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Kaavaluonnoksenpalautejavastineet 10.7.2017


JOHDANTO

Nähtävilläolo

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 21.2.2017 (§ 32) mielipiteiden esittämistä
varten.Kaavaluonnosolinähtävillä27.2.–28.4.2017.KaavaluonnosvalmisteluaineistoineenoliesilläKajaani
Infossa ja pääkirjaston lukusalissa. Lisäksi kaava oli nähtävillä kaavan omalla verkkosivulla.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot 51:ltä eri taholta. Nähtävillä olon aikana oli avoinna
verkkopohjainenHaravaͲasukaskysely27.2.–23.4.2017.
Kaavaluonnoksenkaikilleavoinyleisötilaisuuspidettiin27.3.2017pääkirjastonKalevalaͲsalissa.Tilaisuuteen
osallistuinoinkymmenenhenkilöä.Keskusteluaherättiväterityisestisiltaratkaisu,kehätie,teollisuusalueet
ja niiden sijoittuminen ja teollisuusalueiden ottaminen muuhun käyttöön sekä rakennusoikeuksien
muutoksetyksityistenmaanomistajienosalta.LisäksiesittelytjärjestettiinKajaaninyrittäjille,yhdistyksilleja
osallistuttiin Social Friday Ͳtapahtumaan, missä kaavaluonnosta esiteltiin. Kaavaluonnosta esiteltiin myös
ympäristöteknisellelautakunnalle,ympäristöteknisenlautakunnanlupajaostollejavanhusneuvostolle.
Social Friday Ͳtapahtumat on suunnattu yrittäjille, yrittäjähenkisille ja yrittämisestä kiinnostuneille ja
paikalla olleet henkilöt olivatkin pitkälti yrittäjiä tai yrityksiä markkinoivia henkilöitä. Social Friday Ͳ
tapahtuman keskusteluissa arvioitiin työpaikkaͲalueiden varausten olevan kaavaluonnoksessa riittäviä.
KajaaninvahvuutenapidettiinerityisestilähiluontoakävelyͲjapururatareitteineensekäjoenrantapuistoja,
jotkatarjoavatvirkistäytymismahdollisuudenmyöskeskustankerrostaloissaasuville.Myöstoimiva,sujuva
arki nousi esiin, toisin sanottuna lyhyet etäisyydet palveluihin. Tulevaisuuden aloina nähtiin luontoͲ ja
matkailu ja peliala. Raskaan teollisuuden katsottiin monipuolistavan elinkeinopohjaa. Tuotteiden pitkälle
jalostamista pidettiin tärkeänä ja jalostustoiminnalle soveltuvia aluevarauksia katsottiin olevan mm.
RenforsinRannassa.KajaaninsijaintiaKuopionjaOulunvälissäpidettiinhyvänä.
Yhdistystilaisuuteen oli kutsuttu luonnonsuojeluyhdistykset, asukasyhdistykset, vanhusͲ ja
vammaisneuvostotjanuorisovaltuusto.TilaisuuteenosallistuiedustajiaainoastaanKajaaninSeudunLuonto
ry:stä. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti Kruununpuodinmäen siltavaihtoehdon linjauksen kohdalle
sijoittuvista luontoarvoista. Myös VT22 uusi linjaus eli maisematie sai osakseen kritiikkiä. Keskustelua
käytiinmyösasuinalueista,joillesijoittuuluontoͲjakulttuuriympäristöarvoja.

Palaute

Kaavaluonnoksesta saatiin 15 lausuntoa, joista yhdessä ilmoitettiin, ettei kaavasta ole lausuttavaa ja 9
mielipidettä.Museovirastoeilausunutkaavaluonnoksestamuttaedellytti,ettäsiltavaihtoehdoistaannettu
kannanotto otetaan huomioon kaavan palautetta käsiteltäessä. Mielipiteistä kolme oli täysin
samansisältöisiä, ja ne koskivat maanomistajien rakennuspaikkoja. Palautteessa käsiteltiin erityisesti
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Kruununpuodinmäen siltaratkaisua, VT22:n uutta linjausta ja sen merkintätapaa, Renforsin Rannan
kaavamerkintää ja Ͳmääräystä ja tulevaa toimintaa ja asuinaluevarauksia, joille sijoittuu luontoarvoja tai
jotka sijoittuvat virkistysalueiden reunaͲalueille. Palautetta saatiin myös mm. melun huomioimisesta
asuinaluevarauksilla.
HaravaͲasukaskyselyynsaatiinnoin150vastausta.HaravaͲkyselykeskittyiselvittämäänasumiseenliittyviä
kysymyksiä mm. toiveasuinalueita ja Ͳasumistapaa. Myös avointa palautetta kaavaluonnoksesta oli
mahdollistajättää.HaravaͲkyselyntuloksetonkoottuomaanraporttiin.

Palauteraportti

Palauteraporttiinonkoottulausunnotjamielipiteetkokonaisuudessaan,eilyhennelminä.Vastineonaina
saadunpalautteenjälkeen.Palautteetonryhmiteltypalautteenantaneentahonmukaan,esim.lausunnot
ovatotsikoidenviranomaiset,Kajaaninkaupungintoimielimetjaliikelaitoksetsekämuuttahotalla.Muuten
palautteetovatsaapumisjärjestyksessä.Vastineetonerotettupalautteistakorostamallaniitäväripohjalla.

Palautteenkäsitteleminenohjausryhmässä

Palautetta ja vastineita käsiteltiin keskustaajama 2035 osayleiskaavan ohjausryhmässä 17.5.2017.
Ohjausryhmä hyväksyi vastineluonnokset (Kaavaluonnoksen palaute ja vastineet 16.5.2017,
raporttiluonnos),lukuunottamattaseurakunnanhautausmaanlaajentamistakoskenuttakohtaajaVesakon
laajentamisen tutkimista ehdotusvaiheessa Kajaanin Veden lausuntoon perustuen. Hautausmaan osalta
ohjausryhmä linjasi, että hautausmaata ei laajenneta Ensilän suuntaan vaan varataan alue asumiselle.
Vesakonlaajentamisentutkimisensuhteenohjausryhmäolierimielinen.Ohjausryhmäpäättikuitenkin,että
laajentaminen tutkitaan ja asia ratkaistaan kaupunginhallituksessa, kun kaavaehdotuksen nähtäville
asettamisesta päätetään. Ohjausryhmä ei osallistunut muutoin vastineiden muotoiluun tai sisältöön.
HautausmaanlaajentamisenjaVesakonalueenlisäksikeskusteluaherättiväterityisestiPohjanSelluntontin
jaRenforsinRannankaavamerkinnätjatoiminnan vaikutuksetasuinalueisiin sekämuutasuinalueet,jotka
sijoittuvat viheralueiden reunaͲalueille ja alueille, joilla on luontoarvoja. Sovittiin, että palautetta ja
vastineita ei erikseen käsitellä kaupunginhallituksessa vaan vastineraportti viedään kaupunginhallitukseen
yhdessä kaavaehdotuksen muun materiaalin kanssa, kun kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta
päätetään.

Palautteenjohdostatehtävätmuutokset

Palautteenjohdostakaavakarttaamuutetaanseuraavallatavalla:
Ͳ

Ͳ

Mahdollinen bioetanolitehtaan laajentaminen ja suuronnettomuusvaarallisen kohteen läheisyys
Renforsin Rannan läheisyydessä sijaitsevilla mahdollisilla uusilla asuinalueilla otetaan huomioon
kaavassa, lisäämällä määräys alueiden asuinkäyttöön soveltuvuuden tarkastelusta
asemakaavavaiheessakyseisillealueille.
Kajaani–Oulu (VT22) uuden valtatieyhteyden ohjeellinen tielinjaus Ͳmerkintä muutetaan
yhteystarveͲmerkinnäksi.

Kajaaninkeskustaajama2035osayleiskaava



Kaavaluonnoksenpalautejavastineet10.7.2017

3

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

AP/resjaAPͲalueille(LaajanlahtijaJylhänranta)osoitetaanyhteystarveKehräämöntieltä.
Toukkasaari–KajaanijaKajaani–Petäisenniskavenereititlisätäänkaavakarttaan.
Maakunnallisestiarvokkaatkulttuuriympäristönkohteetlisätäänkaavakarttaan.
Karoliinanpuiston liitoͲoravan elinympäristö lisätään kaavakarttaan kevään 2017 liitoͲ
oravaselvitykseen perustuen. Lepakon osalta tehdään lisäselvityksiä kesän 2017 aikana ja
kaavamerkinnättarkistetaanniidenvalmistuttua.
Maakuntakaavanmukaisetmoottorikelkkareititlisätäänkaavakarttaan.
Kohdemerkinnöin kaavakarttaan merkittyjen muinaisjäännösten osalta määräyksiin lisätään teksti
”muinaisjäännöstenlaajuustuleeselvittäämuseoviranomaiselta”.
Aluerajauksena kaavakarttaan merkitään pääkäyttötarkoituksen päällekkäismerkintänä
muinaisjäännökset Kontiosaaren pyyntikuoppaͲalue ja Kajaanin vanha asemakaavaͲalue.
MuinaisjäännösPyörre1/Kätönlahtijätetäänpoiskaavakartasta,koskakohdeontuhoutunut.
KruununpuodinmäenkatuͲjasiltayhteydenmerkintätapamuutetaanuudeksikatuyhteydeksi.
SelluntontinalueeltapoistetaantarpeettomatluontoarvojakoskevatluoͲkaavamerkinnät.
Tutkitaan Vesakon alueelle osoitetun uuden mahdollisen asuinalueen rajausta ja mahdollisuuksia
laajentaaaluetta.
Fingridin voimajohto merkitään omalla viivamerkinnällään suojavyöhykkeen lisäksi. Tarkistetaan
suojavyöhykkeidenleveys.
Puistolan seurakuntakodin tonttia koskevaa kaavamerkintää muutetaan seurakunnan esityksen
mukaisesti julkisten palvelujen ja hallinnon alueesta (PY) palvelujen, hallinnon ja kaupan alueeksi
(P).
Polvilan yksityistien ja järven rajaama alue Siikaniemen ja Partalanniemen välillä rajataan kaavaͲ
alueenulkopuolelle.


Kaavaselostustajakaavanasiakirjojatäydennetäänseuraaviltaosin:

Ͳ Täydennetäänosayleiskaavanjamaakuntakaavansuhdettajasuunniteltujaeroavaisuuksiajaniiden
perustelujakoskien.
Ͳ Seurakunnanlausunto,jossakuvataanhautausmaatilannetta,liitetäänkaavanasiakirjoihin.
Ͳ PIMAͲtilanneMATTIͲrekisterinmukaisestiliitetäänkaavaͲasiakirjoihinluettelona.
Ͳ Selostustatiivistetäänmahdollisuuksienmukaan.
Ͳ Selostusta täydennetään vaikutusten arvioinnin osalta, kun kokonaisvaikutusten arviointi
alustavastaehdotuksestavalmistuu.
Ͳ Siltavaihtoehtojenvaikutustenyhteenvetotaulukkolisätäänkaavaselostukseen.

