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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue sijaitsee keskustassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta.
Alue muodostuu entisen linja-autoaseman alueesta ja sen eteläpuolella sijait-
sevista asemakaavoitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotkamontien,
Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Osa katualueista on mukana
kaava-alueen rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu asuinkerrostalo-
jen ja julkisten palveluasuntojen korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Ton-
tilla 205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, joka on pai-
kallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä
Sotkamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston urheilualue ja Lönnro-
tinkadun luoteispuolella yläkaupungin asuinalue. Sammonkadun toisella puo-
lella on liikekiinteistöjä ja Lyseon koulu. Entisen linja-autoaseman alue ja ker-
rostalotontit ovat rakentumattomia. Kerrostalotonteilla on jonkin verran puus-
toa ja heinikkoa mutta entisen linja-autoaseman alue on linja-
autoasematoiminnan jäljiltä avointa kenttää. Alue toimii tilapäisesti pysäköinti-
alueena. Alue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta Eino Pitkäsen
suunnitteleman kerrostalon tonttia.

Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on linja-autoasema-aluetta LA,
asuntokerrostalojen korttelialuetta AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien
korttelialuetta AM ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL-9
sekä katualuetta. LA-alueen rakennusoikeudeksi on osoitettu 1000 k-m2 ja
kerroskorkeudeksi I. AM korttelialueen rakennusoikeus on 300 k-m2 ja kerros-
korkeutta ei ole määritelty. Rakentamattomalla AK korttelialueella rakennusoi-
keus on 900 k-m2 ja kerroskorkeus III. AK korttelialueella, jolla sijaitsee Eino
Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, rakennusoikeus on 1300 k-m2 ja kerrosluku
III. AL-9 korttelialueella rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 1,0
ja kerrosluku on IV. Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueen kehit-
tämistä kerrostaloalueena ja se on vanhentunut osittain melumääräysten, pi-
laantunutta maa-ainesta koskevien määräysten ja rakennetun kulttuuriympä-
ristön suojelun osalta. Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti
monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan
korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on
myös suojella Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus.

Alueen kehittämiseksi käynnistyi 2018 Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke,
jonka aikana alue sai nimikilpailun perusteella nimen Sammonkaari. Hankkee-
seen on liittynyt runsaasti osallistamista mm. verkkopohjaisia kyselyitä ja ylei-
sötilaisuus. Hankkeen aikana on alueelle valmistunut viitesuunnitelma ja piha-
ja katualueita koskeva yleissuunnitelma, joita on hyödynnetty kaavan tausta-
aineistona ja liitetty ohjaamaan alueen rakentamista rakennustapaohjeiksi.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman kaavoitusohjelmassa 2019–2022 linja-
autoasematoiminnasta vapautuneen alueen kaavoitus on ajoitettu alkamaan
2020 ja alue linjattu kerrostaloalueeksi (jo aiemmassa maankäyttöpoliittisessa
ohjelmassa). Asemakaavahankkeen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin
sähköisellä ilmoitustaululla ja Koti-Kajaani -lehdessä 22.4.2020. Kaavaluon-
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noksen laati ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viran-
omaistulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelu yksikkö osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Kaavahanketta esiteltiin viranomaisneuvottelussa 13.5.2020. Viranomaisneu-
vottelu koski kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavan selvityk-
siä. Viranomaisneuvottelussa tarkasteltiin myös alustavaa kaavaluonnosta
(päivätty 12.5.2020). Viranomaisneuvottelussa käsiteltyjä keskeisiä kysymyk-
siä olivat pilaantunut maa-aines, melu ja rakennussuojelu sekä kaavan osallis-
tumismahdollisuudet. Neuvottelussa todettiin, että kaavan selvitykset ovat riit-
tävät ja selvitykset oli huomioitu alustavan kaavaluonnoksen määräyksissä.

Kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus Teams-sovelluksen avulla
9.6.2020. Yleisötilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtötietoja ja kaavaa, minkä
jälkeen oli mahdollista keskustella vapaasti. Kajaanin Palvelutalosäätiö oli
huolissaan kiinteistönsä vieritse osoitetusta ajoyhteydestä ja aiheutuvasta lii-
kenteestä tontille. Vastattiin, että kyseessä on tavallinen kiinteistön liittymä,
jonka kautta osittain myös Palvelutalosäätiön kiinteistön liikenne kulkee, ei ka-
tualueesta eikä yleisestä ajoväylästä. Kiinteistöjen on itse järjestettävä turval-
linen liikenne kiinteistöjen yhteisen liittymän/ ajoyhteyden kautta.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.6. – 3.7.2020 kaupungintalon aulassa,
pääkirjaston lukusalissa ja kaavoituksen verkkosivulla. Nähtävilläolo aikana
kaavasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide.

Kainuun sote/ Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa ei ollut huomautetta-
vaa Sammonkaaren asemakaavaluonnokseen. Ympäristöterveydenhuollon
lausunnon mukaan ”kaavassa ja siihen liittyvissä määräyksissä on erittäin hy-
vin otettu huomioon ympäristöterveyteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi laaja-
alaisesti arvioimalla meluntorjuntatarve liikennemelun vuoksi”. Myös pilaantu-
neet maa-ainekset on otettu huomioon.

Kainuun ELY-keskus lausui kaavaluonnoksesta, että se toteuttaa valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitetta ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilman-
laadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lausunnon mukaan asema-
kaavaluonnoksen ”ratkaisussa mm. rakennusmassojen sijoittelulla ja kaava-
määräyksillä on pyritty vähentämään ja lieventämään liikennemelusta aiheu-
tuvia haittoja”.

Kainuun pelastuslaitos lausui, että ”kaavan massoittelussa ja rakennusten si-
joittelussa ja piha-alueiden rakenteiden toteutuksessa tulee huomioida, että
pelastaminen/pelastautuminen onnettomuustilanteissa on mahdollista”. Kai-
nuun pelastuslaitoksen edustajan kanssa on selvitetty alueen pelastautumis-
mahdollisuudet jo kaavan luonnosvaiheessa.

Kainuun Museo lausui rakennussuojelusta, että paikallisesti arvokasta raken-
netun kulttuuriympäristön kohdetta, Eino Pitkäsen suunnittelemaa kerrostaloa,
koskevat selvitykset ovat rakennussuojelun kannalta riittävät, eikä uusia selvi-
tyksiä tarvita. Suojelumerkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan rakennuk-
sen julkisivu ja se on riittävä. Luonnosvaiheen jälkeen suojelumerkinnän sr-23
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-määräystä muutettiin lausunnossa ehdotettuun muotoon: ”Suojeltava raken-
nus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvan kannalta ar-
vokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että koh-
teen luonne säilyy. Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristötehtäviä hoita-
vaa alueellista vastuumuseota”.

Kajaanin Palvelutalosäätiö jätti mielipiteen koskien turvallisen liikenteen järjes-
tämistä kiinteistölleen ja ns. kirvesvarsitontin liikenteen järjestämistä. Ajoyh-
teyden liikenteen pitäisi palvelutalosäätiön mukaan olla yksisuuntaista. Kan-
nanoton vastineessa todetaan, että kaavassa on varattu ajoyhteys tonteille ja
sen toteuttaminen on alueen omistavien kiinteistöjen vastuulla. Ajoyhteyden
liikenne ei voi olla yksisuuntainen, koska tonteilta tulee olla myös pois pääsy
eikä Sotkamontielle saa järjestää ajoneuvoliittymää. Kannanotto ei aiheuta
muutoksia kaavaluonnokseen.

Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin esittelytilaisuus Teams-sovelluksen avulla
kiinnostuneille toimijoille 22.9.2020. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnokses-
ta saatujen lausuntojen ja palautteen vaikutus kaavaehdotukseen ja selven-
nettiin toimijoille kaavoituksen tavoiteaikataulua. Toimijoilla ei ollut huomautet-
tavaa alustavaan kaavaehdotukseen.

Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,35 ha. Asemakaavalla muo-
dostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten kortteli-
aluetta (ALY) yhteensä noin 1,22 ha. Katualuetta on noin 1,13 ha, josta ylei-
selle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa (pp) on 1563 m2.
Huoltoajo on sallittu 1047 m2:lle pp:lle varatusta alueen osasta.

Katuverkko säilyy Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun osalta
samana mutta korttelialueen reunojen tarkastuksen myötä katualueen rajat
muuttuvat hieman. Urho Kekkosen kadun jatkeelle muodostuu Tervaraitti-
niminen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka jatkuu
alueen halki Sammonkadulta Sotkamontielle. Putket, joita ei ole mahdollista
siirtää, säilyvät alueen alla. Huoltoajo on sallittu pp-alueelle Sammonkadun
puoleisesta päästä istuskeluportaiksi varatulle ohjeelliselle alueen osalle asti
ja mahdollisuus huoltoajoon on osoitettu kaavamerkinnällä pp/h. Näin Terva-
raitille tuleville liiketiloille ja istuskeluportaille on mahdollista järjestää huolto-
ajo.

Alueelle muodostuu kaksi korttelialuetta, joita Tervaraitti jakaa: korttelia 17 jat-
kava ja täydentävä korttelialue ja kokonaan uusi korttelikokonaisuus, kortteli
95. Rakennusalat on osoitettu rajaamaan korttelialueita ja muodostamaan
umpikorttelia, joka suojaa sisäpihan puolia melulta ja katupölyltä. Melu on
huomioitu yleisissä kaavamääräyksissä sekä Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
puoleisia rakennusaloja koskevissa merkinnöissä ja määräyksissä (dB). Ker-
roskorkeus vaihtelee neljästä (IV) viiteen (V) huomioiden ympäröivän raken-
tamisen kerroskorkeuden kolmesta neljään. Kattojen lappeet jatkuvat yhtenäi-
sinä ja rakennusmassat muurimaisina. Katualueet erottavat korttelialueita
voimakkaasti Liikuntapuiston ja yläkaupungin suuntaan. Uusi rakentaminen
muodostaa omaleimaisen, uuden korttelikokonaisuuden, jota asemakaavan
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muutokseen sitovaksi rakennustapaohjeeksi liitetyt viitesuunnitelman kuvat
ohjaavat. Kortteliin 95 on mahdollista toteuttaa paikoitus maanpinnan tasoa
korkeammalle tasolle tulevan pihakannen alle tai vaihtoehtoisesti maan alle.
Tarvittaessa autopaikoitusta on mahdollista toteuttaa sekä kansipihan alle että
maanalaiseen paikoitukseen. Korttelissa 17 paikoitus tulee toteuttaa maan al-
le. Liittymät kortteleihin tulee järjestää Sammonkadun puolelta.

Käyttötarkoitus ALY mahdollistaa korttelialueiden monipuolisen käytön asumi-
sesta liiketoimintaan. Elinkaarikorttelien muodostaminen alueelle on mahdol-
lista sillä kaava mahdollistaa mm. opiskelija-asumisen, senioriasumisen ja
myös tehostetun palveluasumisen Sammonkadun puoleisissa osissa korttelei-
ta. Myös esim. päiväkodin tai muiden yleisten toimintojen toteuttaminen on
mahdollista. Lönnrotinkadun ja Tervaraitin varteen osoitettujen rakennusalojen
ensimmäisestä kerroksesta on 20-50 % liike- ja toimistotiloja varten. Tarkoitus
on, että rakennukset säilyvät avoimina ja elävöittävät katutilaa toiminnoillaan
ja palveluillaan jatkaen keskustan toimintoja alueelle. Kortteleiden pihat on
kaavassa osoitettu kortteleiden yhteisiksi piha-alueiksi, jotka tulee toteuttaa
laadukkaasti (le/yk-1). Rakentamisesta ja istutuksista on annettu yleisiä mää-
räyksiä. Piha-alueiden toivotaan osaltaan muodostavan kortteleihin viihtyisiä
kohtaamispaikkoja. Pihoista on yhteys Tervaraitille. Mikäli kortteliin 95 raken-
tuu kansipiha, tulee korttelista toteuttaa Tervaraitille istuskeluportaat, jotka liit-
tävät puolijulkisen piha-alueen Tervaraitin julkiseen tilaan. Johtuen korttelissa
95 rakennusalan ulottumisesta pitkälle Sotkamontien ja Lönnrotinkadun nä-
kemäalueille on kaavassa määrätty arkadin tai muun näkyvyyden mahdollista-
van aukon toteuttamisesta ensimmäiseen kerrokseen.

Yleiset määräykset koskevat lisäksi mm. melua ja pilaantunutta maa-ainesta,
auto- ja pyöräpaikoitusta, valaistusta katu- ja piha-alueilla, aurinkopaneelien ja
aurinkokeräimien sijoittamista rakennuksiin, lattiapinnan korkoa asuinhuonei-
den maantasokerroksessa, hulevesien hallintaa, väestönsuojatiloja sekä kort-
teleiden sitovaa tonttijakoa.

Alueen rakennusoikeus lähes nelinkertaistuu. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa on yhteensä rakennusoikeutta noin 5920 k-m2, josta olemassa olevia
rakennuksia on noin 1675 k-m2 eli Eino Pitkäsen suunnittelema asuinkerrosta-
lo talousrakennuksineen ja Kajaanin Aluetaksi Oy:n taukomökki, joka on 20 k-
m2.  Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä
23 110 k-m2 talousrakennukset ja mahdollisen kansirakenteen alainen raken-
nusoikeus mukaan lukien. Lisäksi kaavamääräysten mukaisesti voidaan ra-
kentaa pienimuotoisia talousrakennuksia piha-alueille ja kansipihalle. Varsi-
nainen uudisrakennusoikeus kerrostaloille on 19 300 k-m2 ilman talousraken-
nuksia ja kannen alaista alaa. Alue muuttuu tehokkaaseen kerrostalorakenta-
miskäyttöön, kun aiemmin avoimena kenttänä ollut linja-autoaseman alue ra-
kentuu. Myös muiden aiemmin huoltoasematoimintaan ja kerrostalorakenta-
miseen osoitettujen tonttien rakennusoikeus kasvaa ja käyttö sitä kautta te-
hostuu, mikäli tonteille rakennetaan rakennusoikeuden sallima enimmäismää-
rä. Eino Pitkäsen suunnitteleman kerrostalon rakennusoikeus oli aiemmin pie-
nempi kuin käytetty rakennusoikeus (1300 k-m2 < 1510 k-m2) mutta asema-
kaavan muutoksessa rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olemassa ole-
vaa rakennusta. Tarkoitus on, että rakennusoikeus osaltaan säilyttää nykyisen
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rakennuksen mutta talousrakennuksia on mahdollista vähäisesti laajentaa.
Kerrostalorakennus on myös suojeltu asemakaavalla julkisivun osalta. Tontilla
205-2-17-62 sijaitseva pilaantunut maa-aines täytyy yleisten määräysten mu-
kaisesti puhdistaa ennen alueen rakentamista. Lönnrotinkadun varressa sijait-
seva vanha mänty on suojeltu asemakaavan muutoksella.

Luonnosvaiheen jälkeen ehdotusvaiheen oleellisimmat muutokset kaavakart-
taan on päärakennusten rakennusalueiden runkosyvyyden leventäminen. Ra-
kennusalueiden runkosyvyyttä kortteleiden sisäpihalle päin levennettiin luon-
noksen 15 metristä 17 metriin mahdollistamaan joustavammin puurakenteisen
keskikäytävätalon rakentamisen. Suojellun kerrostalo Vimpelin rakennusalaa
ei muutettu. Lisäksi kaavamääräysten kansi -määräystä tarkennettiin kansipi-
han alle sijoittuvan pääkäyttötarkoitusta palvelevan tilan osalta.

