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ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kajaani kaupunginosa 2 Keskusta, korttelin 17 tontit 2, 61, 62 ja 63 sekä lii-
kenne- ja katualuetta

Karttaan on punaisella rajattu alustava suunnittelualue.

Asemakaavan muuttaminen on vireillä keskus-
tassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta.

Alue muodostuu entisen linja-autoaseman alu-
eesta ja sen eteläpuolella sijaitsevista asemakaa-
voitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotka-
montien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katu-
alueisiin. Osa katualueista on mukana kaava-alu-
een rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu
asuinkerrostalojen ja julkisten palveluasuntojen
korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Tontilla
205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema
kerrostalo, joka on paikallisesti arvokas rakennetun
kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä Sot-
kamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston

urheilualue ja Lönnrotinkadun luoteispuolella ylä-
kaupungin asuinalue. Sammonkadun toisella puo-
lella on liikekiinteistöjä ja Lyseon koulu.

Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnal-
lisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti
sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen
kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Ta-
voitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnit-
telema kerrostalorakennus.

Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä rautatie-
aseman yhteyteen ja Matkahuollon siirryttyä toi-
saalle, alue on vapautunut muuhun käyttöön.
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Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014 2018 ase-
makaavoitusohjelman mukaan kaupunkirakenteen
eheyttämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi pal-
velujen ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä
muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja soveltu-
vuuden mukaan. Linja-autoaseman alue on maan-
käyttöpoliittisessa ohjelmassa linjattu kerrostalo-
alueeksi. Kaupunkirakenteellisesti keskeiselle pai-
kalle on mahdollista toteuttaa merkittävä määrä
monipuolista kerrostalorakentamista. Maankäyttö-
poliittisen ohjelman 2019 2022 kaavoitusohjel-
massa kaavoituksen vireille tulon tavoiteaika on
2020.

Alueen kehittämiseksi on käynnistynyt vuonna
2018 Kajaanin Älykortteli-hanke, jonka tavoitteena
on, että alueelle rakentuu kaupungin, alueellisen
energiayhtiön ja eri toimijoiden (yritykset, oppilai-
tokset, tutkimuslaitokset) yhteistyönä arkkitehtoni-
sesti, toiminnallisesti, ekologisesti sekä elinkaa-
riominaisuuksiltaan korkeatasoinen korttelikoko-
naisuus. Alue sai nimikilpailun perusteella nimen
Sammonkaari. Hankkeen aikana valmistui alueelle
viitesuunnitelma (LUO arkkitehdit, 2019), jossa tut-
kittiin erilaisia kerrostaloratkaisuja kahteen kortteli-
alueeseen jakautuvalle alueelle. Viitesuunnitelmaa
hyödynnetään kaavoituksen tausta-aineistona.
Alueelle on valmistunut myös korttelipihoja ja ke-
vyen liikenteen yhteyttä, Tervaraittia, koskeva
yleissuunnitelma katu- ja viherrakentamisesta VSU
maisema-arkkitehtien konsulttityönä (2020). Yleis-
suunnitelma sisältää mm. kasvillisuuden kaava-
määräyssuositukset. Alueelle on tekeillä 3D-malli
viitesuunnitelman ja yleissuunnitelman pohjalta.

LUO arkkitehtien viitesuunnitelman havainnekuva.

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan (lainvoi-
mainen 2016) keskustatoimintojen aluerajaukset
korvasivat Kainuun maakuntakaavan 2020 (2009)
keskustatoimintojen alueen. Kaupan vaihemaa-
kuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta
(C). Merkinnällä osoitetaan Kajaanin kaupunkikes-
kustan keskustatoimintojen alue, johon sijoittuu
keskustahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja
vapaa-ajan palveluja sekä asumista. Merkinnän C

osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksiköitä. Aluetta koskee mm. suunnittelu-

tää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn sekä
Kai-

nuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo
26.2.2020) alueelle ei kohdistu muutoksia.

Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tul-
leessa (MRL 201 § mukainen täytäntöönpanopää-
tös, KH 31.3.2020 § 57) Kajaanin keskustaajama
2035 osayleiskaavassa alue on keskustatoiminto-
jen aluetta, C. Aluetta koskee alue vara-
taan maakuntakeskus Kajaanin keskustatoimin-
noille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palve-
luille, hallinnolle ja keskustaan soveltuvalle asumi-
selle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työ-
paikkatoiminnoille. Alueelle saa sijoittaa merkityk-
seltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä
Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat kaavaan merkit-
tyjä pääkatuja. Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
varteen sijoittuu pyöräteiden pää- ja aluereittien ta-
voiteverkon mukainen kevyen liikenteen reitti. Alu-
etta koskevat yleiset määräykset hulevesien käsit-
telystä, maaperän mahdollisesta pilaantuneisuu-
desta sekä melusta ja tärinästä.

Voimassa olevassa asemakaavassa (kaava 103,
kaava 113, kaava 114, kaava 218) alue on linja-
autoasema-aluetta, LA, asuntokerrostalojen kortte-
lialuetta, AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien
korttelialuetta AM ja asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta, AL-9 sekä katualuetta.

Ajantasa-asemakaavaote ja kiinteistörajat sekä raken-
nukset. (WebMap, 2020)

Alueen suunnitteluratkaisuun vaikuttavat alueella
aiemmin sijainnut katualue (Urho Kekkosen kadun
jatke), jolle sijoittuu putkiverkkoa sekä aluetta ra-
jaavat katualueet ja jo rakentunut rakennuskanta.
Lähtökohdat ovat ohjanneet viitesuunnittelua,
missä alue jakautuu kahdeksi korttelialueeksi, joi-
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den väliin muodostuu alueen läpäisevä, aukiomai-
nen kevyen liikenteen väylä Tervaraitti. Melun
vuoksi rakennusmassat sijoittuvat rajaamaan kort-
telialueita vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta muuri-
maisina umpikorttelia muodostaen. Sisäpihat
avautuvat Tervaraitin kortteleita yhdistävään julki-
seen tilaan. Viitesuunnitelman ratkaisussa yhtenäi-
set kattolinjat jatkuvat läpi korttelialueen yhdistäen
mahdollisesti osissa rakennettavia rakennuksia.
Rakennusten korkeus vaihtelee kulmien 5-kerrok-
sisista osista korttelien keskiosien 3 4-kerrokseen.
Kattojen viisteet mukailevat kerroskorkeuksia. Vii-
tesuunnitelman ratkaisu luo omaleimaisen, veis-
tosmaisen ja yhtenäisen puukerrostalokorttelien
kokonaisuuden kaupungin keskustan ja palvelui-
den ääreen. Viitesuunnitelmien mukaisessa ratkai-
sussa kortteleihin sijoittuu kerrosalaa 17 500 k-m2

(kortteli 1 = 8500 k-m2 + kortteli 2 = 9000 k-m2).
Korttelissa 1 autopaikat sijoittuvat maan alle ja kort-
telissa 2 korotetun pihakannen alle.

LUO arkkitehtien viitesuunnitelman korttelisuunnitelma.

Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
van vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta.

Ennen asemakaavan muutoksen vireille panoa
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
josta ilmenee kaavoitustyön eri osapuolten välinen
vuorovaikutus, osallistumismahdollisuudet kaava-
prosessin eri vaiheissa ja asemakaavamuutoksen
vaikutusten arvioinnin perusteet.

Asemakaavan muutoksen osallistuminen ja vuoro-
vaikutuksen järjestäminen ja vaikutusten arviointi
toteutetaan kaavoituksen verkkosivuilla esitetyllä
tavalla www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen-
kulku-ja-osallistuminen

Asemakaavan muutokseen voivat vaikuttaa maan-
omistajat, tontinhaltijat ja ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin suunniteltava muutos
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään.