Muutatarkasteltavaaehdotukseen

Ͳ MaankäyttöͲjarakennuslakiauudistettiinmm.maisematyöluvanjakauppaakoskeviensäännösten
osaltajalakimuutostulivoimaan1.5.2017.Lakimuutoksenvaikutuksetkaavakarttaantarkastetaan.
Ͳ

Kaavaluonnoksenviranomaisneuvottelussaesilletulleetasiattarkastetaan.

Ͳ

Muuttarkastukset,mm.maanomistajientilannealueilla,joillakeskustaajama2015
osayleiskaavassaonosoitetturakennusoikeutta.
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Ͳ

Kokonaisvaikutustenarviointi.


Kaavaehdotuksenvalmistelu

Kaavaehdotusvalmistellaanluonnoksestasaadunpalautteenjavastineidenpohjalta.Tavoitteenaon,että
kaavaehdotus tulisi nähtäville alkuvuodesta 2018 ja kaavaehdotus etenisi hyväksymiskäsittelyyn 2018.
Syksyllä 2017 alustavasta ehdotuksesta tehdään kaavan kokonaisvaikutusten arviointi, jonka pohjalta
arvioidaan, onko kaavakarttaa tarpeen vielä muuttaa. Kaavaprosessin rinnalla haetaan poikkeamista
luonnonsuojelulain direktiivilajien suojelusäännöksistä Kruununpuodinmäen siltalinjauksen kohdalle
sijoittuvan liitoͲoravan elinalueen osalta ja selvitetään lepakon esiintymistä alueella ja tarvetta poiketa
luonnonsuojelulainsäännöksistämyöslepakonelinympäristöjenvuoksi.
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LAUSUNNOT

Viranomaiset

SuomenturvallisuusverkkoOyStuve
8.3.2017

Viitatenlausuntopyyntöönne2.3.2017koskienosayleiskaavaluonnostaKajaanissa.SuomenTurvallisuusverkkoOy:llä
eiolelausuttavaataiosallistumistarvettasuunnittelukokonaisuuteenliittyen.
Vastine:Eivastinetta.


TurvallisuusͲjakemikaalivirasto,Tukes
13.3.2017

TurvallisuusͲjakemikaalivirasto(Tukes)onvastaanottanutKajaaninkaupunginlausuntopyynnönkeskustaajaman
osayleiskaavaluonnoksesta.

KaavoitettavallaalueellasijaitseetällähetkelläneljäTukesinvalvonnassaolevaakemikaalikohdetta:
Ͳ KainuunVoimaOy,Tehdaskatu17(RenforsinRanta)
Ͳ St1BiofuelsOy,Tehdaskatu15(RenforsinRanta)
Ͳ LoisteLämpöOy,Kettukalliontie13
Ͳ LoisteLämpöOy,Prikaatintie1
Lausunto
Laitoksetjaniistäaiheutuvatvaarattuleeottaahuomioonkaavansuunnittelussa.Kaupunkirakenteenkehittämistä
suunniteltaessatärkeänäsijoitusperiaatteenaon,ettähaavoittuviakohteitaeituodalähellevaaraaaiheuttavia
tuotantolaitoksia.Mitäherkemmästätaivaikeammintyhjennettävästäkohteestaonkyse,sitäkauempananiiden
tuleeollavaarallisistalaitoksista.

Tukeshaluaamyösmuistuttaa,ettäyritystennormaalilaajentumistarveonsyytähuomioidakaavasuunnittelussa.
EsimerkiksiSt1BiofuelsOysuunnitteleeKajaaninRenforsinrantaannykyisenbioetanolitehtaanlaajentamista.Sen
vuoksiTukessuhtautuuvarauksellauusienasuinalueidenkaavoittamiseenRenforsinrannanläheisyyteen.

Laajennuksenmyötälaitostultaisiintodennäköisestiluokittelemaansuuronnettomuusvaaralliseksikohteeksi(ns.
SevesoͲkohde),jollesuositellaankaavamerkintääT/Kem(teollisuusͲtaivarastorakennustenalue,jollesaasijoittaa
merkittävän,vaarallisiakemikaalejavalmistavantaivarastoivanlaitoksen).

Mikälialueetvarataanasuinkäyttöönosayleiskaavassa,tuleetarkempitarkastelualueidenasuinkäyttöön
soveltuvuudestatehdäasemakaavavaiheessa.

Muuta
Tukes suosittelee tutustumaan YM:n, TEM:n, SM:n ja Liikenneviraston hankkeen raporttiin "Kaupunkirakenteen
tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden", jossa on kerrottu onnettomuusriskien ja maankäytön
yhteensovittamisesta.Hankkeestaonsaatavillatietojaosoitteessawww.gaia.fi/ChemCity.
Kajaaninkeskustaajama2035osayleiskaava
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Vastine:
Mahdollinen bioetanolitehtaan laajentaminen ja suuronnettomuusvaarallisen kohteen läheisyys Renforsin Rannan
läheisyydessäsijaitsevillamahdollisillauusillaasuinalueillaotetaanhuomioonkaavassa,lisäämällämääräysalueiden
asuinkäyttöönsoveltuvuudentarkastelustaasemakaavavaiheessakyseisillealueille.

Renforsin Rannan alueen toiminnot ovat osittain ristiriitaisia. Alue on laaja ja sillä sijaitsee sekä teollisuutta että
toimitiloja sekä konesalitoimintaa. Kaavamerkintä ja Ͳmääräys mahdollistavat alueen monipuolisen käytön. Kuten
Tukestoteaa,T/kemkaavamerkintäonsuositus.Kaavamääräystäalueellearvioitaessaonharkittavamyöskaavan
pitkääaikajännettäjatulevaatarvetta.Alueellaonvoimassaolevaasemakaava.

Raportti”Kaupunkirakenteentiivistäminensuuronnettomuusriskithuomioiden”onkaavoitukselleennestääntuttu.

PohjoisͲPohjanmaanELYͲkeskus/liikennevastuualue
13.4.2017

KajaaninkaupunkionpyytänytPohjoisͲPohjanmaanelinkeinoͲ,liikenneͲjaympäristökeskuksen(PohjoisͲPohjanmaan
ELYͲkeskus) lausuntoa Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan luonnoksesta. Kaava laaditaan
oikeusvaikutteisena ja se tulee korvaamaan Nuasjärven rantaosayleiskaavan. Muilta osin laajempi Keskustaajama
2015osayleiskaavajäävoimaan.

Kaava on aluevarausyleiskaava, jossa strategisena piirteenä on asuinalueiden ylimitoitus, joka mahdollistaa
aluevarausten valinnan asemakaavoitettaviksi tarpeen mukaan valtuustokausittain maankäyttöpoliittisessa
ohjelmassa. Merkittävimmän osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt muutokset koskevat liikenneverkkoa, kaupan
sijoittumistajamitoitustasekäuusiaasuinͲjateollisuusalueita.

PohjoisͲPohjanmaan ELYͲkeskus toteaa lausunnossaan, että kaavassa esitetyt liikenneverkkoa koskevat muutokset
koskevatpääasiassakatuverkkoajamaanteihinkohdistuvatmuutoksetjavaikutuksetovatvähäisiä.KajaaniͲOuluuusi
valtatieyhteys (vt22) ns. Oulujärven maisematie on kaavaluonnoksessa osoitettu ohjeellinen tielinjaus Ͳmerkinnällä.
Tieyhteyttä ei aikanaan vahvistettu puutteellisten selvitysten vuoksi voimassa olevaan maakuntakaavaan.  Kainuun
kokonaismaakuntakaavoitus on käynnissä ja tässä yhteydessä on tarkoituksena käsitellä maakuntatasoiset
liikenteelliset asiat.Tässäyhteydessätarkastellaanmyösmaisematienliikenteellinentarvejatoteuttamiskelpoisuus.
Yleiskaavanmerkintäolisitarkoituksenmukaistaesittääyhteystarvemerkinnällätaijättäämerkitsemättä.

Laajanlahden länsipuolelle esitetty mahdollinen uusi palvelujen, hallinnon ja kaupan alue (P/res) muodostaisi
toteutuessaan lähinnä palvelujen etäispesäkkeen ja hajauttaisi yhdyskuntarakennetta. Toimintojen nauhamainen
sijoittaminen Sotkamontie (vt6) varteen ei myöskään ole liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden
näkökulmasta suotavaa. KajaaniͲVuokatti välin kehittäminen perustuu ennen kaikkea sujuvaan ja nopeaan
liikenteeseen,eikätoimintojennauhamainensijoittelutuollevälilleedistätavoitteentoteutusta.

P/respohjoispuolelleonesitettymahdollinenuusipientalovaltainenasuntoalue(AP/res)sekäuusipientalovaltainen
asuntoalue (AP). Näiden liittyminen tieverkkoon ei ilmene kaavaluonnoksessa. Sotkamontielle ei ole
tarkoituksenmukaistaosoittaauusiakatuliittymiäPrikaatintienjaRinnekadunristeysalueenjälkeen.Alueidenliikenne
tuleejärjestääkatuverkonkautta.
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Kaavaluonnoksessa on muuten tiivistetty hyvin olevaa rakennetta ja uudet asuinalueet ja toiminnot on limitetty
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. PohjoisͲPohjanmaan ELYͲkeskuksella ei ole muuta huomautettavaa
kaavaluonnoksesta.
Vastine:
Kajaani–Oulu(VT22)uudenvaltatieyhteydenohjeellinentielinjausͲmerkintämuutetaanyhteystarveͲmerkinnäksi.

P/resͲjaT/resͲalueettarjoavatsijoittumisvaihtoehtojaSotkamonsuuntaanjaovatKajaani–Sotkamorakennemallin
linjauksen mukaisia. Alueet liittyvät olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen jatkaen sitä Sotkamon suuntaan
eivätkämuodostaetäispesäkkeitä.T/resͲalueliittyyolemassaolevalleRuuhijärventielle,jokaliittyySotkamontiehen.
Myös P/resͲalueen suuntaan on Sotkamontieltä olemassa oleva tieyhteys ja liittymä Mökkipolulle ja Lavatielle.
Liittymän tämän hetkinen liikenteellinen merkitys on vähäinen ja mikäli alueelle sijoittuisi palvelua, kauppaa tai
hallintoa,edellyttäisiseliittymänparantamista.