Kerrostalo Vimpelin tontilla auton säilytyspaikan rakennusalaan lisättiin t, joka
mahdollistaa rakennusalan käyttämisen myös talousrakennukseksi. Tontille li-
sättiin myös istutettava alueen osa, joka on varattu leikkiä ja oleskelua varten.

Lisäksi yleisiin määräyksiin lisättiin määräys, että kortteliin 95 ja osaan kortte-
lia 17 on laadittava erillinen sitova tonttijako.

Asemakaavan muutos eheyttää kaupunkirakennetta keskeisellä paikalla kau-
pungin keskustassa valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Kaava
mahdollistaa monipuoliset toiminnat asumisesta liikerakentamiseen mahdollis-
taen tavoitteiden mukaisen elinkaarikorttelin syntymisen. Kaava ohjaa raken-
tamista arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kaavaan liittyvien
määräysten ja rakennustapaohjeiden kautta. Asemakaavan muutos turvaa
väestökehityksen edellyttämän riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon se-
kä luo edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan
muutos edistää palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavu-
tettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Alue sijaitsee jo lähtökohtaisesti siten,
että se sijaintinsa puolesta edistää kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja
on näiden liikennemuotojen kannalta hyvin saavutettavissa. Asemakaavan
muutoksessa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin. Asemakaavan muutos sisältää määräyksiä, joiden tarkoitus
on ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäris-
tö- ja terveyshaittoja. Asemakaavalla hallitaan haitallisia terveysvaikutuksia ai-
heuttavia vaikutuksia ja herkkien toimintojen sijoittumisen riskit (PIMA). Ase-
makaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää pilaantuneen maa-aineksen
puhdistamista. Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus on kaavalla
suojeltu.

Yritysvaikutukset: Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamiseen liittyvän
yritystoiminnan. Rakennettavan kerrosalan määrä alueella moninkertaistuu,
joten alueen liiketaloudellinen arvo nousee huomattavasti. Asemakaava mah-
dollistaa alueen monipuolisen käytön asuin-, liike-, toimisto- ja yleiseen raken-
tamiseen ja sitä kautta mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan alueella
alueen rakennuttua. Alueella on myös osoitettu asemakaavassa rakennusalan
osia, joissa ensimmäiseen kerrokseen on toteutettava määritelty prosent-
tiosuus liiketiloja tai toimistoja kerrosalasta (20-50 %). Lähtökohtana on, että
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alueelle muodostuu sopivia tiloja yritystoiminnalle, joista on yhteys Tervaraitille
tai muille kevyen liikenteen väylille. Liike- ja toimistotilat osaltaan elävöittävät
kaupunkikuvaa alueella ja mahdollistavat yritysten sijoittumisen alueelle. Ka-
jaanin aluetaksi Oy joutuu siirtämään taukomökkinsä alueelta alueen rakentu-
essa mutta taksitolppa voi sijaita edelleen katualueella.

Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Mahdollisten toimi-
joiden kanssa solmittiin aiesopimus alueen toteuttamisesta kesäkuussa 2020.
Toimijoiden kanssa solmitaan tontinluovutussopimus alkuvuodesta 2021.

Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. Alueelle voidaan ra-
kentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Ennen hankkeen toteutta-
mista tulee selvittää pilaantuneen maa-alueen laajuus ja puhdistaa pilaantu-
neet maa-ainekset viimeistään alueen rakentamisen yhteydessä.
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LÄHTÖKOHDAT

Kaava-alue sijaitsee keskustassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta.

Alue muodostuu entisen linja-autoaseman alueesta ja sen eteläpuolella sijait-
sevista asemakaavoitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotkamontien,
Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Osa katualueista on mukana
kaava-alueen rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu asuinkerrostalo-
jen ja julkisten palveluasuntojen korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Ton-
tilla 205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, joka on pai-
kallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä
Sotkamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston urheilualue ja Lönnro-
tinkadun luoteispuolella yläkaupungin asuinalue. Sammonkadun toisella puo-
lella on liikekiinteistöjä ja Lyseon koulu.

Entisen linja-autoaseman alue ja kerrostalotontit ovat rakentumattomia. Ker-
rostalotonteilla on jonkin verran puustoa ja heinikkoa mutta entisen linja-
autoaseman alue on linja-autoasematoiminnan jäljiltä avointa kenttää. Alue
toimii tilapäisesti pysäköintialueena.

Luonnonympäristö

Lönnrotinkadun puolella sijaitsee jalkakäytävällä vanha mänty, joka näkyy il-
makuvissa 1950-luvulla ja on ollut paikallaan mahdollisesti jo aiemmin. Puu on
säästynyt katujen uudelleen linjauksissa ja rakentamisissa ja on saanut kas-
vaa vapaasti. Puu on hyvä säilyttää myös jatkossa. Puulla on myös kaupunki-
kuvallista merkitystä. Linja-autoasema on sijainnut alueella 1970-luvulta lähti-
en ja suurin osa alueesta on siitä eteenpäin ollut asfalttikenttää. Linja-
autoaseman eteläpuolisilla tonteilla on ollut rakennuksia ja niillä on jonkin ver-
ran puustoa ja hoitamatonta heinikkoa. (kartta 1 Ilmakuva, alueen kasvillisuus)

Kuva 1. Säilytettävä vanha mänty, jolla on
kaupunkikuvallista merkitystä. (Väyrynen, 2020)
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Rakennettu ympäristö

Sammonkaaren alue sijoittuu Keskustan kaupunginosaan ja sijaitsee vilkkai-
den katujen solmukohdassa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun risteyksessä.
Aiemmin alueella on sijainnut linja-autoasema, joka jatkoi toimintaansa vuo-
teen 2018. Tuolloin linja-autojen pysäkit siirtyivät rautatieasemalle matkakes-
kukseen ja matkahuollon toiminta läheiseen rakennukseen. Yksikerroksinen
linja-autoasemarakennus purettiin. Lönnrotinkadun toisella puolella sijaitsee
keskikaupungin asuinalue, jonka kerrostalorakentaminen on kolme-
nelikerroksista. Sammonkadun koillispuolella keskikaupungin alueella on Ve-
teraanipuisto, joka jatkuu alueen läpi Karjalanpuistona ja Sammonpuistona.
Veteraanipuisto on osa maakunnallisesti arvokasta kirkkopuistojen aluetta.
Sotkamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston urheilualue, missä on
sekä pesäpallo- että jalkapallokenttä. Kentän reunalla on maakunnallisesti ar-
vokas keskusurheilukentän katsomo ja aiemmin Ase- ja varusmuseona toimi-
nut, suojeltu, vanha koulurakennus. Sammonkadun koillispuolella on kaksi-
kolmekerroksisia liikerakennuksia ja Lyseon koulu, jonka vanha osa (Selim
Savonius, 1924) on maakunnallisesti arvokas kohde. Koulun aiempi laajen-
nusosa purettiin ja uusi laajennus on valmistunut kesällä 2020. Samassa kort-
telissa ja lähiympäristössä on kolme-nelikerroksista asuinkerrostalorakenta-
mista. Kaupungintalo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä, Valtion virastotalot
noin 100 metrin etäisyydellä ja Kauppakatu noin 300 metrin päässä. Valtion vi-
rastotalot ovat osa maakunnallisesti arvokasta Vanhan vesitornin ympäristöä.
Rautatie- ja linja-autoasema sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä. Lukiolle ja
keilakeskukseen on matkaa noin 300 metriä. Lähin ruokakauppa sijaitsee
kulmittain alueen kanssa, Lönnrotinkadun toisella puolella. Alue liittyy tiiviisti
keskustan kaupunkirakenteeseen rakentuessaan sitä edelleen tiivistäen ja
eheyttäen. Alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti huomattavalla paikalla keskei-
sesti palveluihin nähden. (kartta 2 a) Rakennuskanta)
(liite 2 Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet,
2018)

Paikallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde

Kaava-alueella sijaitseva Sammonkatu 10 kerrostalo (Asunto oy Vimpeli, Vim-
pelin kerrostalo) on Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalokohde, joka on pai-
kallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Vimpelin kerrostalon
I-osa on suunniteltu vuonna 1938 ja jatko-osa vuonna 1939. Rakennus on ra-
kennettu vuosina 1939-40. Tasakattoinen rakennus on muutettu 1960-luvun
alussa pulpettikattoiseksi. Pitkänen perheineen asui talon kolmannessa ker-
roksessa. Talo ja Pitkäsen asunto vaurioituivat talvisodan pommituksissa.
Myös Pitkäsen arkkitehtuuritoimisto toimi kerrostalossa. Asuinkerrostalo on III-
kerroksinen, jossa on lisäksi kellarikerros. Tyyliltään rakennus edustaa funk-
tionalismia. Kellarikerros on betonia mutta muuten rakennus on tiilirunkoinen
ja rapattu. Pulpettikatto on konesaumattua peltiä. Funktionalismin tyylipiirtee-
nä rakennuksen katujulkisivussa ovat mm. kulmaikkunalliset erkkerit. (liite 3
Kajaanin kaupungin inventointi-tietokanta (Inka), Sammonkatu 10:tä koskeva
kohdekortti Inka-kohdekortti)
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Selvityksessä Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta var-
ten Sammonkatu 10 eli Vimpelin asuinkerrostalorakennus (1938/ 1940/ 1960)
on arvotettu alustavasti luokkaan 1 eli erityisen tärkeäksi/ arvokkaaksi koh-
teeksi. Arvotuksen mukaan kohdetta ei saa purkaa eikä olennaisilta osin
muuttaa ilman pakottavaa syytä. (Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuu-
riympäristöstä kaavoitusta varten, kohde C 25, Kainuun museo, 2017)

Kuva 2. Sammonkatu 10 eli Vimpelin asuinkerrostalorakennus. (Väyrynen, 2020)

Lähiympäristössä sijaitsee myös muita paikallisesti arvokkaita, keskustaaja-
man kulttuuriympäristöselvityksessä alustavasti arvotettuja rakennuskohteita:
C2 Sammonkatu 5, kansanlähetyksen rukoushuone 1920 (arvotusluokka 2/
4), C3 Lönnrotinkatu 1, Lönnrotin koulu 1923 (arvotusluokka 2/ 4, ent. ase- ja
varusmuseo), C4 Väinämöisenkatu 6, Kajaanin lyseo 1924 (kohde on maa-
kunnallisesti arvokas ja suojeltu maakuntakaavalla), C5 Koulukatu 3, Koivula
päiväkoti 1925 (arvotusluokka 3/ 4), D5 Vienankatu 10, asuinkerrostalo 1941,

Kuva 3. Sammonkatu 10 (C
25) on paikallisesti arvokas
rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohde, joka on alustavas-
ti arvotettu erityisen arvok-
kaaksi/ tärkeäksi (luokka 1)
Selvityksessä Kajaanin kes-
kustaajaman kulttuuriympä-
ristöstä kaavoitusta varten
(Kainuun museo, 2017). Lä-
hiympäristössä on myös
muita maakunnallisesti ja
paikallisesti arvokkaita ra-
kennuskohteita. (Ote kohde-
kartasta, Selvitys Kajaanin
keskustaajaman kulttuuriym-
päristöstä kaavoitusta varten,
Kainuun museo, 2017)
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E10 Vienankatu 8, Asuinkerrostalo 1956 (arvotusluokka 3), E16 Keskuskentän
katsomo 1955 (kohde on maakunnallisesti arvokas ja suojeltu maakuntakaa-
valla), F5 Sammonkatu 15, Sampola 1966 (arvotusluokka 3/ 4), H1 Sammon-
katu 8, Arvola-koti 1990 (arvotusluokka 2/4) ja H3 Sammonkatu 9, Arvola pal-
veluasuntoja 1993 (arvotusluokka 3/ 4). Historiallisesti, kaupunkikuvallisesti tai
arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakentaminen ympäristössä ei sinänsä muo-
dosta yhtenäistä kokonaisuutta Sammonkatu 10:n kanssa tai muuta raken-
nuksen suojeluarvoa mutta toisaalta ympäristön korkeatasoinen rakentaminen
asettaa uudisrakentamiselle korkeat laatutavoitteet.

Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöskohteita tai tarvetta
muinaisjäännösselvitykselle.

Keskustan pienalueella oli vuonna 2017 asukkaita 947, Yläkaupungilla 1338 ja
Asemanseudulla 1006. Verrattuna muihin Kajaanin pienalueisiin keskustan
pienalueet ovat väestöltään suurimmasta päästä. Väestö on kasvanut 1995–
2017 sekä Keskustan että Asemanseudun pienalueilla mutta Yläkaupungilla
vähentynyt. Asemanseutu on yksi tarkastelujakson aikana eniten kasvaneista
pienalueista (+229 asukasta). Kiinnostus keskustassa asumista kohtaan ei ole
siten ainakaan vähentynyt. Tarkempia tilastoja keskustan väestön ikäja-
kaumasta tai muista erityispiirteistä ei ole tässä yhteydessä ollut käytössä.
(Lähde: Keskustaajama 2035 osayleiskaava. Liitekartat 27 ja 29; YKR/ SYKE,
Tilastokeskus 2018)

Keskustan pienalueella oli vuonna 2015 työpaikkoja 1399, Yläkaupungilla 864
ja Asemanseudulla 1092. Ainoastaan Keskussairaalan alueella (1926 työpaik-
kaa) oli enemmän työpaikkoja kuin Keskustassa. Petäisenniskan pienalueella
oli 1228 työpaikkaa. Keskustassa ja sen läheisyydessä on siten myös paljon
työpaikkoja. Työpaikkojen määrä on 1995-2015 Keskustan pienalueella kas-
vanut (+42) ja Yläkaupungin (-309) ja Asemanseudun (-246) alueilla vähenty-
nyt. (Lähde: Keskustaajama 2035 osayleiskaava. Liitekartat 31 ja 32; YKR/
SYKE, Tilastokeskus 2018) Suurimpia suunnittelualueen läheisyydessä sijait-
sevia työpaikkoja ovat yläkaupungilla mm. valtionhallinnon työpaikat, aseman-
seudulla mm. kaupungintalon ja kaupan työpaikat ja keskustassa sijaitsevat
kaupan alan työpaikat ja toimistot.

Alue kuuluu kaupungin yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Pääosa alueen
kaapeli- ja johtoverkosta sijaitsee katualueilla mutta myös tonteilla menee joi-
takin liittymiä ja suunnittelualueen halkaisevalla Urho Kekkosen kadun jatkeel-
la on muistumana aiemmasta katulinjauksesta putkia ja kaapeleita. Alueella
on sekä Kajave:n sähköverkon että Kaisanetin ja Telian kaapeleita. Kaapeleis-
ta osa sijoittuu Urho Kekkosen kadun jatkeelle. Viitesuunnittelun aikana neu-
voteltiin Kajave:n kanssa mahdollisesta sähkökaapelin siirrosta, mikäli raken-
nusmassa sijoittuu kaapelin päälle Sotkamontien puoleisessa päässä. Siirtoa
pidettiin mahdollisena eivätkä sähkökaapelit rajoita rakentamista alueella.
Myös jätevesiviemäri, runkovesijohto ja hulevesiviemäri sijoittuvat Urho Kek-
kosen kadun jatkeelle. Niiden siirto ei ole mahdollista pienin kustannuksin, jo-
ten ne on otettu huomioon suunnittelussa. Alueella on myös kaukolämpöverk-
koa ja alueen uudisrakentamisen liittäminen kaukolämpöön on mahdollista.
(kartat 2 b) Johtokartta, 2 c) Kaapelikartta)
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Liikenne

Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat Kajaanin vilkkaimmin liikennöityjä pääkatu-
ja. Vuoden 2016 liikennelaskennassa suunnittelualueen kohdalla Lönnrotinka-
dun risteyksen läheisyydessä on mitattu 11 938 ajoneuvoa/ vrk Sotkamontiel-
lä. Vastaavasti Lönnrotinkadulla on alueen ohittanut 15 589 ajoneuvoa/ vrk.
Kajaanissa ainoastaan Lönnrotinkadulta kauppatorin kohdalta on mitattu suu-
rempi liikennemäärä, 17 639 ajoneuvoa/ vrk. Sammonkadulla ajoneuvoja liik-
kuu Sotkamontien ja Lönnrotinkadun lukemiin verrattuna vähän: 2121 ajoneu-
voa/ vrk. (Katuverkon liikennelaskenta, Riksroad Oy, 2016)

Kuva 4. Liikennemäärät suunnittelualueen lähiympäristön liikennelaskentapisteissä. Vasemmalla on ajoneu-
voliikenne (ajoneuvoa/ vrk) ja oikealla kevyen liikenteen laskennat (polkupyörää/ jalankulkijaa vuorokaudes-
sa). (Riksroad Oy, 2016)

Liikennemäärät ja Sotkamontien sekä Lönnrotinkadun asema liikenneverkon
pääkatuina vaikuttavat mm. siihen, miten alueelle voidaan järjestää liittymiä.