Maanomistajat ja asukkaat
Kajaanin kaupunki, Asunto-osakeyhtiö Vimpeli
Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyttäjät
Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja
muut yhteisöt
Keskikaupungin asukkaat ry, Kajaanin kauppiasyh-
distys ry, Kajaanin Vammaisneuvosto, Kajaanin
Vanhusneuvosto, Kajaanin Nuorisovaltuusto
Tekninen verkosto
Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi, Kajave Oy,
Loiste Lämpö Oy, Kaisanet Oy, Eltel Networks
Pohjoinen Oy/ TeliaSonera Finland Oyj
Suunnitteluryhmä
Ympäristötekninen toimiala, Maankäyttö-, suunnit-
telu- ja viranomaistulosalue
Kaupungin luottamuselimet/ päätöksenteko
Ympäristötekninen lautakunta, kaupunginhallitus,
kaupunginvaltuusto
Viranomaiset
Kainuun ELY-keskus, Kainuun museo, Kainuun
sote/ Ympäristöterveydenhuolto, Kainuun pelas-
tuslaitos
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KAJAANIN KAUPUNKI
Ympäristötekninen toimiala
PL 133, 87101 Kajaani
käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjolankatu 13
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

KAAVOITUS JA ALUESUUNNITTELU
Kaavoitus:
Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen
p. 044 7148 285
Kaavasuunnittelija Riitta Korhonen
p. 044 7100 455

Aluesuunnittelu:
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
p. 044 7100 034

Kuulutukset julkaistaan kaupungin sähköisellä il-
moitustaululla ja Koti-Kajaani -lehdessä. Lisäksi
tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla www.ka-
jaani.fi/palvelut/asemakaavat  Sammonkaari

Asemakaavanmuutoksen vaikutukset ovat merkit-
tävimmät suunnittelualueella, mutta ulottuvat myös
lähiympäristöön. Alueen rakentuminen vaikuttaa
huomattavasti keskustan kerrostaloasuntotarjon-
taan ja kaupunkikuvaan ja palveluiden toteutumi-
nen alueellisiin palveluihin. Kaavaprosessissa arvi-
oidaan kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman ym-
päristömuutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen selvi-
tysten pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötar-
koitukseen.

Vaihtoehdot:
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioitaessa
vaihtoehdot ovat:

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

tujen tavoitteiden mukaisesti

Vaikutusten arviointia suoritetaan mm. seuraa-
vien selvitysten pohjalta:
- Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen oh-

jelma 2019 2022
- Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma

2009, Tiehallinto 2009
- Kajaanin katuverkon liikennelaskennat, Riks-

road Oy, 2016
- Kajaanin meluselvitys, SITO, 2014
- Gulf linja-autoaseman PIMA-kohteeseen liitty-

vät selvitykset ja asiakirjat
- Kajaanin kaupungin inventointitietokanta

(Inka), Sammonkatu 10 koskeva kohdekortti
- Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriym-

päristöstä kaavoitusta varten, Kainuun museo
2017

- Sammonkaaren korttelit, viitesuunnitelma,
LUO arkkitehdit Oy, 2019

- Sammonkaari, yleissuunnitelma, VSU mai-
sema-arkkitehdit Oy, 2020

- 3D-mallinnos, 3-D Talo Oy, valmistuu 2020

Kaavaprosessin aikana tarkistetaan onko tarpeen
tehdä muita selvityksiä asemakaavahankkeen
pohjaksi.

VSU:n yleissuunnitelman idea kevyen liikenteen väylän
(Tervaraitti) jäsentämiseksi.