AP/resͲjaAPͲalueeteivättuleliittymäänSotkamontiehenvaanKehräämöntiehen.Kaavakarttaatarkennetaantältä
osinjalisätäänmolemmillealueilleyhteystarvekaavakarttaan.


Liikennevirasto
18.4.2017

Liikennevirasto on tutustunut osayleiskaavaluonnokseen ja antaa lausuntonsa rautateiden sekä vesiväylien
näkökulmasta.

Rautatie

Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu useaan kohtaan rautatien läheisyyteen luoͲ2 Ͳmerkinnällä luonnon
monimuotoisuudenkannaltaerityisentärkeitäalueita.Merkinnänmääräykseksionannettu:Alueenosa,jollasijaitsee
luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liitoͲoravan lisääntymisͲ tai levähdyspaikkoja. LiitoͲoravan
elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen puusto tulee säilyttää. Liikennevirasto huomauttaa, että sillä voi
olla tarvetta tehdä hakkuita myös em. alueiden läheisyydessä rautatien suojaͲalueella niin sanottujen riskipuiden
poistamiseksi,jotkavoivatradallekaatuessaanaiheuttaavaaraarautatieliikenteelle.

Vesiväylät

KaavaͲalueellakulkevatToukkasaariͲKajaaniväyläjaKajaaniͲPetäisenniskavenereittitulisilisätäkaavakartalle.

Kaavassa on osoitettu APͲ1Ͳmerkinnällä uutta pientalovaltaista asuntoaluetta Toukkasaari Ͳ Kajaani väylän
läheisyyteen, jonka johdosta Liikennevirasto toteaa, että kaavoitettaessa rantaͲalueita vesiväylien läheisyyteen,
rakennusten ja muiden rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa sekä toteuttamisessa tulee huomioida
vesiliikenteenaiheuttamaaallokkojarantaeroosiokapeallavesialueella.

Liikennevirastollaeiolemuutahuomautettavaakaavahankkeesta.Maanteidenosaltalausunnonantaatoimivaltainen
ELYͲkeskus.
Vastine:
LiitoͲoravatuleemahdollisuuksienmukaanhuomioidajaollatarvittaessayhteydessäKainuunELYͲkeskukseen.

Venereititlisätäänkaavakarttaan.Aallokkojarantaeroosiootetaanhuomioontarkemmassasuunnittelussa.
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Kainuunliitto
24.4.2017

Kajaanin kaupunki on pyytänyt mm. Kainuun liiton lausuntoa Kajaanin keskustaajama 2035
osayleiskaavaluonnoksesta. Osayleiskaavassa määritetään mm. Kajaanin keskustaajaman yhdyskuntarakenne ja
maankäyttöyleisellätasolla,julkistenjayksityistenpalvelujenpalveluverkkosekäliikennejärjestelmä.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavamuutos laaditaan oikeusvaikutteisena ja se tulee korvaamaan alueellaan
Keskustaajama2015osayleiskaavansekäKarankalahdenosaltaNuasjärvenrantaosayleiskaavan.Muiltaosinlaajempi
Keskustaajama2015osayleiskaavajäävoimaan.PääsääntöisestiosayleiskaavaͲalueelletullaanlaatimaanasemakaava
poislukienlaajatulkoiluͲ,maaͲjametsäalueet.

Osayleiskaavaluonnos

Kainuussa on voimassa kokonaismaakuntakaava 2020 sekä kolme vaihemaakuntakaavaa: Kainuun 1.
vaihemaakuntakaava, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaava. Kainuun
kokonaismaakuntakaavantarkistaminenkäynnistyikesällä2015.Tarkistamisenyhteydessäontarkoituskäsitellämm.
liikennejärjestelmää, joka on mukana Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavoituksessa. Maakuntakaavoituksen ja
osayleiskaavoituksen rinnakkainen eteneminen antaa hyvän mahdollisuuden mahdollisten yhteensovittamisen
kysymystenkäsittelyyn.AsiaanliittyenvoidaanjärjestäätarvittaessaneuvottelujaKainuunliitonjaKajaaninkaupungin
kesken.

Kainuun voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu mm. maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset
kohteet ja alueet maakuntakaavamääräyksineen. Osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty valtakunnallisesti
merkittäväänkulttuuriympäristöönkuuluvatalueetsekäerityislainsäädännönnojallasuojellutalueetjarakennukset.
Muut arvokkaat kohteet on jätetty kaavaratkaisun ulkopuolelle. Kainuun liitto pitää tärkeänä, että maakunnallisten
kohteidenjaalueidenkulttuurihistoriallistenjamaisemallistenarvojensäilyminenturvataanyksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaaja se on merkittävä tietolähde,
jokaohjaaviranomaistoimintaasuojeluarvojenvaalimisessa.

Osayleiskaavaluonnos poikkeaa voimassa olevasta maakuntakaavasta mm. liikenneratkaisujen ja vesivoimalaitosten
aluetta koskevan suunnittelumääräyksen osalta (osayleiskaavaluonnos merkintä ET). Liikennejärjestelmää koskien
osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltu Kruunupuodinmäen ohjeellinen tielinjaus osaltaan turvaa maakuntakaavan
tavoitteen. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan
ratkaisusta poiketaan. Osayleiskaavan suhde maakuntakaavaan ja suunnitellut eroavuudet maakuntakaavasta on
tarpeenesittääjaperustellariittävänselkeästikaavaselostuksessa.

Kainuunliitollaeiolemuutahuomautettavaaosayleiskaavaluonnoksesta.
Vastine:
Maakunnallisestiarvokkaatkulttuuriympäristönkohteetlisätäänkaavakarttaan.

Kainuun liitto viittaa osayleiskaavan vesivoimalaitosten suunnittelualuetta koskevan suunnittelumääräyksen
poikkeavanmaakuntakaavasta.Suunnittelumääräys:”Vesivoimalaitosalueenyksityiskohtaisemmassasuunnittelussa
on otettava huomioon vaelluskalojen nousuesteen poistamiseksi tarvittavan kalatien rakentaminen.” Vaikka
osayleiskaavassa ei ole määräystä vaelluskalojen nousuesteen poistamiseksi tarvittavan kalatien rakentamisesta,
voidaanseottaahuomioonyksityiskohtaisemmassasuunnittelussa.Kaavaeiestäkalatienrakentamista.
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Osayleiskaavaluonnos poikkeaa voimassa olevasta maakuntakaavasta myös liikennejärjestelyjen osalta.
Liikennejärjestelmää koskien Kainuun liitto kuitenkin toteaa osayleiskaavaluonnoksessa suunnitellun
Kruununpuodinmäenohjeellisentielinjauksenosaltaanturvaavanmaakuntakaavantavoitteen.

Kaavaselostustavoidaantarvittaessatäydentääosayleiskaavanjamaakuntakaavansuhdettajasuunniteltuja
eroavuuksiajaniidenperustelujakoskien.



KainuunELYͲkeskus
25.4.2017
Kajaaninkeskustaajama2035osayleiskaava
Kaavaluonnos13.2.2017


Osayleiskaavalleonesitettykaavaselostuksenkohdassa1.6.mm.seuraavattavoitteet:
Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus ja osa keskustaa ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä ja kaavalla luodaan ohjaus niiden suunnittelulle ja rakentamiselle edistäen virkistysͲ ja
matkailukäyttöä.Kaupunkirakenteeseen,kulttuuriympäristöönjaliikennejärjestelmäänvaikuttavatavoiteonpoistaa
ajoneuvoliikenneKajaaninlinnanraunioilta.


Luonnonmonimuotoisuuttakeskustaajamanalueellavaalitaan.








Kaavaselostuksenkohdassa1.7.5.kuvataanjokialueenmerkitystäkeskustaajamanmaisemaanseuraavasti:

Nykyistä rakennetun ympäristön ja maiseman suhdetta on analysoitu useissa yhteyksissä.  Samat peruselementit
maisemassatulevatesilleeriselvityksistä.UseimmissatehdyissämaisemaͲanalyyseissäkeskustanluonnonympäristön
jakulttuuriympäristönyhdessämuodostamanjokialuekeskustassasaarellesijoittuvinerauniolinnoineen,ympäröivine
puistoineen, siltoineen ja voimalaitoksineen muodostaa maiseman solmukohdan Kajaani keskustaajaman alueella.
Solmukohta on useiden voimakkaiden maisematekijöiden leikkauspiste tai kohtauspaikka, jossa usein on näkyvillä
myösalueenhistoriaa.


Kruununpuodinmäensiltavaihtoehto


KaavaselostuksessaonesitettyKajaaninjoenuudensillanKruununpuodinmäenvaihtoehdonvalinnastamm.
seuraavaa:
Kaupunginhallitus valitsi 20.12.2016 kaavassa esitettäväksi siltavaihtoehdoksi Kruununpuodinmäen sillan.
Perusteluina oli vaihtoehdon paras sijainti liikenteellisesti, liikenneturvallisuuden parantuminen ja maankäytön
kehittämisen tukeminenjoen pohjoispuolella. Kaavaanmerkitseminenmahdollistaa sillan rakentamisen mutta seei
olepäätössillanrakentamisesta.KruununpuodinmäenvaihtoehtoedellyttääpoikkeamistaluonnonsuojelulaistaliitoͲ
oravanjamahdollisestimyöslepakonelinympäristöjenosalta.



Kruununpuodinmäensiltavaihtoehdonkulttuurisiavaikutuksia


Kaavaluonnoksen mukaisen Kruununpuodinmäen siltavaihtoehdon kulttuurisia vaikutuksia on arvioitu
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (yhteysviranomaisen lausunto YVAͲselostuksesta v. 2000) sekä
MuseovirastonjaKainuunMuseonkannanotoissav.2016.
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Ympäristövaikutustenarviointimenettely(YVA)AjoneuvoliikenteenpoistaminenKajaaninlinnanraunioiltaja
korvaavienyhteyksienrakentaminen–hankkeesta


Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu YVAͲmenettely käynnistyi, kun Kajaanin
kaupunkiesittiKainuunympäristökeskuksellejaedelleenympäristöministeriölle,ettähankkeenympäristövaikutusten
arviointi toteutettaisiin lakisääteisenä harkinnanvaraisena menettelynä.  Ympäristöministeriö antoi 27.3.1998
päätöksensä arvioinnin tekemisestä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/94) annetun lain ja asetuksen
mukaisesti.  Kainuun ympäristökeskus antoi ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen
lausunnon25.1.2000.


Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten vilkkaasti liikennöidyn Kajaanin linnan raunioiden yllä olevan katusillan
aiheuttama häiriö voidaan poistaa tai sitä vähentää kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.  Samoin
selvitettiin,mitkäovathaitallisetympäristövaikutuksettoisaallaliikenteensiirtyessämuuallejakuinkanäitähaittoja
voidaanvähentää.