Linja-autoaseman linja-autoliikenne on siirtynyt rautatieasemalle ns. matka-
keskukseen ja lisäksi linja-autot pysähtyvät Lönnrotinkadun ja Pohjolankadun
pääpysäkeille eli terminaaleihin. Suunnittelualueella sijaitsee Kajaanin Alue-
taksi Oy:n taukomökki ja taksitolppa, joten taksiautoliikennettä liikkuu Sam-
monkadulla. Alueen läheisyydessä on myös matkahuollon toimipaikka, johon
tulee pakettiliikennettä Sammonkadulle. Muutoin alueen lähiympäristössä liik-
kuu kaikenlaista liikennettä moottoripyöristä rekka-autoihin.

Myös kevyen liikenteen mittauspisteissä on paljon havaintoja verrattuna mui-
hin Kajaanin pisteisiin. Alueen läheisyydessä on mm. Lyseon koulu. Lönnro-
tinkadun kautta kevyttä liikennettä liikkuu myös Vimpeliin Kainuun ammat-
tiopistoon, Kajaanin ammattikorkeakoululle ja Lönnrotinkadun varrella sijaitse-
valle lukiolle. Myös työmatkalaisia liikkuu kevyen liikenteen väylillä, koska alu-
een lähiympäristöön keskustassa sijoittuu paljon työpaikkoja.
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Liikenneturvallisuus

Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelman (2009) perusteella Sotkamontien ja
Lönnrotinkadun liittymään ja Lönnrotinkadun ja Sammonkadun liittymään on
kasautunut liikenneonnettomuuksia (kartan onnettomuuskasaumapisteet 6 ja
15 2003-2007). Pisteessä 6 on
tapahtunut 10 onnettomuutta,
joista kolme on ollut kevyen lii-
kenteen onnettomuuksia ja
henkilövahinkoon on johtanut
onnettomuuksista 5. Pisteessä
15 on sattunut neljä onnetto-
muutta, joista kevyen liiken-
teen onnettomuuksia on ollut
kaksi ja henkilövahinkoon on
johtanut kaksi. Toimenpiteeksi
Lönnrotinkatu/ Sammonkadun
liittymään on esitetty heräte-
vartta suojatiemerkin tolppaan.
Sotkamontien/ Lönnrotinkadun
(Louhikadun) liittymään toi-
menpiteeksi on esitetty liiken-
nevalojen ajoituksen tarkista-
mista. Liikenneturvallisuuden
paranemiseen tähtäävät toi-
menpiteet eivät ole ratkaistavissa kaavoituksella. Kaavoituksessa tulee kui-
tenkin huolehtia riittävistä näkemäalueista, turvallisista kevyen liikenteen yhte-
yksistä ja liittymien turvallisesta sijoittamisesta.

Ympäristöhäiriöt

Yhteismelu päivällä ennusteti-
lanteessa 2040 on korttelialu-
eiden rajapinnassa 70 dB eli
hyvin meluisa. Ikkunoita ei
voida asunnoissa avata, mikäli
melutason ei haluta nousevan
asunnoissa yli ohjearvojen
(valtioneuvoston päätös melu-
tason ohjearvoista 993/ 1992).
Tavallisilla rakenteilla voidaan
melua pudottaa 30-35 dB. Me-
lusta ja toimintojen sijoittami-
sesta korttelissa neuvoteltiin
Kainuun sote/ Ympäristöter-
veydenhuollon kanssa viite-
suunnittelun aloitusvaiheessa.
Melu rajoittaa toimintojen si-
joittamista Sotkamontien ja
Lönnrotinkadun puolella. En-

Kuva 6. Yhteismelu päivällä ennustetilanteessa
2040. (Kajaanin meluselvitys, SITO, 2014; Ka-
jaanin kaupunki/ WebMap, kantakartta 2019)

Kuva 5. Katuverkon onnettomuuskasaumat 2003-
2007. Piste 6 on Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
risteys ja 15 Lönnrotinkadun ja Sammonkadun riste-
ys. (Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009)
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simmäiseen kerrokseen ei voida sijoittaa asuntoja, jotka sijaitsevat pelkästään
kadun puolella vaan asuntojen on oltava läpitalon asuntoja. Rakennusmassan
suojaan sisäpihan puolelle voidaan sijoittaa asuntoja ja asuntojen makuuhuo-
neita. Myös esimerkiksi päiväkodin lepohuoneet täytyy sijoittaa melulta suo-
jaan sisäpihan puolelle. Tehostettua palveluasumista ei voida lainkaan sijoit-
taa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisiin osiin aluetta. Rakennusmasso-
jen on oltava mahdollisimman aukottomia Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
suuntaan, jotta pihan puoleiset osat rakennuksista ja piha-alueet ovat riittävän
meluttomia. Parvekkeiden on oltava lasitettuja ja sisäänvedettyjä Lönnrotinka-
dun ja Sotkamontien puolella. Melu vaikuttaa siten voimakkaasti toimintojen
sijoittumiseen ja rakennusten massoitteluun Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
puolella. Liikenteestä aiheutuu myös tärinää, joka voi siirtyä rakennuksiin run-
komeluksi.

Melun lisäksi myös katupöly on ongelmana vilkkaasti liikennöityjen katujen
varsilla.

Tontilla 205-2-17-62 on toiminut huoltoasema, jonka toiminnan seurauksena
tontilla on pilaantunutta maa-ainesta ja rakennuksen rakenteiden jäänteitä. Öl-
jyä sijaitsee pienialaisesti tontilla ja maaperässä on mm. betonisen öljynero-
tuskaivon jäänteitä. Asumisen sijoittaminen tontille edellyttää maaperän puh-
distamista.

Maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta on tehty arviointi (Ram-
boll, 2015), jonka ”Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen riskitarkas-
telun perusteella kohteessa esiintyvästä maaperän pilaantuneisuudesta ei ny-
kyisellään aiheudu välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa. Riski haitta-aineiden
leviämiselle sekä niille altistumiselle kasvaa olennaisesti, mikäli tontti otetaan
suunnitellusti asuinkäyttöön”. ”Maaperässä esiintyvien öljyhiilivetyjen lisäksi on
huomioitava, että kohteen maaperässä täyttömaiden seassa esiintyy paikoin
runsaastikin erilaista jätettä, lähinnä purkujätettä.” Pilaantunut maaperä on siis
puhdistettava viimeistään maanalaisen paikoituksen tai kellarin rakentamisen
yhteydessä. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelun arvion mukaan tontin sa-
visuudesta johtuen ei ole odotettavissa, että kallionrakosissa olisi öljyä tai ka-
tualueella olisi valumia. Puhdistusvastuu on kaupungilla ja Nesteellä. Pilaan-
tunut maa-aines edellyttää yleistä määräystä kaavaan.
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Kuva 7. Vielä vuoden 1974 ilmakuvassa näkyy tontille 205-2-17-62 sijoittunut Gulf-
huoltoasemarakennus. Jäänteenä toiminnassa tontilla sijaitsee pilaantunutta maa-ainesta.
(Kajaanin kaupunki/WebMap, ilmakuva 1974, kiinteistörajat ja rakennukset 2019)

Maanomistus

Kajaanin kaupunki omistaa maan kaava-alueella lukuun ottamatta tonttia 205-
2-17-61, joka on Asunto-osakeyhtiö Vimpelin omistuksessa. Entisen linja-
autoaseman alueella on Kajaanin Aluetaksi Oy:lle vuokrattu vuokra-alue. Ka-
jaanin Aluetaksilla on taksiautoilijoiden taukomökki vuokra-alueella ja taksi-
tolppa. Alueella on lisäksi vuoteen 2018 asti voimassa ollut Linja-
autoasemakiinteistöt Oy:n vuokrasopimus alueesta, jolle on sijoittunut linja-
autoasemarakennus. Linja-autoasemarakennus on purettu ja toiminta on päät-
tynyt.

Suunnittelutilanne

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voi-
maan 1.4.2018.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmää, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tavoitteilla mää-
ritetään valtakunnallisesti merkittävät alueidenkäytön linjaukset, jotka on otet-
tava huomioon sekä kaavoituksessa että valtion viranomaisten toiminnassa
kaikkialla Suomessa.

Tavoitteet koskevat tehokasta liikennejärjestelmää, terveellistä ja turvallista
elinympäristöä, elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvaro-
ja ja uusiutumiskykyistä energiahuoltoa.
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Voimaan tulleiden alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäyttö tukee
siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisyssä
kestävä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmän kehittäminen ovat keskei-
sessä osassa ja ovat myös osa taloutta ja energiavarmuutta. Luonnon moni-
muotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä edistetään. Alueidenkäy-
töllä luodaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle, kun digitalisaatio,
ruoantuotanto, biotalous, matkailu sekä luonnonvarojen jalostus luovat mah-
dollisuuksia yritystoiminnalle koko maassa. Kaupungistuminen sekä tarjoaa
mahdollisuuksia että luo haasteita yhdyskuntarakentamisen keskittyessä yhä
selvemmin suurimmille kaupunkiseuduille. Samalla kuitenkin monipaikkainen
asuminen yleistyy ja tiiviimmät ja väljemmät alueet kytkeytyvät toisiinsa entistä
vahvemmin. Monikeskuksinen aluerakenne tukee maan eriosien vahvuuksien
hyödyntämistä. Väestö ikääntyy.

Tässä asemakaavan muutoksessa tulee ottaa huomioon väestökehityksen
edellyttämä riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto sekä luoda edellytykset
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan muutoksella tulee
luoda myös mahdollisuuksia vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskunta-
rakenteelle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen ja
edistetään yhdyskuntarakenteen eheyttä, vaikka kyse ei olekaan suuresta
kaupunkiseudusta. Asemakaavan muutoksella tulee edistää palvelujen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien
kannalta sekä edistää kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä sijoittamalla
alue siten, että se on näiden liikennemuotojen kannalta hyvin saavutettavissa.
Alueen tulee hyödyntää olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja -verkostoja.
Sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tulee varau-
tua. Melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja tulee ehkäistä. Haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavat vaikutuk-
set ja herkkien toimintojen sijoittumisen riskit tulee hallita (PIMA). Alueelle eikä
alueen läheisyyteen sijoitu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoit-
tamien kulttuuriympäristön inventointien kohteita (valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009, valtakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita tai valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita). Alueella
ei ole myöskään merkittäviä luontoarvoja tai yhteystarpeita.

Maakuntakaava

Valtioneuvosto on 29.4.2009 vahvistanut Kainuun maakuntakaavan ja maa-
kuntakaava-alueella voimassa olleiden seutukaavojen kumoamisen. Maakun-
takaava on lainvoimainen.

Kainuun kaupan maakuntakaavan keskustatoimintojen aluerajaukset ovat kor-
vanneet Kainuun maakuntakaavan (2020) keskustatoimintojen alueen. Alue
on maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta (C). Merkinnällä osoitetaan
Kajaanin kaupunkikeskustan keskustatoimintojen alue, johon sijoittuu keskus-
tahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja sekä asumis-
ta. Merkinnän C osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryk-
siköitä. Aluetta koskee suunnittelumääräys: ”Keskustatoimintojen alueen
suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee luoda edellytyksiä kaupallisesti ja mat-
kailullisesti vetovoimaisen ja viihtyisän maakunta- ja kaupunkikeskustan kehit-
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tymiselle varaamalla alueita tiivistä kaupunkirakentamista ja monipuolisia pal-
veluja varten sekä määrittelemällä korkeatasoisen kaupunkikuvan kehittämi-
sen periaatteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon
alueen kulttuurihistorialliset arvot ja on pyrittävä minimoimaan kulttuuriympä-
ristöön ja maisemaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Alueen suunnittelus-
sa tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn sekä julkisen lii-
kenteen järjestelyjen toimivuuteen. Alueelle sijoittuvien vähittäiskaupan suur-
yksiköiden enimmäiskerrosalaa ei rajoiteta maakuntakaavalla.”

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo 26.2.2020) alueelle ei
kohdistu muutoksia. Maakuntakaavalla suojellut maakunnallisesti arvokkaat
rakennetun ympäristön kohteet lähiympäristössä on kuvattu kaavaselostuksen
kohdassa Rakennettu ympäristö. Tuulivoimamaakuntakaavan tai 1. vaihe-
maakuntakaavan merkinnät ja määräykset eivät kohdistu alueelle.

(kartta 3 Yhdistelmämaakuntakaavaote)

Yleiskaava

Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tulleessa (MRL 201 § mukainen
täytäntöönpanopäätös, KH 31.3.2020 § 57) Kajaanin keskustaajama 2035
osayleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta, C. Aluetta koskee mää-
räys ”alue varataan maakuntakeskus Kajaanin keskustatoiminnoille, kuten
kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle ja keskustaan soveltuval-
le asumiselle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille.
Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköi-
tä”. Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat kaavaan merkittyjä pääkatuja. Sotka-
montien ja Lönnrotinkadun varteen sijoittuu pyöräteiden pää- ja aluereittien ta-
voiteverkon mukainen kevyen liikenteen reitti. Aluetta koskevat yleiset määrä-
ykset hulevesien käsittelystä, maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta
sekä melusta ja tärinästä sekä kulttuuriympäristöstä.

(kartta 4 Ote osayleiskaavasta, Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaava)

Asemakaava

Asemakaavan muutosalueella on voimassa 1965-1984 vahvistettu asemakaa-
va (kaava 103 vahvistettu 23.4.1965, kaava 113 vahvistettu 18.3.1967, kaava
114 vahvistettu 27.7.1967, kaava 218 vahvistettu 29.10.1984). Voimassa ole-
vissa asemakaavoissa alue on linja-autoasema-aluetta LA, asuntokerrostalo-
jen korttelialuetta AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta AM ja
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL-9 sekä katualuetta. AL-9
merkinnän osalta on tarkemmin määritelty, että ”alueelle saadaan sijoittaa
myös käsityöpajoja, jos niihin liittyvän vähittäismyynti- ja esittelytilan suuruus
on vähintään 25 % työpajan pinta-alasta. Vähintään 15 % ja korkeintaan 45 %
alueelle sallitusta kerrosalasta on käytettävä asuntojen rakentamiseen. Alueel-
le ei saa sijoittaa polttoaineen jakeluasemaa. Kellarikerrokseen saadaan sijoit-
taa työhuoneita ja ullakolle sosiaali- ja kokoustiloja.” LA-alueen rakennusoi-
keudeksi on osoitettu 1000 k-m2 ja kerroskorkeudeksi I. AM korttelialueen ra-
kennusoikeus on 300 k-m2 ja kerroskorkeutta ei ole määritelty. Rakentamat-
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tomalla AK korttelialueella rakennusoikeus on 900 k-m2 ja kerroskorkeus III.
AK korttelialueella, jolla sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, ra-
kennusoikeus on 1300 k-m2 ja kerrosluku III. AK korttelialueilla on osoitettu ra-
kennusalat muttei esim. istutusalueita tai liittymäkieltoa. Autotallitilojen raken-
tamisesta on määrätty yleisissä määräyksissä. AL-9 korttelialueella rakennus-
oikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 1,0 ja kerrosluku on IV. Rakennuksen
korkeutta määrittää lisäksi luku, joka osoittaa rakennuksen julkisivupinnan ja
vesikaton leikkauskohdan ylimmän korkeusaseman. Rakennusalaa koskee
määräys rakennuksen ulkoseinien ääneneristävyydestä ulkopuolista liikenne-
melua vastaan. Sotkamontien puolelle on osoitettu liittymäkielto. Tontille on li-
säksi osoitettu ajo- ja kävely-yhteydet, istutettavia alueenosia ja puurivi.