VSU:n yleissuunnitelman havainnekuva Tervaraitin hu-
levesipainanteesta
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TAVOITEAIKATAULU

ASEMAKAAVAN MUUTOS
KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU

Tarvittaessa viranomaisneuvottelu

Ilmoitus vireille tulosta
Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu 22.4.2020
Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani 22.4.2020

Laatimisvaiheen kuuleminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä kaupungintalon
aulassa Korona-epidemian ajan ja sen jälkeen kaupunginta-
lon Infossa ja kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/palve-
lut/asemakaavat  Sammonkaari

Mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia
mielipiteitä

22.4.2020

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 30 vrk
Ilmoitus nähtävillä olosta:
Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani
Mahdollisesti yleisötilaisuus järjestetään myöhemmin
kaavaprosessin aikana tai sähköisenä Skype-kokouk-
sena.

Kaavaluonnokset nähtävillä kaupungintalon aulassa Korona-
epidemian aikana ja sen jälkeen kaupungintalon Infossa sekä
pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin verkkosivuilla www.ka-
jaani.fi/palvelut/asemakaavat Sammonkaari

Mahdollinen yleisötilaisuus

Mahdollisuus esittää mielipiteensä kaava-
luonnoksesta nähtävillä oloaikana

Kesä 2020

Ennakkokuuleminen päättyy
Kaavaehdotuksen viimeistely

Kaavaehdotuksen käsittely ympäristöteknisessä lauta-
kunnassa: nähtäville panopäätös

Luottamuselinkäsittely

Nähtävillä olosta ilmoittaminen
Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani

Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk
Kaavaehdotus nähtävillä kaupungintalon aulassa Ko-
rona-epidemian aikana ja sen jälkeen kaupungintalon
Infossa sekä pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin
verkkosivuilla
Lausuntopyynnöt

Mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus-
kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana.

Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsittelyaikoja.

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Luottamuselinkäsittely Talvi 2020/
2021Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa:

hyväksymispäätös
Luottamuselinkäsittely

Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen
Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani

Rakennus- ja toimenpidekielto alueella on voimassa hyväksy-
mispäätöksestä lainvoimaisuuskuulutukseen saakka

Muistuttajille, jotka ovat jättäneet osoit-
teensa, lähetetään hyväksymispäätös.

Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
teen. Valitusaika 30 vrk

Valitukset käsitellään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituksia koskevista päätöksistä riippuu kaavahank-
keen lainvoimaiseksi tulo ja sen ajankohta.

Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen
Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani

Asemakaavan muutos on lainvoimainen. Rakennus- ja toimenpidekiellot alueella päättyvät.
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä asemakaavan muutoksen vireille tulosta lähtien kaupungintalon
aulassa Korona-epidemian aikana ja sen jälkeen kaupungintalon Infossa sekä pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin
verkkosivuilla www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat  Sammonkaari. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydenne-
tään tarpeen mukaan.
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8.2 Kajaani

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Kajaanissa - RKY 2009
kohteet.

Kunta RKY 2009 -kohde
Kajaani Hoikankankaan kasarmialue
Kajaani Kajaanin Kauppakadun funkistalot ja Raatihuoneentori
Kajaani Kajaanin keskustan kirkot
Kajaani Kajaanin rautatieasema
Kajaani Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus
Kajaani Murtomäen rautatieasema
Kajaani Otanmäen kaivosyhdyskunta
Kajaani Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset: Ämmäkoski ja Koivukoski
Kajaani Paltaniemen kirkkotie ja kylä

Lähde: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009 (www.rky.fi)

Kainuun kulttuuriympäristötyöryhmän arvion mukaan Kajaanin historialliseen kokonaisuuteen

kuuluvat Kaukametsä-opisto ja -sali sekä musiikkiopisto, Vanha kirjasto (Brahenkatu 3), terva-

kanava, möljät, lussitupa, Koskikara (Brahenkatu 5), Kalkkisillan makasiini, Ensilän kartanon

navetta, Kajaanin Oy:n porttipaloasema, hautausmaa ja siunauskappeli sekä yleinen sairaala.