Museovirasto ja Kainuun Museo arvioivat tuolloin YVAͲselostuksesta antamissaan lausunnoissa, että esitetyt
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehdot kulkevat harvinaisen museokohteen eli tervakanavan yli ja että ne
toteutuessaanalentavatkohteenympäristöarvojasamoinkuinnykyinensiltaalentaalinnanraunioidenarvoa.


KainuunYmpäristökeskuksenlausuntoyhteysviranomaisenaYVAͲselostuksesta25.1.2000


Kainuun Ympäristökeskus totesi yhteysviranomaisen lausunnossaan mm., että vaikka Kruununpuodinmäen
siltavaihtoehto Linnansillan korvaavana vaihtoehtona liikenteellisesti on paras, ovat sen kielteiset
ympäristövaikutuksetsekäarvokkaaseenluonnonympäristöönettäkulttuurihistoriallisestiarvokkaaseenympäristöön
huomattavat.  Maisema kestää huonosti näin raskasta rakentamista.  Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee
pyrkiäsellaiseenliikenneratkaisuun,joillaLinnansaarenarvokulttuurihistoriallisestiarvokkaanaympäristönäsaataisiin
palautetuksi samalla välttäen uusien merkittävien ympäristövaurioiden syntymistä.  Tavoitteena tuleekin jatkossa
pitääsitä,ettäajoneuvoliikenneLinnansillaltasaadaantulevaisuudessapoistetuksisekäsitä,ettäkulttuuriperintöönja
kulttuuriympäristöönliittyvättekijätovatensisijaisiaperusteitatuleviamaankäyttöratkaisujatehtäessätälläalueella.
Saatujen selvitysten perusteella Kainuun ympäristökeskus ei pidä tarkoituksenmukaisena Kruununpuodinmäen
siltavaihtoehdontoteuttamista.


Kajaaninkaupunginpyydettyäsyksyllä2016eritahojenkannanototlaatimastaansiltavaihtoehtoselvityksestäKainuun
MuseojaMuseovirastoesittivätsiitä17.11.2016mm.seuraavaa:


Kainuun Museo toteaa kaavaluonnokseen valitusta Kruununpuodinmäen siltavaihtoehdosta VE 1, että se vaikuttaa
liikenteellisesti parhaimmalta, mutta rikkoo kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävällä alueella rakennetun
ympäristönjamaiseman.Jokilaaksoapitkinaukeavamaisemakatkeaa.


Tervakanava ja Lussitupa jäävät sillan katveeseen ja vetomöljät sillan itäpuolelle.  Tykkiaseman kohdalle sijoittuu
jalankulkuͲjapyörätienlinjaus.Karolineburginkartanoulottuusillanyläpuolelle,muttaonkuitenkinsenvarjossaja
kartanon alue muodostuu ahtaaksi sillan pielessä samoin kuin kirjaston ja Koskikaran arvorakennuksen alue
vastakkaisellarannalla.


Tässä vaihtoehdossa Linnansilta jää kevyen liikenteen käyttöön, mikä helpottaa rauniolinnan säilymistä, mutta
aiheuttaaedelleenriskinsenrakenteille(tiensuolaus,lumiensulamisvedet).


Kainuun Museo ei näe mahdollisuutta toteuttaa uutta siltayhteyttä Kruununpuodinmäeltä vastarannalle edellä
mainituinperusteluin.


Museovirastoontodennutottavansakantaasiltavaihtoehtoihinrakennetunkulttuuriympäristönosaltajaon
maininnutmm.seuraavaa:
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Kajaaninjoenhistoriallinenkokonaisuusonvaltakunnallisestimerkittävärakennettukulttuuriympärisö(RKY)jasiihen
kuuluvat myös voimalaitosten muodostama RKYͲalueet.  Linnanraunio, tervapolton historian ja teollisuuden
muistomerkit muodostavat niin maiseman kuin historian kannalta vaativan suunnittelutehtävän.  RKYͲalueilla on
alueidenkäytön ratkaisujen sovelluttava alueen historialliseen kehitykseen.  Siltavaihtoehtoja on arvioitu
harkinnanvaraisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVAͲmenettely) vuosina 1997Ͳ1999.  Selvitys
päivittääYVA:a,muttatoisaaltaselvitettävätsillateivätoleaivansamat.

RauniolinnanosaltatärkeintäonajoneuvoliikenteenpoistaminenLinnansillaltajasillankeventäminentaipurkaminen
myöhemmin.  Silta vähentää linnan arvoa kulttuuriympäristökohteena ja pitkällä aikavälillä heikentää linnan
säilymismahdollisuuksia.  Vaihtoehtoja, joissa ajoneuvoliikenne jää sillalle, Museovirasto ei pidä jatkokehittelyn
arvoisina(vaihtoehdot0,VE0.1/0.2).Museovirastoesittäämaantiesillanpurkamistajakevyenliikenteenjärjestelyjen
toteuttamistalinnanpihantasossa.

MyösKruunupuodinmäensillantoteuttaminen(VE1)vaarantaisialueenkulttuuriympäristönarvojensäilymisen.Sen
alle jäisi arvokas tervakanava ja Kalkkisillantie ympäristöineen, mikä olennaisesti vähentäisi kohteiden arvoa.  Se
vaikuttaisi myös Karolinenburgin kartanomiljööseen ja Ämmäkosken voimalaitoksen ympäristöön ja siltaan liittyvät
katujärjestelytsivuaisivatKajaaninKauppakadunfunkistalojenjaRaatihuoneentorinRKYͲaluetta.

Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta parhaiten jatkokehittelyyn sopisivat vaihtoehdot Ponttoonisilta (VE3) ja
Kontiosaaren silta (VE4), joiden on jo selvityksessä todettu aiheuttavan vähiten haittoja kulttuuriympäristöön,
kaupunkikuvaanjamaisemaan.

EdelläesitettyihinseikkoihinjaasiantuntijamielipiteisiinviitatenKainuunELYͲkeskustoteaa,ettäKruununpuodinmäen
siltavaihtoehtoheikentäisiKajaanintärkeimmänkulttuurihistoriallisenalueenvaltakunnallisestikinmerkittäviäarvoja
(RKY).  Liikenteelliseen hyötyyn nähden menetettävien kulttuuristen arvojen voidaan katsoa olevan vähäistä
suuremmat.  Kaavaratkaisun vaikutuksia Kajaaninjoen historialliseen kokonaisuuteen (RKY) on arvioitu kohteen
merkittävyyteennähdenpuutteellisesti.

Kainuun ELYͲkeskus esittää, että kaavaehdotusta laadittaessa kulttuuriympäristöön liittyvistä asioista järjestetään
erillinen neuvottelu.  Koska kaavassa on mukana kohteita, joilla on erityisen merkittäviä valtakunnallisia
kulttuurihistoriallisiaarvoja,KainuunELYͲkeskusnäkeeMuseovirastonedustajankutsumisenneuvotteluuntärkeäksi.

LuonnonmonimuotoisuudenvaaliminenKaroliinanrinteenlehdossa

Karoliinanrinteen lehto on todettu eri selvitysten perusteella liitoͲoravan lisääntymispaikaksi.  Selvitysten mukaan
alueella esiintyy myös lepakoita.  Tämä järeäpuustoinen kuusivaltainen lehto on luokiteltu kahdessa
lepakkoselvityksessä tyypilliseksi viiksisiipan elinympäristöksi ja selvitysten perusteella siellä sijaitsee myös
todennäköinenviiksisiipanlisääntymisͲjalevähdyspaikkasekätärkeäruokailualue.

KainuunELYͲkeskuskatsoo,ettäKaroliinanrinteenlehtooneläinlajistoltaanmerkittäväkohde,jossatuleekäyttääjo
pelkästäänliitoͲoravanlisääntymispaikanvuosikaavamerkintääluoͲ2,Luonnonmonimuotoisuudenkannaltaerityisen
tärkeä alue.  Ko. merkintää koskee kaavamääräys: ”Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella
suojeltuja liitoͲoravan lisääntymisͲ tai levähdyspaikkoja.  LiitoͲoravan elinympäristön ja liikkumisen kannalta
tarpeellinenpuustotuleesäilyttää.”

KainuunELYͲkeskustoteaa,ettäkaavaluonnoksessaKaroliinanrinteenlehdonläpikulkevaksiosoitettuuusitieyhteys
tulisi hävittämään tai heikentämään liitoͲoravan ja mahdollisesti myös viiksisiipan lisääntymisͲ ja levähdyspaikkoja.
Tämäonluonnonsuojelulainperusteellakiellettyäjasitätulisikinensisijaisestipyrkiävälttämään,koskamaankäytön
suunnittelussa voidaan useimmiten katsoa olevan valittavissa useampia ratkaisuvaihtoehtoja.  Tiukan suojelun
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järjestelmän kiellosta on mahdollista poiketa vain luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla perusteilla.  Poikkeamisen
edellytyksenäonensinnäkin,etteimuutatyydyttävääratkaisuaolekäytettävissäeikäpoikkeushaittaakyseistenlajien
kantojen suotuisan suojelun tasoa.  Lisäksi edellytetään, että poikkeamiselle on kansanterveyttä ja yleistä
turvallisuuttakoskevataimuuyleisenedunkannaltapakottavasyy,mukaanlukiensosiaalisetjataloudellisetsyyttai
jospoikkeamisestaonensisijaisenmerkittäväähyötyäympäristölle.

Teollisuusalueet

Renforsinrantaanloppuvuodesta2016valmistuneessabioetanolitehtaassatuotetaanetanoliamaksimissaan10milj.
litraavuodessa.TuotantolaitoksellaonPohjoisͲSuomenAluehallintoviraston7.3.2014myöntämäympäristölupasekä
TurvallisuusͲ ja kemikaalivirasto Tukesin 18.10.2016 myöntämä lupa vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja
varastointiin.  Bioetanolin tuotanto on laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia terveydellisesti ja
fysikaalisestivaarallistenkemikaalienmääränperusteella.

St1BiofuelsOysuunnitteleetuotannonlaajentamistajauuden,50milj.litraaetanoliavuodessavalmistavantehtaan
rakentamista samalle alueelle.  Laajennushankkeen jälkeen tuotantomäärä olisi enintään 60 milj. litraa vuodessa.
Laajennushankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), joka on päättynyt Kainuun ELYͲ
keskuksen8.12.2016antamaanyhteysviranomaisenlausuntoon.