Asemakaavan yleiset määräykset koskevat kaavan 103 osalta (AM, AK) ylei-
seen rakennukseen sijoittuvia asuinhuoneistoja, rakennuksen sijoittamista ra-
kennusalalla/ tontilla, autopaikoitusta ja autotallitiloja, lasten leikkitilaa tontilla,
aitaamista, istutettavia tontin osia ja puiden kaatamista. Asemakaavassa 218
(AL-9) yleisiä määräyksiä on annettu autopaikoitusta (1 ap/ 85 k-m2/ vähintään
1 ap/ as; toimistot ja liikehuoneistot 1 ap/ 50 k-m2…), leikki- ja oleskelualuetta,
tontille sijoittuvaa kasvillisuutta ja autopaikoituksen sijoittumista koskien. Kaa-
va 113 koskee ainoastaan katualuetta ja kaavassa 114 (LA) ei ole yleisiä
määräyksiä.

(kartta 5 Poistokartta/ voimassa oleva asemakaava)

Alueen lähiympäristö on asemakaavoitettu. Lähiympäristön kaavat ovat pää-
asiassa melko vanhoja: 1960-70-luvuilta. Pieniä kaavamuutoksia on kuitenkin
tehty ja seassa on tuoreempia paloja asemakaavaa. Vireillä ei ole muita kaa-
voja.

Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen, joka sisältää asemakaavoitetun
alueen yleismääräyksiä, on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014. Alueel-
la ei ole rakennuskieltoa.

Alue on kiinteistörekisterissä. Pohjakartta on Maankäyttö- ja rakennuslain 54 a
§ mukainen, perustuu Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään ja vastaa
olosuhteita 12.5.2020. Pohjakartan koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK27/N
2000.

Maankäyttöpoliittisten ohjelmien linjaukset alueen kehittämisestä

Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018 asemakaavoitusohjelman mukaan
kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi palvelujen
ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä muutetaan asemakaavaa tonttitar-
peen ja soveltuvuuden mukaan. Koska linja-autoaseman toiminnot ovat siirty-
neet rautatieaseman yhteyteen ja Matkahuolto on siirtynyt toisaalle, alue on
vapautunut muuhun käyttöön. Linja-autoaseman alue on maankäyttöpoliitti-
sessa ohjelmassa linjattu kerrostaloalueeksi. Kaupunkirakenteellisesti keskei-
selle paikalle on mahdollista toteuttaa merkittävä määrä monipuolista kerros-
talorakentamista. Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 kaavoitusohjel-
massa kaavoituksen vireille tulon tavoiteaika on 2020.
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Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke

Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke alueen kehittämiseksi käynnistyi vuo-
den 2018 loppupuolella. Hankkeen aikana alueen nimestä järjestettiin nimikil-
pailu ja sen tuloksena kehityshankkeen nimi muutettiin Kajaanin Sammonkaa-
ri-hankkeeksi. Kajaanin kaupunki haki ja sai EAKR-hankerahoitusta, jonka
osuus on 70 % hankkeen kustannuksista. Loput kulut maksaa Kajaanin kau-
punki. Hankkeen tarkoitus on ollut kehittää Sammonkaaren alueen konseptia
ja ideologiaa ja etsiä hankekehityksestä ja -toteutuksesta kiinnostuneita
kumppaneita (rakennusliikkeet ja toimijat). Projektipäällikkönä projektissa toimi
Toni Pöllänen, joka palkattiin hankkeeseen vetämään projektia. Hankkeen
etenemistä ohjasi kaupungin projektiryhmä, johon kuului kehitysjohtaja Risto
Hämäläinen, tekninen johtaja Jussi Heikkinen, suunnittelupäällikkö Jari Kaup-
pinen, kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori ja kaupungingeodeetti Jari Säkki-
nen. Projektiryhmä teki vierailuja mm. muiden kaupunkien suunniteltuihin tai
toteutuneisiin ”älykorttelikohteisiin” ja puurakentamiskohteisiin mm. Jyväsky-
lässä, Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa.

Hankkeen aikana on osallistettu eri tahoja laajasti ideointivaiheessa. Hank-
keesta on mm. järjestetty kolme ideapajaa 2019, joihin kutsuttiin noin 40 hen-
keä eri toimialoilta mm. vanhus- ja päiväkotipalveluiden tuottajia, päivittäista-
varakaupan edustajia, Kainuun sote:n edustajia, poliitikkoja, Kajaanin amk:n ja
Oulun yliopiston edustajia, VTT:n edustus, rakennusliikkeen edustajia, sijoitta-
jia ja kiinteistökehittäjiä, puurakentamisen parissa toimivia yrityksiä, Kajaanin
kaupungin edustajia useilta eri aloilta, energiayhtiön edustus, Ekokympin
edustus, paikallisen opiskelija-asuntoyhtiön edustus ja älykkäiden ratkaisujen
ja palveluiden tuottaja ym.. Ideapajojen järjestämisessä oli kaupungilta projek-
tiryhmän lisäksi mukana kehityspäällikkö Tuula Romppanen. Ideapajojen aja-
tus oli ideoida hankkeen teemoja laajemmalla joukolla, vaihtaa ajatuksia eri
tahojen kesken ja saada toimijoita verkostoitumaan. Ideapajoissa ideoitiin
Sammonkaari-hankkeen lähtötilanteessa asetettujen tavoitteiden mukaisia
teemoja ryhmissä vapaasti mielipiteitä esittäen. Tarkoitus oli saada selville
tärkeimmät asiat, jotka olisi otettava huomioon tulevan Sammonkaaren alueen
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ensimmäisessä ideapajassa oli paikalla 47 henkeä. Ideapajassa pohdittiin
ryhmissä hankkeen teemoja kuten elinkaariasumista, rakennus- ja kiinteistö-
tekniikan uusia ratkaisuja, uusiutuvia energiamuotoja ja energiatehokkuutta,
ekologisuutta, kiertotaloutta ja puurakentamista palvelujen ja asumisen uusia
ratkaisuja (monisukupolvinen asuminen) sekä asumiseen liittyvää turvallisuut-
ta, IOT:tä, tietotekniikkaa ja teknologiaa. Suurelta osin työpajassa esille tullei-
den asioiden toteutuminen riippuu alueen toteutuksesta ja mukaan tulevista
toimijoista mutta jossain määrin mm. yhteisöllisyyttä voidaan mahdollistaa
myös esim. yhteisillä piha-alueilla ja viihtyisillä kevyen liikenteen alueilla, joilta
on yhteys mahdollisiin liike- ja yhteistiloihin. Eri toimintojen esim. opiskelija-
asumisen ja vanhusten asumisen tai päiväkodin ym. palveluiden rakentumi-
nen kortteliin riippuu siitä, tuleeko alueelle alan toimijoita. Esim. alueen raken-
tuminen puisena edellyttää, että rakentajat kokevat puurakentamisen mahdol-
lisena rakentamisen ratkaisuna. Mikäli puurakentamisesta määrätään sitovasti
kaavassa, on riskinä, että alue ei lainkaan rakennu, mikäli rakentajat eivät näe
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puurakentamista houkuttelevana. Toiseen ideapajaan osallistui 27 henkeä.
Pajan aluksi kutsutut tahot pitivät alustuspuheenvuorot, minkä jälkeen työs-
kenneltiin jälleen ryhmissä. Ideapajan tarkoituksena oli syventää hankkeen
teemakohtaista sisältöä, osallistaa ideointiin ja yhteistyöhön sekä löytää yhtei-
siä näkemyksiä hankkeen asioista ja tavoitteista. Esillä olleita teemoja olivat
mm. puurakentaminen, ekologisuus ja uusiutuvat energialähteet, älykkäät jär-
jestelmät asumisessa ja palveluiden tuottamisessa, yhteisöllisyys ja kohtaa-
minen, opiskelijoiden merkitys kaupungin keskustassa (elinvoimaisuus ja
opiskelija-asunnot) sekä kaupungin yhteinen ”olohuone” ja esimerkkikohde.
Kolmanteen ideapajaan osallistui 24 henkeä. Ideapajassa syvennettiin edel-
leen aiemmin esille nousseita aiheita ryhmissä neljän teeman kautta: yhteisöl-
lisyys, monisukupolvisuus, opiskelijat/ nuoret ja elävä kaupunki. Ryhmätyös-
kentelyssä nousivat esiin pääasiassa samat teemat kuin aiemmissa työpajois-
sa. Osittain tulokset keskittyivät nyt yksityiskohtaisemmin mahdolliseen toimin-
taan alueella, jota ei voida etukäteen suunnittelulla ja kaavoituksella ratkaista
vaan se muotoutuu asumisen kulttuurin kautta ja riippuen alueelle tulevista
toimijoista.

Hankkeesta järjestettiin kaikille avoin yleinen esittelytilaisuus valtuustosalissa
12.2.2020. Tilaisuuden järjesti vanhusneuvosto. Paikalla oli noin 50-60 hen-
keä. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin avoimia kyselyjä verkossa.

Sammonkaari-hankkeesta ja rakentamismahdollisuuksista järjestettiin esittely-
tilaisuus mahdollisille kiinnostuneille toimijoille 22.1.2020. Tilaisuudessa sel-
vennettiin toimijoille hankkeen etenemistä ja esiteltiin toteuttamiseen vaikutta-
vista asioista kuten kaavoituksen reunaehdoista. Tämän jälkeen on edelleen
neuvoteltu hankkeesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ja valmisteltu aie-
sopimusta, joka solmitaan hankkeeseen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.
Sammonkaari-hanke päättyy lokakuussa 2020 ennen etenemistä alueen to-
teutukseen.

Hankkeen aikana tehdyt suunnitelmat ja projektit:

Demola-projekti

Demola-projekti toteutettiin Sammonkaari-hankkeen aikana. Siinä Kajaanin
amk:n opiskelijat kehittivät yhdessä Demola Global Oy:n kanssa Sammonkaa-
ri applikaation rungon, jonka tarkoitus on helpottaa arkipäiväistä elämää ja
voisi sisältää mm. sauna- ja kerhotilojen varausta, asuntoyhtiöiden ilmoitus-
taulut/ säännöt, asunnon energiatiedot, julkisen liikenteen aikataulut, kauppo-
jen tarjoukset lähialueella ym. Applikaation käyttöönotto edellyttää jatkokehi-
tystä.

Energiataseen laskeminen

Sammonkaaren alueelle on laskettu energiatase viitesuunnitelman mukaisille
rakennuksille. Laskennassa selvitettiin alueen energiatarpeet eli energian tulo-
ja menovirrat, kustannuksia ja eri energiaratkaisujen vertailut. Energiataseen
laskennassa selvitettiin uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja niiden talou-
dellista kannattavuutta alueella.
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Maaperäkairaukset

Alueelle on tehty Sammonkaari hankkeen aikana maaperäkairauksia kesä-
kuussa ja maaperätutkimus kaikuluotaimella elokuussa 2020.

Sammonkaaren viitesuunnitelma
Viitesuunnitelma laadittiin Sammonkaari-hankkeen aikana ja se valmistui
syyskuussa 2019. Alkuvaiheessa LUO arkkitehdit loivat kolme hieman erilaista
rakentamisratkaisua alueen reunaehtojen puitteissa, joista valittiin yksi ratkai-
su jatkokehittelyyn. Osittain ratkaisussa yhdistettiin elementtejä eri vaihtoeh-
doista. Alueen suunnitteluratkaisuun vaikuttavat alueella aiemmin sijainnut ka-
tualue (Urho Kekkosen kadun jatke), jolle sijoittuu putkiverkkoa sekä aluetta
rajaavat katualueet ja jo rakentunut rakennuskanta. Lähtökohdat ovat ohjan-
neet viitesuunnittelua, missä alue jakautuu kahdeksi korttelialueeksi, joiden
väliin muodostuu alueen läpäisevä, aukiomainen kevyen liikenteen väylä Ter-
varaitti. Melun vuoksi rakennusmassat sijoittuvat rajaamaan korttelialueita
vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta muurimaisina umpikorttelia muodostaen. Si-
säpihat avautuvat Tervaraitin kortteleita yhdistävään julkiseen tilaan.

Viitesuunnitelman ratkai-
sussa yhtenäiset kattolinjat
jatkuvat läpi korttelialueen
yhdistäen mahdollisesti
osissa rakennettavia ra-
kennuksia. Rakennusten
korkeus vaihtelee kulmien
5-kerroksisista osista kort-
telien keskiosien neljään
kerrokseen. Kerroskorkeus
huomioi ympäröivän raken-
tamisen kerroskorkeudet.
Kattojen viisteet mukailevat
kerroskorkeuksia. Viite-
suunnitelman ratkaisu luo
omaleimaisen, veistosmai-
sen ja yhtenäisen puuker-
rostalokorttelien kokonai-
suuden kaupungin keskus-
tan ja palveluiden ääreen.
Viitesuunnitelman selostus-
tekstin mukaan ”katujul-
kisivujen hillityn jäsentelyn, sisäänvedettyjen parvekkeiden ja hillityn värityk-
sen ansiosta korttelit sopeutuvat ympäristöönsä”. Viitesuunnitelmien mukai-
sessa ratkaisussa kortteleihin sijoittuu kerrosalaa 17 500 k-m2 (kortteli 1 =
8500 k-m2 + kortteli 2 = 9000 k-m2). Korttelissa 1 autopaikat sijoittuvat maan
alle ja korttelissa 2 korotetun pihakannen alle. Viitesuunnitelmassa on myös
tutkittu eri toimintojen sijoittumista kortteleihin mm. ideapajoissa esille tulleiden
mahdollisten toimintojen ja ideoiden pohjalta. Kaavassa ei tulla kuitenkaan yk-
sityiskohtaisesti määräämään eri toimintojen sijoittumista korttelialueilla lukuun
ottamatta melun vaikutuksia toimintojen sijoittumiseen. Viitesuunnitelman tu-

Kuva 8. Alueen viitesuunnitel-
massa tutkittiin eri toimintojen
sijoittumista kortteleihin ja
rakennusoikeuden muodostu-
mista. (LUO arkkitehdit Oy,
2019)
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loksena syntyi 3D-malli alueen mahdollisesta rakentamisesta, aluejulkisivuku-
va ja -leikkaus, viitteelliset pohjat kerrosalalaskelmineen ja autopaikoituslas-
kelmat. (Sammonkaaren korttelit, viitesuunnitelma, LUO arkkitehdit Oy, 2019)

