeseen liittyy epävarmuutta on muuten potentiaalinen, suuri yksityisen omistama alue
+ yhdistyy kaupunkirakenteeseen ja Lehtikankaan
palvelut alle 2 km
+ Haulen koulukeskus 3 km vyöhykkeen sisällä
(oppilasennuste vakio)
+ keskustaan n. 3 km
+ alue vesistön läheisyydessä ja metsä-/ pelto-/
maalaismaiseman vieressä
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö
+ mahdollisesti joukkoliikenteen varrella
+ alueen koko suuri 56,1 ha, jonka laskennallinen
tonttimäärä on 235 ja mahdollisesti 705 asukasta

- yksityinen maanomistus, maanhankinta
- maaperä vaihtelevaa, pehmeitä alueita ja ranta
osittain saraturvetta
- kadun rakentaminen melko kallista
- vesihuoltoverkon kannalta melko kallista, jos
koko alue ei toteudu
- Lemminkäisen kiviainesten louhinta- ja murskausalue rajaa aluetta ja toiminta aiheuttaa melua ja liikennettä

Pyörre
oranssi: alueeseen liittyy epävarmuutta on muuten potentiaalinen, mahdollinen kaavavalitusriski
(2-kerroksista rakentamista jokirannassa)
+ alue sijaitsee keskeisesti kaupunkirakenteen
sisällä, keskustaan 2,5 km
+ alakoulu 1 km vyöhykkeen sisällä, Kätönlahden
koulun oppilasennuste laskeva v. 2025
+ sijaitsee jokirannassa
+ joukko- ja kevytliikenteen varrella
+kulttuuriympäristö luo alueelle identiteettiä
+vesihuoltoverkon kannalta edullinen ja kadun
rakentaminen melko edullista
+ maan omistaa kaupunki

-kulttuuriympäristön arvot ja luontoarvot voivat
vaikuttaa alueen käyttöön
- alueeseen liittyy kaavavalitusriski
-VT5 ja raideliikenteen melu ja tärinä vaikuttavat
alueen suunnitteluun, vaatii melusuojauksen.
- siltaratkaisu voi vaikuttaa alueen käyttöönottoon
- pieni 2,5 ha alue, jonka laskennallinen tonttimäärä on 15 ja mahdollisesti 45 asukasta
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Kontiosaaren ranta
keltainen: potentiaalisimmat lisämahdollisuudet, epävarmuus mahdollisen läheisten teollisuusalueiden
suuronnettomuusriskin T/kem vaikutuksista (1-kerroksista rakentamista)
+ yhdistyy kaupunkirakenteeseen
+ alakoulu alle 2 km vyöhykkeen sisällä; Nakertajan koulun oppilasennuste on laskevia v. 2025
+ rantarakennuspaikkoja ja muutenkin rannan
läheinen maaseutumainen ympäristö
+ maan omistaa pääosin kaupunki
+ alue on 29,4 ha, jonka laskennallinen tonttimäärä on 80 ja mahdollisesti 240 asukasta
(3 henk. x 80 tonttia = 240 asukasta)

- keskustaan n. 4 km
- rantarakennuspaikat pääosin yksityisten omistuksessa
- alue osittain asuin- ja lomarakennuskäytössä
- ei joukko- eikä kevytliikenteen varrella
- teollisuuden melu ulottuu Kontiosaaren eteläkärkeen
- siltaratkaisu voi vaikuttaa alueen käyttöönottoon
- huomioitava Pohjan sellun tontin T/kem merkinnän vaikutus, Tukesin lausunto
- huomioitava St1:n toiminnan vaikutus, Tukesin
lausunto
- ei kaukolämpöverkon piirissä
- maaperä osin hietaa ja rahkaturvetta
- vesihuoltoverkko kallis ja alueella on myös vesiosuuskunnan verkkoa
-kadunrakentaminen melko kallis
-vastarannan jätevedenpuhdistamon haitat häiriötilanteessa tai päästövaatimusten kiristyessä
- alueella pyyntikuoppia, muinaismuistoalue