Kajaani CellunolixͲhankkeeseen eli bioetanolitehtaan laajennushankkeeseen on tullut soveltaa ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä YVAͲasetuksen 6 §:n hankeluettelon kohdan 6) e perusteella, koska kyseessä on vaarallisten
kemikaalienjaräjähteidenkäsittelynturvallisuudestaannetussalaissa(390/2005)tarkoitettujavaarallisiakemikaaleja
laajamittaisestivalmistavatehdas.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Kainuun ELYͲkeskus toteaa, että Renforsin rannassa bioetanolituotannolle
varatulla alueella tulee käyttää maakuntakaavan mukaisesti kaavamerkintää T/kem, TeollisuusͲ ja varastoalue, jolle
voidaan sijoittaa merkittäviä, vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia, mikä vastaa alueen tämän
hetkistäjasuunnitteillaolevaakäyttötarkoitusta(bioetanolitehtaanlaajennushanke).

Kaavaluonnoksen mukainen T/kemͲteollisuusalue Renforsin rannan luoteispuolella on osoitettu Kainuun
maakuntakaavassa asuntoalueeksi A.  Koska yleiskaavaluonnos on tältä osin maakuntakaavan vastainen, tulee
ratkaisunperusteluttuodaesillekaavaselostuksessa.

PalvelualueenvarausP/res

Kaavaluonnoksessa on osoitettu suunnittelualueen eteläreunaan mahdollinen uusi palvelujen, hallinnon ja kaupan
aluevaraus P/res.  Kainuun ELYͲkeskus katsoo, että tämä käyttötarkoitus etäällä muista palvelualuevarauksista
hajauttaayhdyskuntarakennettajavaarantaaliikenneturvallisuutta6Ͳtielletapahtuvansuoranliittymisenvuoksi.

Hautausmaa

Kaavaselostuksenkohdassa1.7.6.onesitettylyhyenätoteamuksena,ettäuudellehautausmaalleontarvetta.Kainuun
ELYͲkeskus näkee tarpeelliseksi, että Kajaanin kaupungin hautausmaatilannetta esitellään laajemmin kaavaͲ
asiakirjoissa.

PilaantuneetmaaͲalueet(PIMA)


KainuunELYͲkeskuspitääinformatiivisestitärkeänä,ettämerkittävimmätpilaantuneidenmaaͲainestenalueet(PIMA)
merkitäänkaavakarttaan.TämänlisäksikaavaselostuksessaolisihyväesittäätämänhetkinenPIMAͲtilanneMATTIͲ
rekisterinmukaisesti.
Kajaaninkeskustaajama2035osayleiskaava
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Tieliikeneteenyhteystarve(junaraiteidenalikulku)

Kaavaselostuksessa kohdassa 1.7.8. todetaan, ettei Kajaanin raidelogistiikan kehittämisselvityksessä (Kajaanin
kaupunki, Insinööritoimisto Liidea Oy, 29.6.2011) ole tullut esille uusia tilavaraustarpeita raideliikenteelle.
Mahdollisesti rautatieaseman kohdalla sijaitsevalta ratapihalta voitaisiin poistaa yksi raide ja helpottaa sillä mm.
raiteenalikulunjärjestämistä.KainuunELYͲkeskusesittää,ettätämäyhteystarvemerkittäisiinkaavakarttaan.

UlkoiluͲjamoottorikelkkareitit

Kaavaselostuksenkohdassa1.7.6.todetaanulkoilureiteistäseuraavaa:Laajalatujenjaulkoilureittienverkostajatkuu
kevyenliikenteenväylienkauttakaikkiallekaupunkiin.Vimpelinlisäksimm.Pöllyvaarassa,LohtajallajaKätönlahdessa
onvalaistutpururadat/hiihtoladut.Latujaonkaikissakaupunginosissa.Lisäksilatujaontalvisinjäällä.

Kaavaluonnoksessaeiolehuomioitumoottorikelkkareittejä.
Kainuun ELYͲkeskus esittää, että ulkoiluͲ ja moottorikelkkareittien pääverkostot merkitään kaavakarttaan (vrt.
maakuntakaava).

Vastine:
ELYͲkeskus arvioi, että Kruununpuodinmäen siltaratkaisu heikentäisi Kajaanin tärkeimmän kulttuurihistoriallisen
alueenvaltakunnallisestikinmerkittäviäarvojajaesittää,ettäkaavaratkaisunvaikutuksiaKajaaninjoenhistorialliseen
kokonaisuuteen (RKY) on arvioitu kohteen merkittävyyteen nähden puutteellisesti. ELYͲkeskus ei viittaa lainkaan
uuteen selvitykseen Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista lausunnossaan tai osoita, millä tavoin arviointi on ollut
puutteellista. ELYͲkeskus viittaa Kajaaninjoen siltavaihtojen selvityksestä esitettyihin asiantuntijakannanottoihin
(Kainuun Museo ja Museovirasto) ja myös ELYͲkeskuksen omaan lausuntoon aiemmasta YVA:sta (2000).
Siltavaihtoehtoja on arvioitu kaavatasoon nähden kattavasti selvityksessä Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista.
KulttuuriympäristönanalyysinosaltaaiempiYVAonvanhentunut.

Selvityksessä Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista on tarkasteltu siltavaihtoehtojen vaikutuksia kulttuuriympäristöön,
kaupunkikuvaan ja maisemaan sillä hetkellä tiedossa olevien aineistojen avulla asiantuntijatyönä. Käytettävissä on
ollut mm. Museoviraston RKYͲkohteiden kuvaukset ja rajaukset, Museoviraston muinaisjäännösrekisteri ja
kulttuuriympäristöportaali sekä Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto Ͳpalvelu. Lisäksi konsultilla on ollut
käytössään Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavaͲalueen arkeologinen inventointi (2016), Kajaanin kaupungin
inventointitietokannan (INKA) kohdetiedot lähialueen inventoiduista rakennuksista sekä luettelo maakuntakaavan,
keskustaajama 2015 osayleiskaavan ja asemakaavan suojelukohteista. Laeilla suojellut kohteet ovat niin ikään
Museovirastonrekisteriportaalissa.KulttuuriympäristöönjamaisemaanliittyväanalyysiontehtyasiantuntijaͲarviona
Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Ͳjulkaisussa (Suomen ympäristö 14/ 2013) ja Maisemaselvitys, Tietoa
maisemastajasuuntaviivojasuunnitteluntueksiͲjulkaisussa(ElinkeinoͲ,liikenneͲjaympäristökeskus,opas9/2013)
esitettyjenperiaatteidenmukaisesti.Aineisto,jokaanalyysissäonollutkäytettävissä,onollutkattava.Seettäjotain
kohdetta ei mainita selvitysraportin tekstissä, ei tarkoita sitä, ettei kohdetta olisi huomioitu selvityksessä.
AsiantuntijaͲarviossaonvoitutodeta,ettäsiltavaihtoehdollaeiolevaikutustakyseiseenkohteeseeneikäsitäsiksiole
tarkoituksenmukaista luetella tekstissä. Käytettävissä on ollut myös aiempia laadittuja maisemaͲ ja
historiaselvityksiä. Selvityksessä siltavaihtoehtojen vaikutukset on arvioitu sanallisesti ja lisäksi koottu
yhteenvetotaulukkoon.Selvityksessämyöstodetaan,ettähaitallisiavaikutuksiavoidaantarkemmassasuunnittelussa
lieventää. Kaavaratkaisun vaikutuksia siltaratkaisun osalta on selvitetty yleiskaavan tehtävään ja tarkoitukseen
nähden merkittävät vaikutukset suunnittelussa arvioivalla tavalla ja kuten Selvityksessä Kajaaninjoen
siltavaihtoehdoista todetaan, haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää suunnitelmien tarkentuessa. Katso myös
MuseovirastonjaKainuunMuseonlausunnoistaannetutvastineet.
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Kainuun ELYͲkeskus on todennut käydyissä viranomaisneuvotteluissa luontoselvitysten olevan riittäviä mm.
16.2.2016. Osayleiskaavaan tehdyt luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden
kohdemerkinnätontehtysamallaperiaatteellakokokaavaͲalueelle.MerkinnätperustuvatKajaaninkeskustaajama
2030 Ͳosayleiskaava luontoselvityksessä (FCG 5.5.2014) tehtyihin aluerajauksiin. Selvityksen taustaͲaineistona on
ollut aiempi luontoselvitysaineisto sekä HerttaͲtietokanta maastotarkasteluiden lisäksi. Tuossa selvityksessä
Karoliinanpuiston alue on määritelty liitoͲoravan potentiaaliseksi elinympäristöksi. Siltavaihtoehtojen selvitystä
varten kevään ja kesän 2016 aikana tehdyssä luontoselvityksessä ei paikannettu liitoͲoravan pesää alueelta vaan
havaittiin ainoastaan joitakin papanapuita. Syksyn 2016 aikana liitoͲoravan kuitenkin havaittiin ELYͲkeskuksen
selvityksenmukaanpesivänalueella(tiedoksiantoneuvottelussa8.12.2016).Kruununpuodinmäensiltavaihtoehdon
linjausosuuliitoͲoravanelinympäristöön.SittemminalueentulkitsemistaliitoͲoravanelinympäristöksionkäytyläpi
aiempienselvitystenpohjaltaELYͲkeskuksenasiantuntijankanssa(neuvottelu5.4.2017)jatulkittualueliitoͲoravan
elinympäristöksi. Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto edellyttää poikkeamisen hakemista luonnonsuojelulain liitoͲ
oravan suojelusäännöksistä. Tässä yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuuksia lieventää haitallisia vaikutuksia.
LiitoͲoravan osalta tehdään lisäselvityksiä kevään 2017 aikana. Selvitysten perusteella on mahdollista muodostaa
aluerajaus liitoͲoravan elinympäristölle ja lisätä se kaavakarttaan. Alueella mahdollisesti pesivän lepakon elinpiirit
voivataiheuttaapoikkeamistarpeen.Lepakonosaltatehdäänlisäselvityksiäkesän2017aikana.

Renforsin Rannan T/kemͲmerkinnän osalta maakuntakaava on vanhentunut. Merkintä viittaa 2008 toimintansa
lopettaneeseenUPMͲKymmeneOyj:npaperitehtaaseen,jokaolisuuronnettomuusvaarallinenkohdeelins.SevesoͲ
kohde. Tukes toteaa lausunnossaan St1 Biofuelsin tuotantolaitokseen viitaten, että ”laajennuksen myötä laitos
tultaisiin todennäköisesti luokittelemaan suuronnettomuusvaaralliseksi kohteeksi (ns. SevesoͲkohde), jolle
suositellaankaavamerkintääT/Kem”.Lausuntoeiannaaihettamuuttaakaavakarttaa.Kts.myösTukesinlausunnon
vastine.

T/kemͲalue sijoittuu osayleiskaavassa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A) osoitetulle alueelle.
Maakuntakaavan määräysten mukaan merkinnällä A osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym.
työpaikkaͲalueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenneͲ, virkistysͲ, puistoͲ ja
erityisalueineen. Merkintä mahdollistaa myös teollisuuden sijoittumisen alueelle. Tarkempi jako eri toimintoihin
ratkaistaankuntakaavoituksessa.