Piha-alueiden ja Tervaraitin yleissuunnitelma

Piha-alueiden ja Tervaraitin yleissuunnitelma laadittiin Sammonkaari-
hankkeen aikana ja se valmistui helmikuussa 2020. Yleissuunnitelmassa on
suunniteltu viitesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin piha- ja katualueiden ma-
teriaaleja, kasvillisuutta ja toimintoja sekä valaistusta. VSU maisema-
arkkitehdit ideoivat kortteleiden piha-alueiden ja Tervaraitin alueita tervatee-
man pohjalta. Yleissuunnitelmassa piha-alueille sijoittuvat tervahaudat luovat
suunnittelun lähtökohtana olevat pyöreät muodot, joiden ympärille ja muotoon
istutukset, leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat. Tervaraitilla puolestaan aiheena
on tervakanava ja joki, joka muodostaa aiheet hulevesien ohjaukselle ja kasvil-
lisuuden ja kovan pinnan vuorottelulle. Kasvillisuussaarekkeet muodostavat
”koskia”, jotka toimivat kasvillisuusalueina ja hulevesipainanteina. Kiveysalu-
eet muodostavat suvantoja, joille sijoittuu oleskelupaikkoja ja polkupyörä-
pysäköintiä. Lisäksi alueelle on sijoitettu oleskeluun ja esiintymiseen tarkoitet-
tuja tervalauttoja. Alueelle mahdollisesti sijoittuvaan muuntamoon on ideoitu
tervavene-taideaihetta, joka voidaan toteuttaa myös esim. valaistuksella, mikä-
li muuntamo sijoittuu toisaalle. Kasvillisuudessa on myös otettu huomioon ter-
van tuotanto lajivalinnoissa: männyistä ja lepästä on valmistettu tervaa ja ne
ovat alueelle luontaisia puulajeja. Hulevesipainanteissa on heinälajeja ja kivi-
lohkareita. Kortteleihin on esitetty tervahautateeman mukaisia värikkäitä istu-
tuksia ja turva-alustoja. Yleissuunnitelmassa on myös annettu kaavamääräys-
suositukset korttelipihoille ja Tervaraitille suunnitelman pohjalta. Annetut istu-
tussyvyydet takaavat, että suunnitelman toteuttaminen on mahdollista. Myös
kasvillisuuden määrästä ja laadusta on annettu selkeät määräyssuositukset.
(Sammonkaari, yleissuunnitelma, VSU maisema-arkkitehdit Oy, 2020)

Kuva 9. Alueen
yleissuunnitelman
konsepti ideoi
aluetta tervatee-
man pohjalta.
(VSU maisema-
arkkitehdit Oy,
2020)
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Alueen 3D-mallinnos

Viitesuunnitelman 3D-mallin ja sitä tarkentavan piha-alueiden ja Tervaraitin
yleissuunnitelman pohjalta 3-D Talo Oy on luonut yksityiskohtaisemman 3D-
mallin havainnollistamaan korttelialueen ratkaisua. 3D-malli ja siitä ajettavat
videot ja 360- ja 2D-kuvat valmistuvat Sammonkaari-hankkeen aikana kesällä
2020. 3D-mallia voidaan hyödyntää erityisesti alueen markkinoinnissa. (3D-
mallinnos, 3-D Talo Oy, valmistuu 2020)

Kuva 10. Ote viitesuunnitelman ja yleissuunnitelman pohjalta tehdystä 3D-mallinnoksen 360-
kuvasta. Kuvassa Tervaraittia, istuskeluportaat ja viitesuunnitelman mukaisen korttelin 2 (kort-
teli 95 kaavassa) sisäpihaa. (3-D Talo Oy, 2020)

Viitesuunnitelmaa, piha-alueiden ja Tervaraitin yleissuunnitelmaa sekä 3D-
mallinnosta hyödynnetään kaavan materiaalina ja kytketään osaksi alueen ra-
kentamisen ohjausta.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET

Maankäyttöpoliittisen ohjelman kaavoitusohjelmassa 2019–2022 linja-
autoasematoiminnasta vapautuneen alueen kaavoitus on ajoitettu alkamaan
2020. Asemakaavahankkeen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin sähköisellä
ilmoitustaululla ja Koti-Kajaani -lehdessä 22.4.2020. Kaavaluonnoksen laati
ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue
viranomaistulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelu yksikkö osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman (liite 1) mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Kaavahanketta esiteltiin viranomaisneuvottelussa 13.5.2020. Viranomaisneu-
votteluun osallistui edustajat Kainuun ELY-keskuksesta, Kainuun museosta ja
Kainuun sote, ympäristöterveydenhuollosta. Ympäristöterveydenhuollon kans-
sa käytiin neuvottelu alueen melukysymyksistä jo ennen viitesuunnittelun al-
kua keväällä 2019. Viranomaisneuvottelu koski kaavan osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa ja kaavan selvityksiä. Viranomaisneuvottelussa tarkasteltiin
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myös alustavaa kaavaluonnosta (päivätty 12.5.2020). Viranomaisneuvottelus-
sa käsiteltyjä keskeisiä kysymyksiä olivat pilaantunut maa-aines, melu ja ra-
kennussuojelu sekä kaavan osallistumismahdollisuudet. Neuvottelussa todet-
tiin, että kaavan selvitykset ovat riittävät ja selvitykset oli huomioitu alustavan
kaavaluonnoksen määräyksissä. Poikkeavassa tilanteessa (Korona-
pandemia) toivottiin yleisötilaisuutta etäyhteydellä. (liite 7 Viranomaisneuvotte-
lumuistio 13.5.2020)

Kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus Teams-sovelluksen avulla
9.6.2020. Yleisötilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtötietoja ja kaavaa, minkä
jälkeen oli mahdollista keskustella vapaasti. Paikalla oli kaksi ulkopuolista
henkilöä, joista toinen edusti Kajaanin Palvelutalosäätiötä. Kajaanin Palveluta-
losäätiö oli huolissaan kiinteistönsä vieritse osoitetusta ajoyhteydestä ja aiheu-
tuvasta liikenteestä tontille Palvelutalon pääsisäänkäynnin läheisyydessä.
Palvelutalosäätiön edustajalle kerrottiin, että kyseessä on tavallinen kiinteistön
liittymä, jonka kautta osittain myös Palvelutalosäätiön kiinteistön liikenne kul-
kee. Kyse ei ole katualueesta eikä yleisestä ajoväylästä. Kiinteistöjen on itse
järjestettävä turvallinen liikenne kiinteistön ajoyhteyden kautta tai tässä tapa-
uksessa kiinteistöjen yhteisen liittymän/ ajoyhteyden kautta.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.6. – 3.7.2020 kaupungintalon aulassa,
pääkirjaston lukusalissa ja kaavoituksen verkkosivulla. Nähtävilläolo aikana
kaavasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. (liite 8 a-e Luonnosvaiheen
kuuleminen, lausunnot ja mielipiteet)

Kainuun sote/ Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa ei ollut huomautetta-
vaa Sammonkaaren asemakaavaluonnokseen. Ympäristöterveydenhuollon
lausunnon mukaan ”kaavassa ja siihen liittyvissä määräyksissä on erittäin hy-
vin otettu huomioon ympäristöterveyteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi laaja-
alaisesti arvioimalla meluntorjuntatarve liikennemelun vuoksi”. Myös pilaantu-
neet maa-ainekset on otettu huomioon.

Kainuun ELY-keskus lausui kaavaluonnoksesta, että se toteuttaa valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitetta (VAT) ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lausunnon mukaan
asemakaavaluonnoksen ”ratkaisussa mm. rakennusmassojen sijoittelulla ja
kaavamääräyksillä on pyritty vähentämään ja lieventämään liikennemelusta
aiheutuvia haittoja”. ”Lisäksi Kainuun ELY-keskus toteaa, että kaavaratkaisus-
sa on tunnistettavissa myös muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Nämä on huomioitu kaava-asiakirjoissa.” Kainuun ELY-keskus ehdottaa lau-
sunnossaan, että vanhan huoltoaseman tontin (205-2-17-62) maaperän pi-
laantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia selostetaan tarkemmin kaa-
vaselostuksessa. Luonnosvaiheen jälkeen asiaa on tarkennettu selostukseen.

Kainuun pelastuslaitos lausui, että ”kaavan massoittelussa ja rakennusten si-
joittelussa ja piha-alueiden rakenteiden toteutuksessa tulee huomioida, että
pelastaminen/pelastautuminen onnettomuustilanteissa on mahdollista”. Kai-
nuun pelastuslaitoksen edustajan kanssa on selvitetty alueen pelastautumis-
mahdollisuudet jo kaavan luonnosvaiheessa. Kaavassa on osoitettu aluevara-
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us rakentamiselle. Rakennuslupavaiheessa ja yksityiskohtaisessa suunnitte-
lussa tulee pelastaminen/pelastautuminen huomioida.

Kainuun Museo lausui rakennussuojelusta, että paikallisesti arvokasta raken-
netun kulttuuriympäristön kohdetta, Eino Pitkäsen suunnittelemaa kerrostaloa,
koskevat selvitykset ovat rakennussuojelun kannalta riittävät, eikä uusia selvi-
tyksiä tarvita. Suojelumerkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan rakennuk-
sen julkisivu ja se on riittävä. Lisäksi lausunnossa ehdotetaan sr-23 -
suojelumerkinnän määräyksen kohtaa ”Muutoksista on kuultava museoviran-
omaisia” muuttamista muotoon ”Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristö-
tehtäviä hoitavaa alueellista vastuumuseota”. Luonnosvaiheen jälkeen sr-23 -
suojelumerkinnän määräys muutettiin lausunnossa ehdotettuun muotoon:
”Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai kaupunki-
kuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suori-
tettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee ol-
la sellaisia, että kohteen luonne säilyy. Muutoksista on kuultava kulttuuriympä-
ristötehtäviä hoitavaa alueellista vastuumuseota”.

Kajaanin Palvelutalosäätiö jätti mielipiteen koskien turvallisen liikenteen järjes-
tämistä kiinteistölleen ja ns. kirvesvarsitontin liikenteen järjestämistä. Ajoyh-
teyden liikenteen pitäisi palvelutalosäätiön mukaan olla yksisuuntaista. Palve-
lutalosäätiö esittää myös, että kaupunki rakentaisi pääoven edestä kulkevan
ajotien reunaan ajotiestä selkeästi erottuvan jalkakäytävän apuvälineillä kul-
kevien ikäihmisten turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.

Kannanoton vastineessa todetaan, että kaavassa on varattu ajoyhteys tonteil-
le ja sen toteuttaminen on alueen omistavien kiinteistöjen vastuulla. Yhteis-
työssä Sammonkaari -hankkeen kanssa on itse järjestettävä turvallinen liiken-
ne kiinteistöjen yhteisen liittymän ja ajoyhteyden kautta. Ajoyhteyden liikenne
ei voi olla yksisuuntainen, koska tonteilta tulee olla myös pois pääsy eikä Sot-
kamontielle saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Kuva 11. Sammonkatu 8 ja ajoneuvoliittymä Sammonkaareen, Luonnos mahdollisesta ajoyh-
teyden ratkaisusta 21.9.2020.

Kannanotto ei aiheuta muutoksia asemakaavaan.
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Luonnosvaiheen jälkeen päärakennusten rakennusalueiden runkosyvyyttä
kortteleiden sisäpihalle päin levennettiin luonnoksen 15 metristä 17 metriin
mahdollistamaan joustavammin puurakenteisen keskikäytävätalon rakentami-
sen. Suojellun kerrostalo Vimpelin rakennusalaa ei muutettu. Lisäksi kaava-
määräysten kansi -määräystä tarkennettiin muotoon: ”Alueen osa, jolle voi-
daan toteuttaa kansipiha, joka on I kerroksen lattiapinnan tasoa korkeammal-
la. Kansipihan alle saa sijoittaa enintään 1700 kerrosalaneliömetreinä pää-
käyttötarkoitusta palvelevaa tilaa. Kannelle voidaan rakentaa talousrakennuk-
sia.”

Kerrostalo Vimpelin tontilla auton säilytyspaikan rakennusalaan lisättiin t, joka
mahdollistaa rakennusalan käyttämisen myös talousrakennukseksi. Tontille li-
sättiin myös istutettava alueen osa, joka on varattu leikkiä ja oleskelua varten.

Lisäksi yleisiin määräyksiin lisättiin: ”Kortteliin 95 ja osaan korttelia 17 on laa-
dittava erillinen sitova tonttijako. Korttelin 17 tonttia 205-2-17-61 koskee ai-
emmin hyväksytty tonttijako.”

Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin esittelytilaisuus Teams-sovelluksen avulla
kiinnostuneille toimijoille 22.9.2020. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnokses-
ta saatujen lausuntojen ja palautteen vaikutus kaavaehdotukseen ja selven-
nettiin toimijoille kaavoituksen tavoiteaikataulua. Toimijoilla ei ollut huomautet-
tavaa alustavaan kaavaehdotukseen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteet

Tavoite on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ja Kajaanin
kaupungin maankäyttöpoliittisen ohjelman linjauksen mukaisesti eheyttää
kaupunkirakennetta valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Alueella
on voimassa oleva yleiskaava mutta alueen suunnittelulla vastataan myös val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamiin tavoitteisiin. Asemakaa-
van muutoksen tavoitteena on turvata väestökehityksen edellyttämä riittävä ja
monipuolinen asuntotuotanto sekä luoda edellytykset elinkeino- ja yritystoi-
minnan kehittämiselle. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on edistää palve-
lujen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutettavuutta eri väestö-
ryhmien kannalta. Alue sijaitsee jo lähtökohtaisesti siten, että se sijaintinsa
puolesta edistää kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja on näiden liiken-
nemuotojen kannalta hyvin saavutettavissa. Asemakaavan muutoksen tavoit-
teena on varautua sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ehkäistä melusta, tärinästä ja
huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tavoite on
myös hallita haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavat vaikutukset ja herkkien
toimintojen sijoittumisen riskit (PIMA).

Tavoitteena on kehittää aluetta Keskustaajama 2035 osayleiskaavan mukai-
sesti keskustatoimintojen alueena ja huomioida yleiset määräykset koskien pi-
laantunutta maa-ainesta ja melua sekä paikallisesti arvokasta rakennettua
kulttuuriympäristöä.
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Sammonkaari-hankkeen (Kajaanin älykortteli -hanke) tavoitteena on, että alu-
eelle rakentuu kaupungin, alueellisen energiayhtiön ja eri toimijoiden (yritykset,
oppilaitokset, tutkimuslaitokset) yhteistyönä arkkitehtonisesti, toiminnallisesti,
ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoinen korttelikokonai-
suus.

Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueen kehittämistä kerrostalo-
alueena ja se on vanhentunut osittain melumääräysten, pilaantunutta maa-
ainesta koskevien määräysten ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelun
osalta. Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen,
arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen
kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella
Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,35 ha. Asemakaavalla muo-
dostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten kortteli-
aluetta (ALY) yhteensä noin 1,22 ha. Katualuetta on noin 1,13 ha, josta ylei-
selle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa (pp) on 1563 m2.
Huoltoajo on sallittu 1047 m2:lle pp:lle varatusta alueen osasta.

Katuverkko säilyy Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun osalta
samana mutta korttelialueen reunojen tarkastuksen myötä katualueen rajat
muuttuvat hieman. Urho Kekkosen kadun jatkeelle muodostuu Tervaraitti-
niminen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka jatkuu
alueen halki Sammonkadulta Sotkamontielle. Putket, joita ei ole mahdollista
siirtää, säilyvät alueen alla. Huoltoajo on sallittu pp-alueelle Sammonkadun
puoleisesta päästä istuskeluportaiksi varatulle ohjeelliselle alueen osalle asti
ja mahdollisuus huoltoajoon on osoitettu kaavamerkinnällä pp/h. Näin Terva-
raitille tuleville liiketiloille ja istuskeluportaille on mahdollista järjestää huolto-
ajo.