Lailla ja asetuksella suojellut rakennusperintökohteet Kajaanissa.
Kunta Alue Suojelu
Kajaani Kajaanin kirkko Kirkkolaki
Kajaani Kajaanin rautatieasema-alue Rautatiesopimus 1998
Kajaani Kajaanin seminaari Asetus 480/85*)
Kajaani Murtomäen rautatieasema-alue Rautatiesopimus 1998
Kajaani Osuuskauppa Maakunnan liikerakennus Rakennussuojelulaki
Kajaani Paltaniemen kirkko Kirkkolaki
Kajaani Raatihuone Rakennussuojelulaki
Kajaani Ratapiha-tilan rakennukset Laki rakennusperinnön suojelemisesta
Kajaani Seppäläm maatalousoppilaitos Asetus 480/85
Kajaani Vuolijoen kirkko Kirkkolaki

*) Asetus 480/85 on lakkautettu suojelun välineenä, ja valtionkin rakennusten suojelusta päätetään rakennusperinnön

suojelemisesta annetun lain (2010) mukaisesti. Aiemmin asetuksen 480/1985 nojalla tehdyt suojelupäätökset pysyvät

kuitenkin voimassa. Lähde: www.kyppi.fi

Kajaanin maakunnallisesti arvokkaiden rakennushistoriallisten kohteiden kuvaus.

Kajaani
Kohde Peruste *) Ryhmä

Kohteen kuvaus

1 Asemakatu (Sissilinna,
Kainuun Museo, meijeri-
konttori)

H, R, M Sivistyshistoria Kokonaisuus edustaa 1900-luvun alkuvuosikymmen-
ten kaupunkirakentamista ja siihen kuuluvat
Sissilinna, Kainuun Museo piharakennuksineen,
entinen meijerikonttori ja rakennusten väliin jäävä
noppakivillä päällystetty katualue.

2 Haukilammen kämppä H Metsätalous Vuosina 1950 1951 rakennettu entinen metsätyö-
kämppä, joka on ulkoisesti säilyttänyt alkuperäisen
ilmeensä.

3 Kajaanin kaupungintalo
ja kaupunginteatteri

H, R, M Hallinto rajamaakunnassa Vuodelta 1905 oleva Kajaanin kaupunginteatteri ja
aivan sen viereen vuonna 1976 valmistunut kaupun-
gintalo muodostavat yhdessä arkitehtonisen
kontrastin. Kokonaisuus on arvokas niin historiallises-
ti, rakennushistoriallisesti kuin kaupunkikuvallisesti.

Asemakaavan muutos, Sammonkaari Selostus 21.10.2020
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4 Kajaanin lentoaseman
asuinalue

H, R, M Liikenne Asuinalue liittyy kiinteästi lentokentän historiaan.
Asuinrakennukset (5kpl, rak. 1950-l puoliväli) ovat
vaaleita, rapattuja omakotitaloja, joiden sisäänkäynti-
nä on tiilipylväällä koristettu katettu kuisti.

5 Kajaanin lyseo H, R, M Sivistyshistoria Lyseon klassistisen, vuodelta 1924 olevan pääraken-
nuksen on suunnitellut arkkitehti Selim Savonius.

6 Kajaani Oy:n entinen
pääkonttori, talonmiehen
asunto ja kaupunkipuuta-
lo -kokonaisuus

H, R, M Teollisuus Kajaani Oy:n entinen pääkonttori vuodelta 1911 on
ravintolakäytössä (Wanha Kerho). Kokonaisuuteen
kuuluu lisäksi keltainen talonmiehen asunto ja vihreä
kaupunkipuutalo.

7 Keskuskoulun ja entisen
Linnan lukion alue

H, R, M Sivistyshistoria Keskuskoulu, entinen Linnan lukio ja Kainula muo-
dostavat edustavan julkisten rakennusten
kokonaisuuden, jota täydentävät 1950-luvulla raken-
netut Kainuunkatu 3 ja 5 sekä Linnankatu 10 ja
Väinämöisenkatu 29 asuinkerrostalot. Kokonaisuu-
teen kuuluu myös Itkumuuri.