Kajaanin keskustaajaman uusi asuntoalue A (talotyyppijakaumaltaan monipuolinen)
Rajavartiosto 2. vaihe, kaavoitus linjattu maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2014-2018
vihreä: alue toteutetaan (2-kerroksisena), yksityisen omistama alue, mahdollisesti osa kerrostaloja
+ alue sijaitsee keskeisesti kaupunkirakenteen
sisällä ja tiivistää kaupunkirakennetta
+ keskustaan n. 1,5 km ja Haulen koulukeskus 2
km:n vyöhykkeen sisällä (oppilasennuste vakiona)
+ valmiiksi rakennettu naapurusto ja puistomainen ympäristö
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö sekä kadun
rakentamisen ja vesihuoltoverkon kannalta edullinen
+ alue on 7,5 ha, jonka laskennallinen tonttimäärä on 35 ja mahdollisesti 105 asukasta tai kerrostalototeutuksena 23 500 k-m2 ja 450 asukasta.
+ mahdollistaa erityyppisiä asuinrakennuksia

+ joukko- ja kevytliikenteen varrella

- VT5:n ja Niskantien melu vaativat melusuojauksen
- yksityinen maanomistus, maanhankinta
- arkkitehtikilpailussa alue on suunniteltu kerrostaloalueeksi, jonka kysyntä on epävarma
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Kajaanin keskustaajaman uudet kerrostalovaltaiset asuntoalueet AK (asuinkerrostalot)
Linja-autoaseman alue, kaavoitus linjattu maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2014-2018
vihreä: alue toteutetaan
+ alue sijaitsee keskeisesti kaupunkirakenteen
sisällä ja tiivistää kaupunkirakennetta, palvelut
lähellä
+ mahdollisia liiketiloja asuinrakennusten yhteyteen ja ”äly-elinkaarikortteli”
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö ja vesihuoltoverkon kannalta edullinen
+ ei kadunrakentamista
+ joukko- ja kevytliikenteen varrella
+ maan omistaa kaupunki
+ alue on 1,2 ha, jonka laskennallinen kerrosala
kerrostalototeutuksena 17 000 k-m 2 ja 330 asukasta

- alueella pilaantunutta maa-ainesta sisältävä
kohde
- liikennemelu
- maanalainen pysäköinti

Kaukaranta
vihreä: alue toteutetaan, mahdollinen kaavavalitusriski

+ alue sijaitsee keskeisesti kaupunkirakenteen
sisällä ja tiivistää kaupunkirakennetta, palvelut
lähellä
+ sijaitsee jokirannassa ja Kaukametsän läheisyydessä
+ valmiiksi rakennettu naapurusto ja puistomainen ympäristö, etelärinne
+ mahdollista toteuttaa kaukolämpö sekä kadun
rakentamisen ja vesihuoltoverkon kannalta edullinen
+ (joukko- ja) kevytliikenteen varrella
+ keskustaan n. 1 km ja alakoulu 0,5 km:n ja yläkoulu 1 km vyöhykkeen sisällä (Teppanan koulun
oppilasennuste laskeva v. 2025)
+ alue on 2,1 ha, jossa mahdollista 4 kerrostaloa
ja 120 asukasta

- luontoarvot voivat estää alueen käyttöönoton
- voi estää Kaukametsän laajenemisen (alueelle
jää tontti esim. teatteria varten)
- siltaratkaisu voi vaikuttaa alueen käyttöönottoon
- mahdollinen kaavavalitusriski
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Maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan 2019-2022 valitut uudet asemakaavoitettavat asuinalueet

Uudet pientalovaltaiset asuntoalueet AP: (erillis- ja kytketyt pientalot, rivi- ja pienkerrostalot)
-

haettu houkuttelevia ja kilpailukykyisiä alueita tonttitarjontaan uusilta asuinalueilta asemakaavoitettavaksi n. 160 tonttia v. 2019-2022, alueisiin liittyy maanhankintaa ja kaavavalitusriski

x
x
x
x

Lehtikankaan koulutontti,
Vesakko,
Pyörre,
Rajavartiosto 2. vaihe,

25 tonttia ja n. 75 asukasta
98 tonttia ja n. 300 asukasta
15 tonttia ja n. 45 asukasta
35 tonttia ja n. 100 asukasta
Yhteensä n. 175 tonttia ja n. 500 asukkaalle

Uudet kerrostalovaltaiset asuntoalueet AK: (kerrostalot)
x Linja-autoaseman alue
n. 330 asukasta
x Kaukaranta
n. 120 asukasta
Yhteensä n. 450 asukkaalle
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