Alueelle muodostuu kaksi korttelialuetta, joita Tervaraitti jakaa: korttelia 17 jat-
kava ja täydentävä korttelialue ja kokonaan uusi korttelikokonaisuus, kortteli
95. Rakennusalat on osoitettu rajaamaan korttelialueita ja muodostamaan
umpikorttelia, joka suojaa sisäpihan puolia melulta ja katupölyltä. Melu on
huomioitu yleisissä kaavamääräyksissä sekä Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
puoleisia rakennusaloja koskevissa merkinnöissä ja määräyksissä (dB). Ker-
roskorkeus vaihtelee neljästä (IV) viiteen (V) huomioiden ympäröivän raken-
tamisen kerroskorkeuden kolmesta neljään. Kattojen lappeet jatkuvat yhtenäi-
sinä ja rakennusmassat muurimaisina. Katualueet erottavat korttelialueita
voimakkaasti Liikuntapuiston ja yläkaupungin suuntaan. Uusi rakentaminen
muodostaa omaleimaisen, uuden korttelikokonaisuuden, jota asemakaavan
muutokseen sitovaksi rakennustapaohjeeksi liitetyt viitesuunnitelman kuvat
ohjaavat. Kortteliin 95 on mahdollista toteuttaa paikoitus maanpinnan tasoa
korkeammalle tasolle tulevan pihakannen alle tai vaihtoehtoisesti maan alle.
Korttelissa 17 paikoitus tulee toteuttaa maan alle. Liittymät kortteleihin tulee
järjestää Sammonkadun puolelta.



Asemakaavan muutos, Sammonkaari Selostus 2.10.2020

29

Käyttötarkoitus ALY mahdollistaa korttelialueiden monipuolisen käytön asumi-
sesta liiketoimintaan. Elinkaarikorttelien muodostaminen alueelle on mahdol-
lista sillä kaava mahdollistaa mm. opiskelija-asumisen, senioriasumisen ja
myös tehostetun palveluasumisen Sammonkadun puoleisissa osissa korttelei-
ta. Myös esim. päiväkodin tai muiden yleisten toimintojen toteuttaminen on
mahdollista. Lönnrotinkadun ja Tervaraitin varteen osoitettujen rakennusalojen
ensimmäisestä kerroksesta on 20-50 % liike- ja toimistotiloja varten. Tarkoitus
on, että rakennukset säilyvät avoimina ja elävöittävät katutilaa toiminnoillaan
ja palveluillaan jatkaen keskustan toimintoja alueelle. Kortteleiden pihat on
kaavassa osoitettu kortteleiden yhteisiksi piha-alueiksi, jotka tulee toteuttaa
laadukkaasti (le/yk-1). Rakentamisesta ja istutuksista on annettu yleisiä mää-
räyksiä. Piha-alueiden toivotaan osaltaan muodostavan kortteleihin viihtyisiä
kohtaamispaikkoja. Pihoista on yhteys Tervaraitille. Mikäli kortteliin 95 raken-
tuu kansipiha, tulee korttelista toteuttaa Tervaraitille istuskeluportaat, jotka liit-
tävät puolijulkisen piha-alueen Tervaraitin julkiseen tilaan. Johtuen korttelissa
95 rakennusalan ulottumisesta pitkälle Sotkamontien ja Lönnrotinkadun nä-
kemäalueille on kaavassa määrätty arkadin tai muun näkyvyyden mahdollista-
van aukon toteuttamisesta ensimmäiseen kerrokseen.

Yleiset määräykset koskevat lisäksi mm. melua ja pilaantunutta maa-ainesta,
auto- ja pyöräpaikoitusta, valaistusta katu- ja piha-alueilla, aurinkopaneelien ja
aurinkokeräimien sijoittamista rakennuksiin, lattiapinnan korkoa asuinhuonei-
den maantasokerroksessa, hulevesien hallintaa ja väestönsuojatiloja.

Alueen rakennusoikeus lähes nelinkertaistuu. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa on yhteensä rakennusoikeutta noin 5920 k-m2, josta olemassa olevia
rakennuksia on noin 1675 k-m2 eli Eino Pitkäsen suunnittelema asuinkerrosta-
lo talousrakennuksineen ja Kajaanin Aluetaksi Oy:n taukomökki, joka on 20 k-
m2.  Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä
23 110 k-m2 talousrakennukset ja mahdollisen kansirakenteen alainen raken-
nusoikeus mukaan lukien. Rakennusoikeus alueella kasvaa noin 17 190 k-m2.
Lisäksi kaavamääräysten mukaisesti voidaan rakentaa pienimuotoisia talous-
rakennuksia piha-alueille ja kansipihalle. Varsinainen uudisrakennusoikeus
kerrostaloille on 19 300 k-m2 ilman talousrakennuksia ja kannen alaista alaa.
Alue muuttuu tehokkaaseen kerrostalorakentamiskäyttöön, kun aiemmin
avoimena kenttänä ollut linja-autoaseman alue rakentuu. Myös muiden aiem-
min huoltoasematoimintaan ja kerrostalorakentamiseen osoitettujen tonttien
rakennusoikeus kasvaa ja käyttö sitä kautta tehostuu, mikäli tonteille rakenne-
taan rakennusoikeuden sallima enimmäismäärä. Eino Pitkäsen suunnittele-
man kerrostalon rakennusoikeus oli aiemmin pienempi kuin käytetty raken-
nusoikeus (1300 k-m2 < 1510 k-m2) mutta asemakaavan muutoksessa raken-
nusoikeus on nostettu vastaamaan olemassa olevaa rakennusta. Tarkoitus
on, että rakennusoikeus osaltaan säilyttää nykyisen rakennuksen mutta talo-
usrakennuksia on mahdollista vähäisesti laajentaa. Kerrostalorakennus on
myös suojeltu asemakaavalla julkisivun osalta. Tontilla 205-2-17-62 sijaitseva
pilaantunut maa-aines täytyy yleisten määräysten mukaisesti puhdistaa ennen
alueen rakentamista. Lönnrotinkadun varressa sijaitseva vanha mänty on suo-
jeltu asemakaavan muutoksella.
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(kartta 6 Asemakaavakartta määräyksineen; kartta 7 Rakennustapaohje, viite-
suunnitelman kuvat (LUO arkkitehdit Oy, 2019))

Aluevaraukset

Korttelialueet

ALY Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten kort-
telialue
Kortteli 17 tontti 61
Tontille sijoittuu olemassa oleva Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, joka
suojellaan asemakaavalla, merkinnällä sr-23. Sitä koskee suojelumääräys:
”Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/ tai kaupunki-
kuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suori-
tettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee ol-
la sellaisia, että kohteen luonne säilyy. Muutoksista on kuultava kulttuuriympä-
ristötehtäviä hoitavaa alueellista vastuumuseota.” Kainuun Museolta on siis
pyydettävä lausunto rakennuksen julkisivuja koskevista muutostöistä. Raken-
nuksen kerrosluku on alleviivattu III, mikä merkitsee kerrosluvun olevan sitova,
ja rakennusoikeus on rajattu 1510 k-m2 käytetyn rakennusoikeuden mukaises-
ti. Rakennuksessa on kellari mutta sinne ei sijoitu tiloja, jotka edellyttäisivät
kellarikerroksen merkitsemistä kaavaan tai rakennusoikeuden lisäämistä. Ton-
tilla on lisäksi jätekatos ja autotalli tontin pohjois- ja länsireunoilla, joille on
osoitettu rakennusalat ja rakennusoikeutta hieman lisätty laajentamisen mah-
dollistamiseksi tarvittaessa. Auton säilytyspaikan rakennusoikeus on kaavassa
200 k-m2 ja talousrakennuksen rakennusalan rakennusoikeus 50 k-m2. Ra-
kennusten kerrosluku on rajattu I-kerrokseen. Luonnosvaiheen jälkeen auton
säilytyspaikan rakennusalaan lisättiin t, joka mahdollistaa rakennusalan käyt-
tämisen myös talousrakennukseksi. Tontille lisättiin myös istutettava alueen
osa, joka on varattu leikkiä ja oleskelua varten (le).

Kortteli 17 tontti 2, 62 ja 63 (ei uutta tonttijakoa)
Tontit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota rakennusalat rajaavat ja
suojaavat. Rakennusalat on osoitettu rakennettaviksi kiinni rakennusalojen
Sotkamontien, Tervaraitin ja Sammonkadun puoleisiin rajoihin. Sotkamontien
puoleisella rakennusalalla kerrosluku vaihtelee IV-V välillä viitesuunnitelman
mukaisestit ja Tervaraitin ja Sammonkadun puoleisella rakennusalalla kerros-
luku on IV. Kerrosluku on alleviivattu, mikä merkitsee, että kerroskorkeus on
sitova. Sotkamontien puoleisen rakennusalan rakennusoikeus on 4500 k-m2 ja
Sammonkadun/ Tervaraitin puoleisen rakennusalan 3500 k-m2, yhteensä
8000 k-m2. Lisäksi korttelissa on yksikerroksisen talousrakennuksen raken-
nusala, jonka kerrosala on 250 k-m2. Le/yk-1 määräyksen mukaisesti alueelle
saa myös sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoi-
keuden lisäksi. Rajattua rakennusalan osaa Tervaraitin puolella koskee mer-
kintä k 20 % I, mikä merkitsee, että prosenttiosuuden mukainen osuus osoite-
tun rakennusalan ensimmäisen kerroksen kerrosalasta tulee käyttää liike- ja
toimistotiloja varten, ja tiloista tulee olla yhteys katu- tai kevyelle liikenteelle
varatulle alueelle. Merkinnän tarkoitus on jatkaa keskustan palveluja alueelle
ja muodostaa viihtyisää ja elävää tilaa kevyen liikenteen väylälle sille avautu-
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vien liike- ja toimistotilojen kautta.  Sotkamontien puoleista rakennusalaa kos-
kee kaavamerkintä tepa 0 %, jonka mukaisesti rakennusalalle ei saa sijoittaa
tehostettua palveluasumista. Sotkamontien puoleista rakennusalaa koskee li-
säksi merkintä dB ja määräys ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan.
Kaava ei sisällä tonttijakoa mutta alueen toteuttamisvaiheessa tarvitaan alu-
een jakamista tontteihin rakennushankkeiden mukaan. Nykyisten tonttien 62
ja 63 rajaukset eivät vastaa uuden muodostuvan korttelin reunan rajausta.
Tontilla 62 on pilaantunutta maa-ainesta, joka yleisten määräysten mukaisesti
on puhdistettava ennen rakentamista.

Rakennusalojen rajaamaan tilaan muodostuu yhteinen korttelipiha (le/yk-1) eli
”Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa/ yhteiskäyttöalue, jolle tulee to-
teuttaa laadukkaasti rakennetut leikki- ja oleskelualueet sekä istutuksia niille
osille pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun ja kulkuväyliksi. Alueelle saa
sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden li-
säksi.”. Pihan toteuttaminen voi edellyttää sopimuksia tai rasitteita korttelin eri
kiinteistöjen kesken. Pihan istutuksista ja toteutuksesta on määrätty lisäksi
yleisissä määräyksissä. Leikki- ja oleskelualueisiin liittyvän määräyksen lisäksi
alueen rajalle on osoitettu I-kerroksisen talousrakennuksen rakennusala, jon-
ka rakennusoikeus on 250 k-m2. Koko aluetta koskee määräys rto: Merkintä
osoittaa, että alueelle on laadittu rakennustapaohje. Koska määräys on allevii-
vattu, tulee sitä ehdottomasti noudattaa. Rakennustapaohjeiksi on kaavaan lii-
tetty viitesuunnitelman kuvia, jotka ovat kaavan liitekarttana 7.

Pysäköinti on alueella toteutettava maanalaisena pysäköintinä. Alueen osat,
joille maanalaista pysäköintiä voi toteuttaa, on osoitettu merkinnällä map ja
viivalla. Sotkamontien puolelta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Ajoyhteys
maanalaiseen pysäköintiin on osoitettu ohjeellisena, koska ajoneuvoliittymän
sijainti voi rakennussuunnitteluvaiheessa elää. Lisäksi Sammonkadulta on
osoitettu ajoyhteys korttelin pihalle korttelin eteläosaan, missä nykyiseen tont-
tiin liittyy kapea maayhteys tontilta Sammonkadulle. Tervaraitin kautta huolto-
ajo on mahdollista Sammonkadun puoleisesta päästä rakennusalojen väliseen
aukkoon asti.

Lisäksi korttelin tontteja 2, 62 ja 63 koskevat kaavan yleiset määräykset ympä-
ristöhäiriöistä, autopaikoista, pyöräpysäköinnistä, rakennustavasta, sitovasta
tonttijaosta sekä katu- ja piha-alueista, jotka on kuvattu tarkemmin kohdissa
ympäristön häiriötekijät ja muut yleiset määräykset.

Kortteli 95 (ei uutta tonttijakoa)
Kortteliin muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jota rakennusalat rajaavat ja
suojaavat. Rakennusalat on osoitettu rakennettaviksi kiinni rakennusalojen
Sotkamontien, Lönnrotinkadun, Tervaraitin ja Sammonkadun puoleisiin rajoi-
hin. Sotkamontien/ Lönnrotinkadun puoleisella rakennusalalla kerrosluku vaih-
telee IV-V välillä viitesuunnitelman mukaisesti ja Tervaraitin ja Sammonkadun
puoleisella rakennusalalla kerrosluku on IV. Kerrosluku on alleviivattu, mikä
merkitsee, että kerroskorkeus on sitova. Sotkamontien/ Lönnrotinkadun puo-
leisen rakennusalan rakennusoikeus on 8500 k-m2 ja Sammonkadun/ Terva-
raitin puoleisen rakennusalan 2800 k-m2, yhteensä 11 300 k-m2. Lisäksi kort-
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telissa on talousrakennuksen rakennusala, jonka kerrosala on 100 k-m2.
Le/yk-1 määräyksen mukaisesti alueelle saa myös sijoittaa polkupyöräkatok-
sia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden lisäksi. Rajattua rakennus-
alan osaa Lönnrotinkadun puolella koskee merkintä k 50 % I, mikä merkitsee,
että prosenttiosuuden mukainen osuus osoitetun rakennusalan ensimmäisen
kerroksen kerrosalasta tulee käyttää liike- ja toimistotiloja varten ja tiloista tu-
lee olla yhteys katu- tai kevyelle liikenteelle varatulle alueelle. Myös Tervarai-
tin puoleisilla rakennusaloilla on vastaava merkintä, joissa prosenttiosuus on
20 %. Merkintöjen tarkoitus on jatkaa keskustan palveluja alueelle ja muodos-
taa viihtyisää ja elävää tilaa kevyen liikenteen väylille, niille avautuvien liike- ja
toimistotilojen kautta. Sotkamontien/ Lönnrotinkadun puoleista rakennusalaa
koskee kaavamerkintä tepa 0 %, jonka mukaisesti rakennusalalle ei saa sijoit-
taa tehostettua palveluasumista. Sotkamontien puoleista rakennusalaa kos-
kee lisäksi merkintä dB ja määräys ääneneristävyydestä liikennemelua vas-
taan. Kaava ei sisällä tonttijakoa mutta alueen toteuttamisvaiheessa voidaan
tarvita alueen jakamista tontteihin rakennushankkeiden mukaan. Nykyisen lin-
ja-autoasema-alueelle varatun alueen rajaus ei vastaa uutta muodostuvaa
korttelia.