P/resͲalueenosaltakts.PohjoisͲPohjanmaanELYͲkeskukselleannettuvastine.

Seurakuntaonantanutlausunnonhautausmaatilanteesta.Lausuntoliitetäänkaavanasiakirjoihin.

KaavanlaadintaͲajankohdan(2017)PIMAͲtilanneMATTIͲrekisterinmukaisestiliitetäänkaavaͲasiakirjoihinluettelona.
PIMAͲtilanne muuttuu eikä sitovalle kaavakartalle haluta lisätä tiedostusluonteista jatkuvasti muuttuvaa tietoa.
Kaavanmittakaavastajohtuenkohteettäytyisiosoittaapistemäisinäjakohteitatulisikaavakartallevarsinrunsaasti.
Asemakaavoihin on merkitty PIMAͲkohteita ja kunnostustarpeita ja asemakaavatasolla kohteiden merkitseminen
onkin tarpeen. Kohteet merkitään asemakaavaan rajauksina. Yleiskaavan yleisiin määräyksiin sisältyy määräys:
”Maaperänmahdollinenpilaantuneisuusontutkittavajatarvittaessapuhdistettavaennenrakentamista.”

ELYͲkeskusesittää,ettäalikulunyhteystarverautatieasemankohdallamerkittäisiinkaavakarttaan.Lausuntoeianna
aihettamuuttaakaavakarttaa.Yhteysratkaistaanyksityiskohtaisemmassasuunnittelussa.

Kajaanin pyörätieverkon kehittämissuunnitelma on valmistunut 2017. Kehittämissuunnitelmassa esitetty kevyen
liikenteenverkkoonmerkittykaavakarttaan.VͲalkuisetulkoiluͲjavirkistysalueetsisältävätmyösalueellesijoittuvat
ulkoilureitit. Kaavan tarkkuustasosta johtuen esimerkiksi asuinalueiden asuntokatuja ei ole merkitty kaavakarttaan
vaan ainoastaan pääkadut ja kokoojakadut. Kaavakartalla ei ole tarkoituksenmukaista esittää ulkoilureittien
verkostoakokonaisuudessaanvaannesisältyvätalueidenkäyttötarkoituksiin.Sensijaanmaakuntakaavanmukaiset
moottorikelkkareititlisätäänkaavakarttaan.
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Kainuunsote/ympäristöterveydenhuolto
26.4.2017

Kajaanin ympäristötekninen toimiala on pyytänyt ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa vireillä olevasta Kajaanin
keskustaajama2035osayleiskaavaluonnoksesta.

Yleiskaavantavoitteenaonmahdollistaa
x Kajaanin kehittäminen maakuntaͲ ja kaupunkikeskuksena siten, että Kainuussa pysyvät ja kehittyvät
monipuolisetyksityisetjajulkisetpalvelutsekäteollinentuotanto.
x Kajaanistamaakuntaanjamuihinkeskuksiinhyvätyhteydet.
x KajaaninliikennejärjestelmänkehittäminenturvallisenajasujuvanaedistäenkevyttäͲjajoukkoliikennettä.
x asumistarpeidenjatoiveidenmuutosniin,ettäKajaanionhaluttuasuinpaikka.
x Kajaaninjoen ympäristön kehittäminen edistäen virkistysͲ ja matkailukäyttöä sekä ajoneuvoliikenteen
poistaminenKajaaninlinnanraunioilta.
x keskustaajamanluonnonmonimuotoisuudenvaaliminen.
x kaupunkirakenteeneheyttäminen.

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavamuutos laaditaan oikeusvaikutteisena ja se tulee korvaamaan alueellaan
Keskustaajama 2015 osayleiskaavan ja Karankalahden osalta Nuasjärven rantaosayleiskaavan. Muilta osin laajempi
Keskustaajama2015osayleiskaavajäävoimaan.PääsääntöisestiosayleiskaavaͲalueelletullaanlaatimaanasemakaava
poislukienlaajatulkoiluͲ,maaͲjametsäalueet.

Kaava on aluevarausyleiskaava, jossa strategisena piirteenä on asuinalueiden ylimitoitus, joka mahdollistaa
aluevarausten valinnan asemakaavoitettaviksi tarpeen mukaan valtuustokausittain maankäyttöpoliittisessa
ohjelmassa. Merkittävimmät osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt muutokset koskevat liikenneverkkoa, kaupan
sijoittumistajamitoitustasekäuusiaasuinͲjateollisuusalueita.

Ympäristöterveydenhuoltoontutustunutluonnosasiakirjoihinjatoteaalausuntonaanseuraavaa:

KaavaselostusͲjaosayleiskaavaluonnoksessaonselvitettymelkokattavastiterveydensuojeluviranomaisenvalvontaan
jatoimivaltaankuuluviaasioita.

Melun osalta kaavatyössä on hyödynnetty Kajaanin meluselvitystä, jossa on mallinnettu keskustaajaman lähialueen
merkittävimpien melulähteiden aiheuttamat melutasot nykyͲ ja ennustetilanteessa. Selvityksessä on määritetty
alustava meluntorjunta sellaisille kohteille, joissa melu aiheuttaa eniten ongelmia. Kaavaluonnoksessa on melu
huomioituuseassakaavamerkinnässäsekämyösyleisissäkaavamääräyksissä.Suojaviheralueidenaluevarauksissaon
huomioitu myös melusuojauksen rakentamismahdollisuus. Uusien asuinalueiden sijoittamisessa on huomioitu
mahdollisetmelustajatärinästäaiheutuvathäiriöt.

Suunnittelualueellaeisijaitsetärkeitäpohjavesialueita.

YmpäristöterveydenhuollollaeiolehuomauttamistaKajaaninkeskustaajama2035osayleiskaavaluonnokseen.
Vastine:
Lausuntoeiaiheutamuutoksiakaavakarttaan.
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KainuunMuseo
2.5.2017

Kajaaninkeskustaajama2035osayleiskaavanluonnos

Kajaanin kaupunki on pyytänyt Kainuun Museolta lausuntoa Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava 2035
luonnoksesta.

Kajaaninkeskustaajamanosayleiskaavanuudistamistyökäynnistyi,kunvoimassaolevaKajaaninkeskustaajama2015
osayleiskaavaolitodettupääosintoteutuneeksijatoimintaympäristösekälainsäädäntömuuttuneeksi.Kaavaontullut
vireille1.6.2011.

Rakennettuympäristö
Keskustaajama 2035 tavoitteissa 1.6. yhtenä kohtana on luoda kaavalla ohjaus suunnittelulle ja rakentamiselle
edistäen virkistysͲ ja matkailukäyttöä osassa keskustaa ja Kajaaninjoen historiallista kokonaisuutta, jotka ovat
valtakunnallisestimerkittäviärakennettujakulttuuriympäristöjä.

Kaupunkirakenteeseen, kulttuuriympäristöön ja liikennejärjestelmään vaikuttavana tavoitteena on poistaa
ajoneuvoliikenneKajaaninlinnanrauniolta.

KainuunMuseoon17.11.2016ottanutkantaaKajaaninjoensiltavaihtoselvitykseenjatodennut,ettävaihtoehtoVE1
uusi siltayhteys Kruununpuodinmäeltä vastarannalle vaikuttaa liikenteellisesti parhaalta, mutta rikkoo
kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävällä alueella rakennetun ympäristön ja maiseman eikä museo näe
mahdollisuuttatoteuttaauuttasiltayhteyttäVE1ehdotuksenmukaisesti.
KainuunMuseopysyyedelleenantamassaankannanotossa.

Kaavaluonnoskarttaanonmerkittyvainlailla,asetuksillajasopimuksillasuojellutkohteetsekäalueellisenamerkintänä
valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) kohteet. Kainuun Museon laatima ja
arvottamaselvitysKajaaninkeskustaajamankulttuuriympäristöstäliitekarttoineenonyleiskaavanliitteenä.Selvitystä
onreferoitukohdassa1.7.4.kulttuuriympäristö.

Yleiskaavakartan kaavamerkinnät ja Ͳmääräykset koskien rakennetun ympäristön alueiden erityisominaisuuksia ovat
riittävät.

Kiinteätmuinaisjäännökset
Kaavaluonnoksessa muinaisjäännöksiä on merkitty kahdella tavalla: alueena ja pistemäisenä neliönä. Kaavan
käytettävyyden näkökulmasta olisi hyvä, jos kaikki muinaisjäännökset merkittäisiin alueina, sillä kaikille alueen
muinaisjäännöskohteilleonmääritettyaluerajaus.Joskuitenkaannäineihalutatehdä,joalueenamerkitynKajaanin
linnan lisäksi alueena tulee merkitä Kontiosaaren pyyntikuoppaͲalue sen laajaͲalaisuuden vuoksi. Kohde on myös
nostettu maakunnallisesti merkittäväksi. Kajaanin vanha asemakaavaͲalue (1000007476) on saanut
muinaisjäännösrekisterissä aluerajauksen ja se on hyvä merkitä myös kaavaan alueena merkittävyytensä ja laajaͲ
alaisuutensa johdosta.  Jos muiden kohteiden merkintä halutaan pitää pistemäisenä, tulee kaavamerkin
kaavamääräykseenlisätälause:”Muinaisjäännöksenlaajuustuleeselvittäämuseoviranomaiselta”.
KainuunMuseosuositteleekäyttämäänneliöidenyhteydessäsmͲmerkintääjanumerointia,joissanumerotviittaavat
kaavaselostuksessaolevaanmuinaisjäännösluetteloon.

InventointiraportissakohdePyörre1/Kätönlahtiontodettutuhoutuneeksijaseonmerkittymuinaisjäännösrekisteriin
tuhoutuneeksi.Kohteenvoijättääpoiskaavasta.
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Kaavassa tervahauta kohdenimellä Karankalahti 2 sijoittuu P/resͲalueelle. Tulevassa maankäytössä tulee ottaa
huomioonmuinaisjäännöskohteensäilyttämisenlisäksimuinaisjäännöstäympäröivänalueenmaisemallisetarvot.
Vastine:
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto on kaupunginhallituksen valitsema siltalinjaus. Siltavaihtoehdon vaikutuksia
kulttuuriympäristöön on selvitetty Selvityksessä Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista ja myös esitetty haitallisten
vaikutustenlieventämistäjatkosuunnittelussa.Kulttuuriympäristöalueellaonmonikerroksinen.Uusisiltavoiluoda
maisemassa myös yhdistävän tekijän hajanaisessa ja jäsentymättömässä ympäristössä. Katso myös Kainuun ELYͲ
keskuksenjaMuseovirastonlausunnoistaannetutvastineet.