8 Keskusurheilukentän
katsomo

R, M Matkailu ja vapaa-aika Arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelema, 1955 valmis-
tunut betonirakenteinen katsomorakennus on
kaupunkikuvallisesti tärkeä ja edustaa Kainuussa
harvinaista vanhempaa urheilurakentamista.

9 Kirkkopuistojen alue H, R, M Kirkollishistoria Alue muodostuu valtakunnallisesti merkittävästä
kirkkopuistojen alueesta (RKY2009) ja sitä täydentä-
vistä maakunnallisesti arvokkaista rakennuksista,
Kirkkokatu 20 (Karvosen talo eli Kalevan koulu),
Väinämöisenkatu 22 (Väinölän koulu) ja Koivukos-
kenkatu 9 (Tapiolan pä
(Tapionkatu 11), Sammon puistosta ja Veteraanipuis-
tosta.

10 Koutaniemen seuraintalo H, M Seuraintalot Hirsirakenteinen, kylätien välittömässä läheisyydessä
sijaitseva seuraintalo on rakennettu kyläläisten talkoo-
työnä vuonna 1950.

11 Käkisaaren kannas ja
kanava

H, M Liikenne Kiveämätön kanava kaivettiin jossain vaiheessa
1600-lukua venäläissotilaiden työnä alavan niitty- ja
suomaiseman läpi. Kanava erottaa Käkisaaren man-
tereesta.

12 Lamminkatu, Purola H, R, M Asuminen Kainuuseen saatiin talvisodan jälkeen yhteensä 100
Ruotsin valtion lahjoittamaa asuintaloa sodan aiheut-
tamien menetysten korvaamiseksi. Lamminkadun
alun lahjatalojen rivistö (8 kpl) edustaa ajan saatossa
tehtyine muutoksineenkin yhtä jälleenrakennuskau-
den vaihetta.

13 Maijalan pihapiiri R, M Talonpoikaisrakentaminen Maijala on edustava esimerkki alueen talonpoikaises-
ta rakennusperinnöstä. Pihapiiriin kuuluu kaikkiaan 14
rakennusta, kuten paljon erilaisia aittoja 1800 1900-
lukujen vaihteesta sekä 1886 rakennettu tuulimylly.

14 Nakertajan vanha koulu
eli Vanahis

H, R, M Sivistyshistoria Nakertajan vanha koulu on vuodelta 1924. Rakennus
toimii nykyisin kylätalona.

15 Parkinniemen telakka H, R Metsätalous Kajaaninjoen varteen sijoittuva 1919 perustettu telak-
ka liittyy uiton historiaan ja edustaa alueen teollista
perintöä. Kohde palvelee edelleen Oulujärven laivalii-
kennettä.

16 Rajavartioston kasarmi-
alue

H, R, M Hallinto rajamaakunnassa Itsenäisen Suomen rajavartiolaitoksen historiaa edus-
tavalle alueelle on syntynyt ajan saatossa vaihteleva
ja monipuolinen rakennuskanta. Vanhimmat raken-
nukset ovat 1920-luvulta. Kokonaisuuteen kuuluvat:
Rajakatu 8 (komentajan talo ja pihasauna), Rajakatu
1 (vartiotupa ja varasto, sotilaskoti), Kerhokuja 7
(perinnetalo), Kerhokuja 6-4 (toimiupseerikerho ja ent.
esikuntarakennus) sekä Leirimäenkaari 2 ja Rajapol-
ku 2 (3 asuinkerrostaloa 1950-luvulta).

17 Rehjansaari H, M Matkailu ja vapaa-aika Rehjansaari on nykyinen Kajaanin kaupungin virkis-
tysalue, jonka vanhimmat rakennukset ovat 1800-
luvun alusta. Maakunnallisesti arvokas kokonaisuus
muodostuu Toivolahti huvilasta ja lisärakennuksista.
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18 Saaresmäen tie H Liikenne Saaresmäki on tiettävästi Kainuun vanhinta pysyvän
asutuksen aluetta. Saaresmäen tie kulkee vuosisa-
taista reittiään halki kumpuilevan viljelymaiseman.