Rakennusalojen rajaamaan tilaan muodostuu yhteinen korttelipiha (le/yk-1) eli
”Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa/ yhteiskäyttöalue, jolle tulee to-
teuttaa laadukkaasti rakennetut leikki- ja oleskelualueet sekä istutuksia niille
osille pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun ja kulkuväyliksi. Alueelle saa
sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden li-
säksi.”. Pihan toteuttaminen voi edellyttää sopimuksia tai rasitteita korttelin eri
kiinteistöjen kesken. Pihan istutuksista ja toteutuksesta on määrätty lisäksi
yleisissä määräyksissä. Leikki- ja oleskelualueisiin liittyvän määräyksen lisäksi
on osoitettu I-kerroksisen talousrakennuksen rakennusala, jonka rakennusoi-
keus on 100 k-m2. Rakennusalalla on osoitettu viitesuunnitelman mukainen
saunan rakennusala. Korttelipiha on mahdollista toteuttaa kansipiharatkaisu-
na, jota koskee kaavamerkintä kansi, aluetta osoittava viiva ja määräys: ”Alu-
een osa, jolle voidaan toteuttaa kansipiha, joka on I kerroksen lattiapinnan ta-
soa korkeammalla. Kansipihan alle saa sijoittaa enintään 1700 ker-
rosalaneliömetreinä pääkäyttötarkoitusta palvelevaa tilaa. Kannelle voidaan
rakentaa talousrakennuksia.”. Kansipiharatkaisun vuoksi on kaavassa myös
istuskeluportaita koskeva kaavamerkintä ja määräys ispo-1, ”ohjeellinen alu-
een osa, jolle voidaan toteuttaa istuskeluportaat, mikäli kortteliin toteutuu kan-
sipiha”. Istuskeluportaat yhdistävät kansipihan puolijulkista tilaa Tervaraitin
julkiseen tilaan. Koko aluetta koskee määräys rto: Merkintä osoittaa, että alu-
eelle on laadittu rakennustapaohje. Koska määräys on alleviivattu, tulee sitä
ehdottomasti noudattaa. Rakennustapaohjeiksi on kaavaan liitetty viitesuunni-
telman kuvia, jotka ovat kaavan liitekarttana 7.

Korttelin autopaikoitus on mahdollista toteuttaa joko maan alle (map ja viiva-
merkintä) tai vaihtoehtoisesti ensimmäisen kerroksen lattiapinnan korkoa
ylemmäksi rakennettavan kansipihan alle (kansi ja viivamerkintä). Tarvittaessa
autopaikoitusta on mahdollista toteuttaa sekä kansipihan alle että maanalai-
seen paikoitukseen. Kansipihan alle muodostuu rakennusalaa, joka lasketaan
mukaan rakennusalaan, koska kyseessä on maanpäällinen kerros. Korkoja
kansipihalle tai kansipihan alaiselle alueelle ei ole kuitenkaan tarkemmin mää-
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ritelty. Kansipihan alainen rakennusoikeus on 1700 k-m2. Sotkamontien tai
Lönnrotinkadun puolelta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Ajoyhteys kansipi-
halle ja kansipihan alle/ maanalaiseen pysäköintiin on osoitettu ohjeellisena,
koska ajoneuvoliittymän sijainti voi rakennussuunnitteluvaiheessa elää. Terva-
raitin kautta huoltoajo on mahdollista Sammonkadun puoleisesta päästä mah-
dollisiin istuskeluportaisiin asti.

Lisäksi korttelia 95 koskevat kaavan yleiset määräykset ympäristöhäiriöistä,
autopaikoista, pyöräpysäköinnistä, rakennustavasta, sitovasta tonttijaosta se-
kä katu- ja piha-alueista, jotka on kuvattu tarkemmin kohdissa ympäristön häi-
riötekijät ja muut yleiset määräykset.

Katualueet ja kevyelle liikenteelle varatut alueet
Alueelle ei muodostu uusia katuja vaan alue tukeutuu olemassa olevaan katu-
verkkoon. Katualueen ala vähenee aiemmasta noin 0,5 ha, kun mm. liikenne-
ja katualueisiin laskettava linja-autoasema-alue poistuu. Käynti kortteleihin ta-
pahtuu Sammonkadun puolelta. Katualueiden rajaukset muuttuvat hieman,
koska kaavassa on tarkastettu korttelialueiden rajoja katualueiden vaatiman ti-
lan mukaan. Lönnrotinkadun katualueelle sijoittuu asemakaavalla suojeltava
puu.

Alueelle muodostuu uusi yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
een osa, joka jatkuu alueen halki Sammonkadulta Sotkamontielle. Alueen alla
säilyy putkia, joita ei ole mahdollista siirtää. Mahdollisuus huoltoajoon on osoi-
tettu kaavamerkinnällä pp/h Tervaraitin Sammonkadun puoleisesta päästä ra-
kennusalojen aukkokohtiin asti, jotta Tervaraitin liiketiloihin ja istuskeluportaille
olisi mahdollista järjestää huoltoajo. Huolto- ja pelastusliikennettä korttelipihoil-
la tutkittiin alueen viitesuunnitelmassa ja tarkentaen piha- ja katualueita kos-
kevassa yleissuunnitelmassa.

Yleiset määräykset

Ympäristön häiriötekijät
Melusta johtuen Lönnrotinkadun ja Sotkamontien puoleisille rakennusaloille on
merkitty meluviiva ja merkintä dB, johon liittyvän määräyksen mukaan: ”Mer-
kintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vas-
taan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätök-
sen (993/92) mukaiset ohjearvot.” Määräys ei siten sisällä mitään tiettyä desi-
belimäärää, minkä verran melun pitäisi rakenteilla alentua vaan huomioon ote-
taan kulloinkin vallitseva melutilanne rakennusten suunnitteluvaiheessa. Alu-
eella oleva liikennemelu ei poistu kaavaratkaisun myötä, vaikka voikin jonkin
verran hiljentyä. Mikäli vanhat ajoneuvot korvautuvat uusilla, hiljaisemmilla
ajoneuvoilla kuten sähköautoilla ja ajoneuvoliikenteen määrä jollain aikavälillä
jonkin verran vähenisi, ei melu häviä kokonaan, koska moottoritekniikan lisäk-
si melu aiheutuu myös renkaista ja väylien pinnoitteista. Uudisrakentamisessa
melulta suojautumiseen täytyy varautua rakenneratkaisuilla.

Melusta johtuen tehostettua palveluasumista ei saa sijoittaa Sotkamontien ja
Lönnrotinkadun puoleisiin osiin kortteleita. Tämä on osoitettu merkinnällä tepa
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0 % (Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta ker-
rosalasta saadaan käyttää tehostettuun palveluasumiseen.). Lisäksi melulle
herkkien toimintojen sijoittamisesta on annettu yleinen määräys: ”Sotkamon-
tien ja Lönnrotinkadun puoleisiin osiin rakennuksia ensimmäiseen kerrokseen
sijoittuvien asuntojen täytyy olla läpitalon asuntoja, joissa makuuhuoneet sijoit-
tuvat sisäpihan puolelle suojaan melulta. Sisäpihan puolelle voidaan sijoittaa
asuntoja, jotka eivät ole läpitalon ulottuvia. Tehostettua palveluasumista ei saa
sijoittaa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puolelle. Mikäli Sotkamontien tai
Lönnrotinkadun puoleisiin osiin rakennuksia sijoittuu päiväkoti, tulee päiväko-
din lepohuoneet sijoittaa sisäpihan puolelle suojaan melulta.” Ulkotilojen me-
lusta on yleiset määräykset: ”Parvekkeiden on oltava Sotkamontien ja Lönnro-
tinkadun puolella lasitettuja ja sisäänvedettyjä, jotta melutaso alittaa valtio-
neuvoston päätöksen (993/ 92) mukaiset ohjearvot piha-alueille.” ja ”Oleske-
luun ja leikkiin tarkoitetuilla piha-alueilla melutaso ei saa ylittää valtioneuvos-
ton päätöksen (993/ 1992) mukaisia melutason ohjearvoja.”. Kaavassa on si-
ten monipuolisesti huomioitu meluntorjumistarve alueella. Melua torjutaan
myös umpikorttelirakenteella, joka suojaa sisäpihan puolta melulta.

Tontille 205-2-17-62 sijoittuva pilaantunut maa-aines on huomioitu kaavan
yleisissä määräyksissä: ”Tontilla 205-2-17-62 on ollut huoltoasematoimintaa.
Maaperä on puhdistettava ennen rakentamista.” Alueelle rakentaminen ei ole
kaavan mukaisesti mahdollista ennen kuin pilaantunut maa-aines on puhdis-
tettu.

Muut yleiset määräykset
Yleiset määräykset on kaavakartalla jaoteltu autopaikkoihin ja pyöräpysäköin-
tiin, rakennustapaan, ympäristöhäiriöihin ja katu- ja piha-alueisiin. Ympäristö-
häiriöitä koskevat yleiset ja muut määräykset käsiteltiin edellisessä kohdassa.

Autopaikoille on esitetty kaavassa vähimmäismitoitus eli kaavassa on osoitet-
tu, kuinka paljon autopaikkoja tulee vähintään toteuttaa eri toiminnoille. Auto-
paikkoja voidaan toteuttaa enemmän kuin kaavassa vaadittu vähimmäismitoi-
tus. Autopaikkanormi on kaupunginhallituksen hyväksymän pysäköintistrate-
gian mukainen (KH 9.10.2019 § 180).

AUTOPAIKAT
Kerrostalot 1 ap/ 120 k-m2.
Opiskelija-asuminen 1 ap/ 220 k-m2.
Tehostettu palveluasuminen 1 ap/ 300 k-m2.
Senioriasuminen 1 ap/ 140 k-m2.

Toimisto- ja liiketilat 1 ap/ 80 k-m2.
Päivittäistavarakauppa 1 ap/ 50 k-m2.
Teatteri, konserttitalo, kirkko 1 ap/ 50-80 k-m2.
Päiväkoti 1 ap/ 100 k-m2.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI
Kerrostalot 1 ppp/ 30 k-m2.
Opiskelija-asuminen 1 ppp/ 20 k-m2.
Tuettu palveluasuminen 1 ppp/ työntekijä ja vierailija.
Senioriasuminen 1 ppp/ 50 k-m2.

Toimisto- ja liiketilat 1 ppp/ 50 k-m2.
Päivittäistavarakauppa 1 ppp/ 50 k-m2.

RAKENNUSTAPA
Alueen rakennustapaa ohjaamaan on liitetty rakennustapaohje, joka muodos-
tuu viitesuunnitelman kuvista. Joitakin asioita koskien on kuitenkin katsottu
tarpeelliseksi antaa täsmällisempiä, sanallisia määräyksiä kaavassa.

Autopaikoitus pihakannen alla voi vaikuttaa voimakkaasti alueen julkisivuihin
ja sen vuoksi kaavaan liittyy määräys pysäköinnin sisäänkäynnin sovittami-
sesta katujulkisivuun siten, että se ei ole julkisivussa liian hallitseva ja lisäksi ”I
kerroksen rakennusmassan alle sijoittuvasta rakennusalakohtaisesta ker-
rosalasta saa olla korkeintaan 50 % autopaikoitusta korttelissa 95”.

Kattolappeiden jatkuvuus vaihtelevan korkuisen rakennusmassa yllä on halut-
tu turvata määräyksellä ”samaa rakennusalaa peittävien katon lappeiden tulee
jatkua yhtenäisinä koko rakennusalalla”. Lappeiden jatkuvuuden on katsottu
olevan oleellista kortteleiden rakennusmassoja yhdistävänä arkkitehtuurin
osana.

Ilmanvaihtorakenteiden ja aurinkoenergian keräinten sopeutumisesta raken-
nusten arkkitehtuuriin on annettu yleiset määräykset.

Asuinhuoneen lattiapinnan korosta on annettu määräys: ”Maantasokerrokses-
sa uudisrakennuksen asuinhuoneen lattiapinnan tulee olla viereisen kadun-
reunan korkeusaseman yläpuolella siten, että asuinhuoneen viihtyisyys säilyy
mutta katutilaan ei muodostu suljettua seinäpintaa.” Määräyksessä ei ole an-
nettu tarkkaa korkoa, johon lattiapinnan tulee asettua, koska kaava antaa va-
pauksia myös kansiratkaisun suhteen ja asia on ratkaistava yksityiskohtaisesti
rakennussuunnitteluvaiheessa. On katsottu, että kadun korkeusasemaan
asettuvassa asunnossa voi olla vaikea säilyttää asuinhuoneessa riittävää yksi-
tyisyyttä, jos tila avautuu suoraan katualueelle ja asuntoon tulee kadulta suora
näköyhteys. Toisaalta ei haluta katualueelle täysin suljettua julkisivua.

Väestönsuojatilat saa toteuttaa yhteisjärjestelynä.

KATU- JA PIHA-ALUEET
Katu- ja piha-alueita koskien on annettu yleisiä määräyksiä mm. yleissuunni-
telman noudattamisesta, valaistuksesta sekä hulevesien käsittelystä. Yleisissä
määräyksissä on annettu korttelikohtaiset määräykset istutusten huomioimi-
sesta pihakannen suunnittelussa ja istutettavien puiden määrästä, istuskelu-
portaiden toteuttamisesta kasvillisuuspintaisina ja sovittamisesta yhteen Ter-
varaitin kasvillisuuden kanssa, piharakentamisen ja istutusten laadusta sekä
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piharakennusten viherkatoista. Korttelissa 17 on maapohjaisia alueita ja niiltä
osin on määrätty hulevesien viivyttämisestä ja imeyttämisestä mahdollisuuksi-
en mukaan. Myös Tervaraitille on annettu vastaavanlaiset määräykset, joissa
on yksityiskohtaisemmin määritelty kasvillisuutta ja määrätty myös hulevesis-
tä.

Valaistuksen osalta on annettu yleinen määräys: ”Katu- ja piha-alueiden va-
laisimien tulee sopia alueen arkkitehtuuriin. Valaistuksen tulee olla häikäise-
mätöntä ja alaspäin suunnattua katu- ja piha-alueilla.” Määräyksellä halutaan
ohjata valaistusta laadukkaasti toteutetuksi ja sellaiseksi, että se ei aiheuta
häiriövaloa.

Korttelipihat tulevat olemaan suurelta osin maanalaisen paikoituksen päälle
rakentuvia kansipihoja, joilla hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista ja hu-
levedet tullaankin alueelta johtamaan hulevesiviemäreihin. Myös Tervaraitti tu-
lee olemaan suurimmaksi osaksi kivetty. Maapohjaisilla alueilla hulevesiä voi-
daan myös jossain määrin imeyttää. Hulevesien hallinta erilaisilla ratkaisuilla
ja viivyttäminen jossain määrin ovat kuitenkin mahdollisia. Yleisissä määräyk-
sissä onkin määrätty, että ”hulevesien hallintaan ja poisjohtamiseen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Korttelien 17 ja 95 sekä Tervaraitin hulevesiä tulee
viivyttää mahdollisuuksien mukaan.”.

Lisäksi sitovaa tonttijakoa koskee yleinen määräys: ”Kortteliin 95 ja osaan
korttelia 17 on laadittava erillinen sitova tonttijako. Korttelin 17 tonttia 205-2-
17-61 koskee aiemmin hyväksytty tonttijako.”

Nimistö
Alueen halkaiseva yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa
on nimetty Tervaraitiksi viitesuunnittelun yhteydessä. Nimi muistuttaa Kajaanin
ja erityisesti Kajaaninjoen historiasta tervan kuljetuksen keskeisenä paikkana
ja tervasta elinkeinona alueella. Myös Kajaanin alueella on ollut tervahautoja,
joiden jäännöksiä on alueelta löytynyt arkeologisissa selvityksissä.