Muinaisjäännöskohteiden osalta kaikkia kohteita ei merkitä kaavakarttaan aluerajauksena kaavan mittakaavan
vuoksi.Määräyksiinlisätäänteksti”muinaisjäännöstenlaajuustuleeselvittäämuseoviranomaiselta”.Aluerajauksena
kaavakarttaanmerkitäänpääkäyttötarkoituksenpäällekkäismerkintänäKontiosaarenpyyntikuoppaͲaluejaKajaanin
vanha asemakaavaͲalue. Kohdenumerointia ei käytetä kaavan mittakaavan vuoksi. Kohde Pyörre 1/ Kätönlahti on
tuhoutunut ja se jätetään pois kaavakartasta. Karankalahti 2 sijoittuu P/resͲalueelle. Sen säilyttäminen ja
maisemallisetarvottulevatarvioitaviksiyksityiskohtaisemmassasuunnittelussa.


Museovirasto
24.4.2017

Museovirasto ei anna erillistä lausuntoa Kainuun keskustaajaman osayleiskaavasta, kuten edellisessä viestissä
todettiin. Museovirasto kuitenkin olettaa, että Museoviraston 17.11.2016 antama kannanotto Kajaaninjoen
siltavaihtoehdoistaotetaanhuomioonkaavaakäsiteltäessä.

Museovirastonkommentti,Kajaaninjoensiltavaihtoehdot
PirjoUino,YliͲintendenttijaMarjaͲLeenaIkkala,Intendentti,17.11.2016

KajaaninkaupunkipyytääMuseovirastonkannanottoakaupunginselvitykseenKajaaninjoensiltavaihtoehdoista(2016).
Tarkoitus on valita selvityksen perusteella siltavaihtoehto, joka merkittäisiin myös osayleiskaavaan. Museovirasto
ottaaasiaankantaarakennetunkulttuuriympäristönosalta.

Kajaaninjoenhistoriallinenkokonaisuusonvaltakunnallisestimerkittävärakennettukulttuuriympäristö(RKY)jasiihen
kuuluvat myös voimalaitosten muodostamat RKYͲalueet. Linnanraunio, tervanpolton historian ja teollisuuden
muistomerkit muodostavat niin maiseman kuin historian kannalta vaativan suunnittelutehtävän. RKYͲalueilla on
alueidenkäytönratkaisujensovelluttavaalueenhistorialliseenkehitykseen.

Siltavaihtoehtoja on arvioitu harkinnanvaraisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVAͲmenettely)
vuosina1997–1999.SelvityspäivittääYVA:a,muttatoisaaltaselvitettävätsillateivätoleaivansamat.

KajaaninkeskustaajamassaKajaaninjoenvoiylittääviidestäkohdasta:moottoriajoneuvoillaLinnansiltaa,Koivukosken
siltaajaohitustiensiltaa(VT5)pitkin.LinnansillallajaKoivukoskensillallaonmyöskevyenliikenteenväylät.Ohitustien
yhteydessä kevyen liikenteen yhteys on erillisenä. Kyynäspäänniemen silta ja ponttoonisilta ovat kevyen liikenteen
siltoja.

RauniolinnanosaltatärkeintäonajoneuvoliikenteenpoistaminenLinnansillaltajasillankeventäminentaipurkaminen
myöhemmin. Silta vähentää linnan arvoa kulttuuriympäristökohteena ja pitkällä aikavälillä heikentää linnan
säilymismahdollisuuksia. Vaihtoehtoja, joissa ajoneuvoliikenne jää sillalle, Museovirasto ei pidä jatkokehittelyn
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arvoisina(vaihtoehdot0,VE0.1/0.2).Museovirastoesittäämaantiesillanpurkamistajakevyenliikenteenjärjestelyjen
toteuttamistalinnanpihantasossa.

MyösKruunupuodinmäensillantoteuttaminen(VE1)vaarantaisialueenkulttuuriympäristönarvojensäilymisen.Sen
alle jäisi arvokas tervakanava ja Kalkkisillantie ympäristöineen, mikä olennaisesti vähentäisi kohteiden arvoa. Se
vaikuttaisi myös Karolinenburgin kartanomiljööseen ja Ämmäkosken voimalaitoksen ympäristöön ja siltaan liittyvät
katujärjestelytsivuaisivatKajaaninKauppakadunfunkistalojenjaRaatihuoneentorinRKYͲaluetta.

Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta parhaiten jatkokehittelyyn sopisivat vaihtoehdot Ponttoonisilta(VE3)ja
Kontiosaaren silta(VE4), joiden on jo selvityksessä todettu aiheuttavan vähiten haittoja kulttuuriympäristöön,
kaupunkikuvaanjamaisemaan.

Vesialueen muuttuvan käytön alueilla tulee varautua arkeologiseen vedenalaisinventointiin ja tarkennetuista
suunnitelmistatuleepyytääMuseovirastonlausunto.ArkeologiseenintressiinottaakantaaKainuunMuseo.
Vastine:
Kaavaan valittu Kruununpuodinmäen siltalinjaus poistaisi toteutuessaan ajoneuvoliikenteen Linnansillalta, mitä
Museovirasto pitää Rauniolinnan osalta tärkeimpänä tavoitteena. Kaava ei ota kantaa siihen, miten Linnansiltaa
kehitettäisiinkevyenliikenteenkäyttöönajoneuvoliikenteenpoistuessasillalta.

Museovirastoarvioi,ettäKruununpuodinmäensillantoteuttaminenvaarantaisialueenkulttuuriympäristönarvojen
säilymisen ja luettelee sillan läheisyyteen jääviä kohteita tarkemmin nimeämättä, kuinka näiden kohteiden arvot
heikkenisivät sillan vaikutuksesta. Siltavaihtoehtojen selvityksen mukaankin haitallinen vaikutus
kulttuuriympäristöön voi olla suuri mutta sillan vaikutuksia voidaan lieventää suunnittelussa (7.5.5 Haitallisten
vaikutusten lieventäminen). Selvityksen mukaan Kruununpuodinmäen silta muodostaa suunnittelussa erittäin
vaativan kohteen, missä tapauksessa sillan ulkonäköön liittyvät tavoitteet ovat erittäin korkeat. Sillan alle jää toki
tervakanava mutta se tulisi ottaa huomioon sillan suunnittelussa siten, että silta voi myös toimia esimerkiksi
katosrakenteena tervakanavalle. Sillan alapuolisiin rakenteisiin ja kattamiseen täytyisi kiinnittää suunnittelussa
erityistä huomiota. Tervakanava on osittain rekonstruoitu, joten sen autenttisuutta ja arvoa voi myös arvioida
suunnitelmien tarkentuessa. Myös Kalkkisillantien ympäristön arvojen säilymiseen vaikuttavat oleellisesti sillan
rakenteelliset ratkaisut. Sulunvartijanmökki eli lussitupa on jo aiemmin siirretty. Sen osalta voisi pohtia, olisiko
mahdollistasiirtääsitäjälleen.Mahdollisestimyösjääkäripatsastavoitaisiinsiirtäähieman.Ämmäkoskenvoimalaitos
sijaitsisi sillan läheisyydessä mutta silta ei välttämättä heikennä voimalaitoksen arvoa, jos se sijoittuu sopivaan
korkoon voimalaitokseen nähden ja on laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu. Voimalaitos muodostaa alueen
suurimittakaavaista, teollista rakentamista, johon sillan olisi mahdollista sopeutua hyvin. Siltavaihtoehtojen
selvityksen mukaan mittakaavallinen yhtenäisyys auttaa siltaa integroitumaan ympäristöön. Myös jokimaiseman
pitkittäiset näkymät on mahdollista säilyttää tarkastelemalla sillan korkoa. Karolineburgin kartano sijaitsee tällä
hetkellä metsikön takana ja se, että kartano tulisi paremmin esiin maisemassa ja näkyväksi, voisi olla myös
positiivista. Toisaalta puustoa on myös mahdollista jättää suojaamaan kartanon ympäristöä, mikäli sitä pidetään
parempana vaihtoehtona, koska siltaratkaisun ja kartanoalueen väliin jää tilaa. Karolineburgin kartanon puolella
erityistähuomioitatulisikiinnittääpengerrystenvälttämiseen:siltaatulisijatkaaniinpitkälle,ettäsiltapenkereetja
maaston muotoilutarve jäisivät vähäisiksi. Tällöin myös puuston poistamisen tarve olisi vähäisempää. Kajaanin
Kauppakadun funkistalojen ja Raatihuoneentorin RKYͲalueen osalta sillan vaikutus olisi ehdottomasti positiivinen,
kunkävelykeskustankehittäminenalueellaetenisijaautoliikennekeskustanalueellavähenisi.

Myös Ponttoonisilta sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Ponttoonisillan
vaatima radanylitys joen etelärannalla aiheuttaa korkeat penkereet, jotka katualuejärjestelyjen ohessa peittävät
pienempimittakaavaisetkonttoriͲjaporttipaloasemarakennuksetponttoonisillanläheisyydessä.Selvityksenmukaan
kulttuuriympäristökokonaisuuteenaiheutuukeskisuurihaitallinenvaikutusjasillansuunnittelutässäkintapauksessa
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onvaativasuunnittelukohde.Kontiosaarieikuuluvaltakunnallisestimerkittävänkulttuuriympäristönaluerajaukseen
mutta myös sen osalta sillan suunnittelu muodostaisi vaativan suunnittelukohteen. Liikenteellisesti Kontiosaaren
vaihtoehtoonkaikistaheikoin.

Arkeologisen vedenalaisinventoinnin tarve otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa ja tarkennetuista
suunnitelmistapyydetäänMuseovirastonlausunto.



Kajaaninkaupungintoimielimetjaliikelaitokset

Ympäristötekninenlautakunta
29.3.2017§35
Kaupunginhallitus on asettanut Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaluonnoksen nähtäville ja pyytänyt siitä
lausunnonmm.ympäristötekniseltälautakunnalta.Lausuntoonannettava28.4.2017mennessä.

Osayleiskaavaluonnoskarttajakaavaselostusluonnosjaetaanlautakunnanjäsenilleesityslistanmukanaoheisliitteenä.

Osayleiskaavaluonnoksen tavoitevuosi on 2035, joten luonnoksessa varaudutaan noin kahdenkymmenen vuoden
maankäytön tarpeisiin. Koska toimintaympäristö tänä aikana muuttuu, yleiskaavalta edellytetään yleispiirteisyyttä.
Kajaanissa on omaksuttu maankäytön suunnittelussa käytäntö, jossa keskustaajaman yleiskaava ohjaa toimintaa
strategisella tasolla, ja valtuustokausittain hyväksyttävällä maankäyttöpoliittisella ohjelmalla päätetään, miten
lyhyemmälläaikavälilläyleiskaavaatoteutetaan.