19 Salmijärven sairaala-alue R, M Terveydenhuolto Kohteeseen kuuluu Salmijärven entisen sairaala-
alueen vanhimmat rakennukset (sairaalan vanhin
osa, kolmiosainen rivitalo rantasaunoineen ja vanhin
kerrostalo). Sairaalan vanhin osa ja kolmiosainen
rivitalo ovat vuodelta 1953, suunnitelijana arkkitehti
Eino Pitkänen. Vanhin kerrostalo on vuodelta 1961 ja
sen on suunnitellut Eero Huotari.

20 Seppälän maamieskoulu H, R, M Sivistyshistoria Seppälän maamieskoulun muodostama kokonaisuus
on arvokas historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja
maisemallisesti. Tilan päärakennus on vuodelta 1890,
Impilinna vuodelta 1928 (suojeltu asetuksella) ja
koulurakennus vuodelta 1954.

21 Sivola Tuomaalan arvo-
kas maisema-alue

R, M Talonpoikaisrakentaminen Kokonaisuuteen kuuluvat Sivolan ja Törmäälän piha-
piirit sekä niitä ympäröivät metsien ja rannan rajaamat
hoidetut peltoaukeat. Peltoaukealla on molempien
talojen hyväkuntoiset tuulimyllyt.

22 Sokajärven huvila-alue H, R, M Matkailu ja vapaa-aika Nauhamaisesti järvenrantaan sijoittuva Sokajärven
huvila-alue muodostaa maisemallisesti ja arkkiteh-
tonisesti Kainuun yhtenäisimmän huvilayhdyskunnan.
Kokonaisuuteen kuuluvat Kalliorannan, Karvosen,
Kiven, Suvirannan, Toivolan, Jylhän ja Kalliosaaren
huvilat.

23 Suksikatu R, M Asuminen Kokonaisuuteen kuuluvat Suksikadun paritalot ja
pienet omakotitalot (sis. 42 asuinrakennusta), joista
osa sijoitettu tontille vinoon katulinjaan.

24 Uittoyhdistyksen entinen
konttori

R, M Metsätalous Uittoyhdistyksen entinen konttori- ja asuinrakennus
on rakennettu vuonna 1920. Sen on suunnitellut
arkkitehti Hugo Laitinen.

25 Vanhan vesitornin ympä-
ristö

R, M Hallinto rajamaakunnassa Kalliokatu 7-11 on Kajaanin keskustan ainoa säilynyt
puutalokatuosuus, joka yhdessä vesitornin, valtion eri
aikoina rakennettujen virastojen ja Ridellinkuja 10:n
kanssa muodostaa Kajaanin hallintohistoriaa edusta-
van, rakennushistoriallisesti merkittävän
kokonaisuuden.

26 Vuolijoen kirkko ja pappi-
lat

R, M, I Kirkollishistoria Kokonaisuuteen kuuluvat rakennustaiteellisesti mer-
kittävä kivikirkko vuodelta 1906, vanha
pappilarakennus vuodelta 1923 sekä uudempi pappila
vuodelta 1957.

27 Vuolijoen vanha terveys-
talo

H, R, M Terveydenhuolto Terveystalo rakennettiin vuonna 1950 sodan jälkei-
sessä materiaalipulassa ruotsalaisen Norsjön kunnan
lahjavaroin ja on aikanaan ollut edistysaskel kunnan
tarjoamissa terveyspalveluissa.

28 Ärjänsaari, Herrainniemi H, R, M Matkailu ja vapaa-aika Herrainniemi oli Kajaani OY:n johtajien vapaa-ajan
viettopaikka, jota käytettiin myös yhtiön vieraiden
kestitsemiseen. Herrainniemessä on viisi rakennusta:
Vierasmaja (1951), ruokalarakennus (1955), sa-
vusauna, liiteri  (1950-l.) ja käymälä.