Vaikutukset

Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verra-
taan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti voimassa oleviin kaa-
voihin ja nykytilanteeseen. Kaavaehdotuksen välittömät vaikutukset koskevat
kaava-aluetta, mutta välilliset vaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle Ka-
jaanissa, mikäli suuri määrä kerrostalorakentamista toteutuu.

Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavoituksen verkkosivuilla selitetyllä tavalla
(www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen-kulku-ja-osallistuminen ja
www.kajaani.fi/palvelut/vaikutusten-arviointi-ja-selvitykset). Lisäksi Kajaanin
kaupunki vaatii yrityksiin kohdistuviin kaavoihin tehtäväksi yritysvaikutusten
arvioinnin.

Asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
Kainuun maakuntakaavan linjauksia ja on Kajaanin keskustaajama 2035
osayleiskaavan mukainen. Linja-autoaseman alue on maankäyttöpoliittisessa
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ohjelmassa 2014–2018 linjattu asemakaavoitettavaksi kerrostaloalueeksi ja
maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 kaavoitusohjelmassa kaavoituksen
vireille tulon tavoiteaika on 2020. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla kaupunki-
rakenteessa liittäen entisen linja-autoaseman aluetta tiiviimmin keskustaan.

Ennen kaavan vireille tuloa alkoi alueen hankesuunnittelu, jonka aikana alu-
eelle valmistui alueen viitesuunnitelma, yleissuunnitelma ja alueen 3D-
mallinnos. Aiemmin on selvitetty tontilla 205-2-17-62 toimineen huoltoaseman
aiheuttamaa maaperän pilaantuneisuutta. Eino Pitkäsen suunnittelema kerros-
talo on inventoitu Kajaanin kaupungin inventointi -tietokantaan. Aiempien sel-
vitysten lisäksi kaavamuutoksen laadintavaiheessa tullaan alueelle tekemään
vielä maaperäselvityksiä. Muita lisäselvitystarpeita ei ole tiedossa.

Kaavan merkittävimpiä vaikutuksia on alueen ottaminen tehokkaaseen kerros-
talorakentamiskäyttöön. Kaavan toteuttamatta jääminen merkitsisi, että aluetta
ei voitaisi kehittää parkkialuekäytöstä eikä aluetta olisi mahdollista rakentaa
siinä mittakaavassa kuin on suunniteltu, koska voimassa olevat asemakaavat
mahdollistavat linja-autoaseman alueella ja huoltoaseman tontilla vain vähäi-
sen rakentamisen. Myös nykyisillä kaavan mukaisilla kerrostalotonteilla ra-
kennusoikeus on pienempi kuin asemakaavan muutoksessa alueelle osoitettu
rakennusoikeus. Myös kerroskorkeudet ovat matalammat. Voimassa olevat
kaavat eivät mahdollista maankäytön tehostamista ja kaupunkirakenteen tiivis-
tämistä alueella eivätkä siten edistä ilmastonmuutokseen vastaavan kaupunki-
rakenteen syntymistä, missä tiivis kaupunkirakenne vähentää liikkumistarvetta
ja parantaa saavutettavuutta.

Asemakaavan muutos eheyttää kaupunkirakennetta keskeisellä paikalla kau-
pungin keskustassa valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Kaava
mahdollistaa monipuoliset toiminnat asumisesta liikerakentamiseen mahdollis-
taen tavoitteiden mukaisen elinkaarikorttelin syntymisen. Kaava ohjaa raken-
tamista arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kaavaan liittyvien
määräysten ja rakennustapaohjeiden kautta. Asemakaava toteuttaa valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita sillä asemakaavan muutos turvaa väestökehi-
tyksen edellyttämän riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon sekä luo edel-
lytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan muutos
edistää palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutettavuut-
ta eri väestöryhmien kannalta. Asemakaavan muutoksen mukaisessa ratkai-
sussa alue liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan rakennusten korkeuden
ja massoittelun suhteen muodostaen kuitenkin uuden, omaleimaisen kokonai-
suuden. Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus, paikallisesti arvokas
kulttuuriympäristön kohde on suojeltu asemakaavalla. Uudisrakentaminen
voidaan toteuttaa vaiheittain kysynnän mukaan. Kaavan yhteydessä ei ole
tehty tonttijakoja. Tonttijaot alueelle toteutetaan rakennushankkeiden mukaan.
Uusi asutus ei aiheuta uusien kunnallisten palvelujen kuten koulujen tarvetta
vaan edistää olevien palvelujen säilymistä. Alueelle on mahdollista rakentaa
uusia palveluja ja liiketiloja.

Asemakaavan muutoksen myötä alueen käyttömahdollisuudet monipuolistu-
vat. Riippuu alueelle toteutuvista hankkeista, muodostuuko alueesta sosiaali-
sesti monimuotoinen ja millainen kaupunkikulttuuri alueelle muodostuu. Kaa-
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vamuutoksessa ei ole määrätty alueelle toteutettavista yhteistiloista. Korttelei-
den piha-alueet on kuitenkin määritelty kaavassa leikki- ja oleskelualueeksi
varatuiksi alueen osiksi/ yhteiskäyttöalueiksi, mikä toteutuksessa tarkoittaa si-
tä, että alueet täytyy toteuttaa kortteleiden yhteisinä piha-alueina, vaikka ra-
kentaminen toteutuisi osissa/ vaiheittain. Piha-alueet voivat edistää asukkai-
den yhteisöllisyyttä. Myös Tervaraitista on tarkoitus muodostua torimainen ke-
vyen liikenteen alue, johon rakennusten ensimmäisen kerroksen tiloja ja kort-
telipihat liittyisivät, ja missä olisi mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia.

Alue sijaitsee jo lähtökohtaisesti siten, että se sijaintinsa puolesta edistää kä-
velyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja on näiden liikennemuotojen kannalta
hyvin saavutettavissa. Rakentaminen voi vaikuttaa jossain määrin alueelle
saapuvan ajoneuvoliikenteen määriin. Tällä hetkellä entisen linja-autoaseman
alue toimii pysäköintialueena ja muutos kerrostaloalueeksi ja paikoitusaluei-
den rajautuminen korttelin 95 kohdalla voi jopa vähentää liikennettä alueelle.
Alueelle tulevan huoltoajoneuvoliikenteen määrä riippuu osittain alueelle tule-
vista toiminnoista. Joka tapauksessa kaavassa on sitovasti määrätty ensim-
mäiseen kerrokseen tulevien liiketilojen määristä, joista osaan todennäköisesti
tulee huoltoajoneuvoliikennettä. Alueen rakentuminen jäsentää alueen liiken-
neverkkoa selkeämmin hahmottuvaksi, kun korttelin reunat rajautuvat aiem-
paa selvemmin ja kevyt liikenne ohjautuu Tervaraitille. Tervaraitin rakentami-
nen luo turvallisen ja viihtyisän, aukiomaisen kevyen liikenteen yhteyden
Sammonkadulta Sotkamontielle. Sotkamontien ja Lönnrotinkadun risteysalu-
een näkemien ja turvallisuuden heikkenemisestä mahdollisesti aiheutuva hait-
ta on huomioitu kaavassa siten, että näkyvyyttä parantamaan tulee rakentaa
arkadi tai muu näkyvyyden mahdollistava aukko. Alueen käytön tehostaminen
ei lisää merkittävästi liikennettä.

Asemakaavan muutoksessa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä il-
mastonmuutoksen vaikutuksiin siinä määrin kuin se kaavoituksella on mahdol-
lista. Kaavan yleisissä määräyksissä on määrätty huomion kiinnittämisestä hu-
levesien hallintaan ja poisjohtamiseen sekä hulevesien viivyttämiseen. Hule-
vesien imeyttämistä voidaan alueella toteuttaa vain rajallisesti, koska maapoh-
jaisia piha-alueita syntyy maanalaisen paikoituksen ja mahdollisen kansipiha-
ratkaisun vuoksi vain vähän. Kaavassa on määrätty piharakennusten raken-
tamisesta viherkattoisina korttelipihoilla. Viherkatot omalta osaltaan edesaut-
tavat viivyttämään hulevettä. Kaava mahdollistaa rakennusten arkkitehtuurin
sopeutuvien aurinkopaneelien ja aurinkokeräinten toteuttamisen. Myös muut
kestävät energia- ja talotekniikan ratkaisut ovat mahdollisia mutta niistä ei ole
tarkemmin kaavassa määrätty vaan niiden toteuttaminen jää toimijoiden rat-
kaistaviksi.

Lönnrotinkadun varteen sijoittuva kaupunkikuvallisesti merkittävä mänty suo-
jellaan asemakaavalla ja se säilyy kaupunkikuvassa. Tällä hetkellä kerrostalo-
tontit ja huoltoasematontti ovat maapohjaisia ja niillä on jonkin verran kasvilli-
suutta. Linja-autoaseman alue on asfaltoitu. Tonteilla olevaa puustoa ei ole
kaavassa esitetty säilytettäväksi, jotta alue saadaan mahdollisimman hyvin ra-
kentamiskäyttöön. Olemassa oleva puusto ja ruoho-/ nurmialueet tulevat siten
poistumaan. Kaavassa on kuitenkin määrätty yleisissä määräyksissä alueelle
istutettavasta kasvillisuudesta ja kasvillisuuden määristä korttelipihoilla ja leik-
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ki- ja oleskelualueeksi varatulle alueen osalle/ yhteiskäyttöalueelle määrätty
toteutettavaksi istutuksia niille osin pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun
tai kulkuväyliksi. Tervaraitille ja istuskeluportaiksi osoitetulle alueelle tulee niin
ikään toteuttaa yleissuunnitelman mukaisesti istutuksia. Alueelle on siis kaa-
van mukaan määrätty toteutettavaksi vihreyttä, joka osaltaan tasaa ilmaston-
muutoksen mukanaan tuomia säänvaihteluita kuten lämpötilaeroja (kuumalla
puut jäähdyttävät) ja sateiden tuomien hulevesien haittoja. Myös pihojen piha-
rakennusten viherkatot lisäävät vihreyttä alueelle. Alueen rakentaminen voi
vaikuttaa alueen pienilmastoon.

Alueen rakentaminen vaikuttaa maa- ja/ tai kallionperään (pohjatutkimukset
tulevat myöhemmin), kun rakennusten perustukset tehdään ja rakennetaan
maanalainen pysäköinti. Alue ei ole ollut kokonaan rakentamatonta ja raken-
taminen ja alueen käyttö on jo vaikuttanut alueen maaperään. Voimassa ole-
vien asemakaavojen mukaisesti alueelle voisi rakentaa myös nykytilanteessa,
jolloin maaperää jouduttaisiin muokkaamaan.

Asemakaavalla hallitaan haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavia vaikutuksia
ja herkkien toimintojen sijoittumisen riskit (PIMA, melu, pöly). Asemakaavan
muutos sisältää määräyksiä, joiden tarkoitus on ehkäistä melusta ja huonosta
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Toimintojen sijoittamis-
ta esimerkiksi ohjataan siten, ettei herkkiä toimintoja kuten tehostettua palve-
luasumista voida sijoittaa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun varteen. Ensim-
mäiseen kerrokseen ei meluisimpiin osiin kortteleita saa sijoittaa asuntoja, ell-
ei makuuhuoneita saada sisäpihan puolelle suojaan melulta. Mahdollisen päi-
väkodin lepotilat on sijoitettava suojaan melulta. Rakennusten ääneneristä-
vyydestä liikennemelua vastaan on määrätty kaavalla. Melutason ohjearvojen
noudattamisesta parvekkeiden ja piha-alueiden osalta on myös määrätty
asemakaavassa. Kaavassa määrätyt parvekelasitukset suojaavat kadun puo-
lella myös katupölyltä. Voimassa olevassa asemakaavassa on melusta annet-
tu määräyksiä ainoastaan yhden tontin osalta. Asemakaavan mukaisesti to-
teutettava umpikorttelirakenne suojaa osaltaan sisäpihan puolta melulta ja pö-
lyltä. Asemakaavan muutoksen toteuttaminen edellyttää pilaantuneen maa-
aineksen puhdistamista. Voimassa olevassa kaavassa, joka on mahdollistanut
huoltoasematoiminnan, ei ole huomioitu mahdollista maaperän pilaantunei-
suutta ja puhdistustarvetta toiminnan loputtua.

Yritysvaikutukset:
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamiseen liittyvän yritystoiminnan.
Rakennettavan kerrosalan määrä alueella moninkertaistuu, joten alueen liike-
taloudellinen arvo nousee huomattavasti. Asemakaava mahdollistaa alueen
monipuolisen käytön asuin-, liike-, toimisto- ja yleiseen rakentamiseen ja sitä
kautta mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan alueella alueen rakennuttua.
Alueella on myös osoitettu asemakaavassa rakennusalan osia, joissa ensim-
mäiseen kerrokseen on toteutettava määritelty prosenttiosuus liiketiloja tai
toimistoja kerrosalasta (20-50 %). Lähtökohtana on, että alueelle muodostuu
sopivia tiloja yritystoiminnalle, joista on yhteys Tervaraitille tai muille kevyen
liikenteen väylille. Liike- ja toimistotilat osaltaan elävöittävät kaupunkikuvaa
alueella ja mahdollistavat yritysten sijoittumisen alueelle. Kajaanin aluetaksi
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Oy joutuu siirtämään taukomökkinsä alueelta alueen rakentuessa mutta taksi-
tolppa voi sijaita edelleen katualueella.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Asemakaavan muutoksen toteutusta havainnollistaa alueesta laadittu viite-
suunnitelma, piha-alueita ja Tervaraittia koskeva yleissuunnitelma ja niiden
pohjalta tehty tarkennettu 3D-malli. Toteutusta ohjaavat rakennustapaohjeeksi
määritellyt kuvat viitesuunnitelmasta, jotka on kaavassa määrätty sitoviksi ra-
kennustapaohjeiksi. (kartta 7 Rakennustapaohje, viitesuunnitelman kuvat,
LUO arkkitehdit Oy, 2019).

Asemakaavan muutoksen aiheuttamista muutoksista tulee seurata toteutta-
misvaiheessa ja sen jälkeen mm. asukasmäärän kehitystä ja alueen asukas-
jakaumaa (onko alueen ikäjakauma laaja tavoitteiden mukaisesti), melutason
kehitystä, pilaantuneen maa-aineksen poistamista ja vaikutusta alueen veden-
laatuun, kerrosalan toteutumista, palvelurakenteen kehitystä, työpaikkojen to-
teutumista, liikenteen sujumista, liikennemääriä, liikenneturvallisuutta, pysä-
köintipaikkojen riittävyyttä, asukkaiden ja käyttäjien palautetta, rakennusten
elinkaaren ja kunnon kehitystä, alueen energiaratkaisujen ja älykkäiden rat-
kaisujen toteutumista.

Asemakaavan muutoksen (kartta 6 Asemakaavakartta määräyksineen) hy-
väksyy kaupunginvaltuusto. Mahdollisten toimijoiden kanssa solmittiin aieso-
pimus alueen toteuttamisesta kesäkuussa 2020. Toimijoiden kanssa solmi-
taan tontinluovutussopimus alkuvuodesta 2021.

Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. Alueelle voidaan ra-
kentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Ennen hankkeen toteutta-
mista tulee selvittää pilaantuneen maa-alueen laajuus ja puhdistaa pilaantu-
neet maa-ainekset viimeistään alueen rakentamisen yhteydessä.

Kajaanissa 2. päivänä kesäkuuta 2020

Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen

Ehdotusvaiheen muutokset tekstiin
Kajaanissa 2. päivänä lokakuuta 2020

kaavasuunnittelija Riitta Korhonen
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