*) Perusteet: H = Historialliset perusteet, R = Rakennushistorialliset perusteet, M = Maisemalliset perusteet sekä I =

Visuaalisuus sekä Identiteetti  ja symbolimerkitykset. Tarkemmin Kainuun maakunnallisten rakennushistoriallisten kohteiden

arvottamiskriteerit on kuvattu taulukossa 2.
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Kuva 3. Kajaanin maakunnallisesti arvokkaiden rakennushistoriallisten kohteiden sijainti.
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Pienalue: 10-50 Kajaani keskusta

Kuvaus: Vimpelin kerrostalo on Sammonkadun rajassa ja talousrakennus on pihan
takarajalla. Lähiympäristössä on III-kerroksisia rakennuksia sekä linja-autoasema.

Historia: Vimpelin kerrostalo on rakennettu vuosina 1939-40.

Lähteet: Eino Pitkänen - arkkitehtinä Kajaanissa  toim. Päivi Tervonen / Kainuun Museo
v.2001

Esite Arkkitehti Eino Pitkäsen rakennuksia Kajaanin keskustassa v. 2001

Rakennuslupapiirustukset, Eino Pitkänen 18.3.1938 ja v.1939 (kerrostalon
laajennuspiirustukset)

Täyttäjä: Riitta Korhonen 21.1.2002

Sammonkatu 10

INKA Kajaanin kaupungin inventointitietokanta

Rakennus id: 368

Vimpelin kerrostalo

Varhaisin
vuositieto:

1938

Historia: Vimpelin kerrostalon I-osa on suunniteltu v.1938 ja rakennuksen jatko-osa
v.1939.

Vimpelin kerrostalo on Eino Pitkäsen suunnittelema ja se on rakennettu
vuosina 1939-40. Alun perin tasakattoinen rakennus on muutettu 1960-luvun
alussa pulpettikattoiseksi. Pitkänen asui perheineen talon kolmannessa
kerroksessa. Pitkäsen koti Vimpelissä vaurioitui talvisodan aikaisissa
pommituksissa.

Arkkitehtuuritoimisto Eino Pitkänen toimi Vimpelin kerrostalossa ja oli Kainuun
ainoa arkkitehtuuritoimisto 1940-luvulla.

V. 1938 pohjapiirustusten mukaan I-osan asuinrakennuksen kellarikerroksessa
on ollut autotalli (5 autolle), kattilahuone, polttoainevarasto, talouskellarit,
pesutupa sekä mankelihuone.

I-kerroksessa on ollut työhuoneita, arkistoja  ja iso asuinhuoneisto. II- ja III-
kerroksessa on ollut yhteensä 4 asuinhuoneistoa, joiden isoissa olohuoneessa
on kulmaikkunalliset erkkerit. Asuinhuoneistot ovat isoja (5h+k) ja jaettavissa 2
huoneistoksi väliovien avulla.

Rakennuksen jatko-osan kellarissa on talouskellarit ja varastoja. I-kerroksessa
on 2 huoneistoa ja II- ja III-kerroksessa yhteensä 6 huoneistoa.

Kuvaus: Asuinkerrostalo on III-kerroksinen funkisrakennus, jossa on lisäksi kellarikerros.

Rakennuksen perusta ja kellarikerros on betonista. Tasakattoinen rakennus on
muutettu  pulpettikattoiseksi, jossa on konesaumattu peltikate. Asuinrakennus
on tiilirunkoinen ja rapatturakennus.
Rakennuksen jatko-osa liittyy luontevasti I-osaan mm. samanlaisella I-
kerroksen ikkunajaotuksella. Rakennuksen katujulkisivussa  on
kulmaikkunalliset erkkerit.

Suojelutarve:

Kunto:

Nykykäyttö: Muut asuinkerrostalot
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