Yleiskaavaluonnoksessa on varauduttava Kajaanin strategian mukaiseen kasvutavoitteeseen. Kaupunginhallitus on
20.12.2016valinnutyleiskaavaluonnoksessaesitettäväksisiltavaihtoehdoksiKruununpuodinmäensillan.

Ympäristötekninenlautakuntatoteaalausuntonaan:

1.Osayleiskaavaluonnoksentavoitteetonoikeinasetettu.
2.OsayleiskaavaluonnosmahdollistaareservialueineenKajaaninkaupunkistrategianmukaisenkasvuntoteutumisen.
3.Osayleiskaavamääräyksetkestävätriittävänyleispiirteisinäpitkäntavoiteajanjaksonaikanamahdollisestitapahtuva
toimintaympäristönmuutokset.
4.Osayleiskaavaluonnos mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kunnallistekniikan verkoston käyttöasteen
lisäämisen.
5.Kruununpuodinmäen uusi siltavaraus parantaa merkittävästi kaupunkikeskustan liikennejärjestelyjä.
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto mahdollistaa Kajaaninjoen pohjoispuolella sijaitsevien maankäytöllisesti ja
liikenteellisestiedullistenasuinalueidenkäyttöönoton.Siltavaihtoehtoparantaaliikenneturvallisuutta,jamahdollistaa
osaltaankaupunkikeskustankehittämistäviihtyisänäjaturvallisenaalueena.Kaavaluonnostukeekaupunkirakenteen
toimivuuttaliikenteenkannaltakestävänkehityksensuuntaisesti.
6.Suvantolan ja Polvelan alueella uudet asuinalueet ulottaa yleiskaavassa rantaan saakka. Tällöin näiden alueiden
asemakaavojalaadittaessahaluttujenrantatonttienkaavoitusvaihtoehtoaeisuljetapois.

SuviKarjalainenesittiJukkaPoutiaisenkannattamana,ettäehdotuksenkohdasta6.Suvantolanaluejätetäänpois.
EeroJuutinenesittiTuulaVäyrysenkannattamana,ettäehdotuksenkohta6.poistetaan.
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Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: Suvi Karjalaisen ehdotus JAA, Eero
JuutisenehdotusEI.

Äänestyksen tulos: 4 JAAͲääntä (Karjalainen Suvi, Poutiainen Jukka, Patronen Kaija, Haukipuro Airi), 5 EIͲääntä
(JuutinenEero,VäyrynenTuula,LeinonenVoitto,RissanenHelena,TihinenAri),poissa2.

Puheenjohtaja totesi, että nyt äänestetään teknisen johtajan ehdotus vastaan ensimmäisen äänestyksen voittanut
ehdotus.Ympäristötekninenlautakuntahyväksyipuheenjohtajanäänestysehdotuksen:teknisenjohtajanehdotusJAA,
EeroJuutisenehdotusEI.

Äänestyksen tulos:4 JAAͲääntä (Patronen Kaija, Haukipuro Airi, Karjalainen Suvi,Leinonen Voitto), 5 EIͲääntä
(JuutinenEero,VäyrynenTuula,PoutiainenJukka,RissanenHelena,TihinenAri),poissa2.

PuheenjohtajatotesiympäristöteknisenlautakunnanhyväksyneenEeroJuutisentekemänesityksen.
Vastine:
Ympäristöteknisenlautakunnanlausuntoeiaiheutamuutoksiakaavakarttaan.


Ympäristöteknisenlautakunnanlupajaosto
26.4.2017§23
KaupunginhallitusonasettanutKajaaninkeskustaajama2035osayleiskaavaluonnoksennähtävillejapyytänytsiitä
lausunnonmm.ympäristöteknisenlautakunnanlupajaostolta.Lausuntoonannettava28.4.2017mennessä.
Osayleiskaavaluonnoksen tavoitevuosi on 2035, joten luonnoksessa varaudutaan noin kahdenkymmenen vuoden
maankäytön tarpeisiin. Pitkä aikajänne edellyttää yleiskaavalta yleispiirteisyyttä. Osayleiskaavalla ohjataan kunnan
osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä yleispiirteisesti ja sovitetaan toimintoja yhteen. Kaavoitettava alue
muodostuukeskustaajamanasemakaavoitetustaalueestajaasemakaavaͲalueenlaajenemisalueista.Keskustaajaman
alueellaonvoimassaKeskustaajama2015osayleiskaava,jonkaaluevarauksetovatpääosintoteutuneetjatoiminnot
joillakin alueilla muuttuneet. Asumisen aluevaraukset on pääosin käytetty. Myös kaupunkistrategian kasvutavoite
edellyttäästrategiaatukevaaosayleiskaavaa.
Keskustaajama2035osayleiskaavantavoitteet
1.KajaaniakehitetäänmaakuntaͲjakaupunkikeskuksena.
2.Kajaanistaonmaakuntaanjamuihinkeskuksiinhyvätkulkuyhteydet.
3.Kajaaninliikennejärjestelmäonturvallinenjasujuvasekäkevyttäjajoukkoliikennettä
edistävä.
4.AsumistarpeidenjaͲtoiveidenmuutosotetaanhuomioonniin,ettäKajaanionhaluttu
asuinpaikka.
5.Kajaaninjoenhistoriallinenkokonaisuusjaosakeskustaaovatvaltakunnallisesti
merkittäviärakennettujaympäristöjä.
6.Luonnonmonimuotoisuuttakeskustaajamanalueellavaalitaan.
7.Kajaaninkaupunkirakenteeneheyttäedistetään.
Kaupunginhallitus on 20.12.2016
Kruununpuodinmäensillan.

valinnut

yleiskaavaluonnoksessa

esitettäväksi

siltavaihtoehdoksi

Osayleiskaavaluonnoskarttajakaavaselostusluonnosjaetaanjaostonjäsenilleesityslistanmukanaoheisliitteenä.
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Ympäristöteknisenlautakunnanlupajaostototeaalausuntonaan
Osayleiskaavaluonnos2035onlaadittuhuolellajasenselvityksetovatriittäviä.Luontokohteetonotettukaavassa
pääosinhyvinhuomioon.Kaavaratkaisueheyttääyhdyskuntarakennettavähentäenliikkumistarvetta,milläon
suotuisiavaikutuksiaympäristöön.Uusienasuntoalueidensuunnittelunjatoteutuksenosaltatuleemeluntorjuntaan
kiinnittääennakoltaerityistähuomiota.
Osayleiskaavaluonnokseen on merkitty KajaaniͲOulu valtatieyhteys (VT22) ohjeellisena tielinjauksena. Voimassa
olevaanKainuunmaakuntakaavaan2020tätävaraustaeiolemerkitty.
Osayleiskaavaluonnoksessa esitetään siltavaihtoehtona Kruununpuodinmäen siltaa. Tämä karttaluonnoksen
merkintävoisiollayhteystarveͲmerkinnälläeikäohjeellisenatienlinjauksena.
Kruununpuodinmäen alueelta on luontoselvityksissä löydetty niin lepakoille kuin liitoͲoravalle soveltuvia
elinympäristöjä.Kaavamerkintöjätuleetarkentaa,kunuudet,luonnonsuojelulainpoikkeamiseenliittyvätlepakkoͲja
liitoͲoravaselvityksetonalueellatehty.
Niin sanotun Sellun tontin jo hakatulta alueeltatulee luoͲmerkinnät poistaa.Kyseiselle suurelle varastoalueelle on
toimenpidelupa,jotensenvoirajatakaavoitettavastaalueestapois.
Kaavaselostusluonnosonkokonaisuudessaanosintoistavaa;sitätulisitiivistääjatäsmentää.Vaikutustenarviointion
yleispiirteistä. Vaikutusten arvioinnissa jää vaihtoehtojen vertailu vähäiseksi muun muassa siinä tapauksessa, että
siltaa ei toteuteta lainkaan. Tällöin suurin osa joentakaisista uusista pientalovaltaisista asuntoalueista jää
rakentamatta,jolloinrakentamisenpainotussiirtyytoisillealueille.Arvioinnissatuleeselvittää,mitävaikutuksiatällä
on liikenteeseen ja palvelujen sijoittumiseen ja mitkä ovat näiden ympäristöͲ ym. vaikutukset. Arviointia voisi
täydentäämyössiltavaihtoehtojenvaikutustenyhteenvetotaulukolla.
Vastine:
Melun torjuminen melulle herkillä alueilla on otettu kaavaratkaisussa huomioon. Myös Kainuun sote,
ympäristöterveydenhuolto on lausunnossaan ottanut kantaa melun esittämiseen kaavassa: ”Melun osalta
kaavatyössä on hyödynnetty Kajaanin meluselvitystä, jossa on mallinnettu keskustaajaman lähialueen
merkittävimpien melulähteiden aiheuttamat melutasot nykyͲ ja ennustetilanteessa. Selvityksessä on määritetty
alustava meluntorjunta sellaisille kohteille, joissa melu aiheuttaa eniten ongelmia. Kaavaluonnoksessa on melu
huomioituuseassakaavamerkinnässäsekämyösyleisissäkaavamääräyksissä.Suojaviheralueidenaluevarauksissaon
huomioitu myös melusuojauksen rakentamismahdollisuus. Uusien asuinalueiden sijoittamisessa on huomioitu
mahdollisetmelustajatärinästäaiheutuvathäiriöt.”

Kajaani–Oulu(VT22)uudenvaltatieyhteydenohjeellinentielinjausͲmerkintämuutetaanyhteystarveͲmerkinnäksi.

KruununpuodinmäenkatuͲjasiltayhteydenmerkintätapamuutetaanuudeksikatuyhteydeksi.

Karoliinanpuiston ympäristön luonnon monimuotoisuutta koskevia kaavamerkintöjä tarkistetaan, kun
luontoselvitystentuloksetkeväänjakesän2017luontoselvityksistäovatvalmistuneet.

Selluntontinaluettaeirajatakaavastapois.Alueeltapoistetaantarpeettomatkaavamerkinnät.

Kaavaselostuksentoistojohtuneeosittainkaavaselostuksenjaostajohdattavaanosaanjakaavaakuvaavaanosaan.
Myösvaikutustenarvioinnissajoudutaanosaltaankertaamaankaavaratkaisua.Kaavanlähtökohtiaonmyöskuvattu
erinäkökulmistajasittenlähtökohtienhuomioonottamistakaavaratkaisussa.Toistoontällöintarpeellistajatoiston
karsiminen ja selostuksen tiivistäminen voi johtaa kaavaratkaisun ymmärrettävyyden heikkenemiseen.
Kaavaselostustaarvioidaankuitenkinvieläkriittisestijaselostustatiivistetäänmahdollisuuksienmukaan.
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Kaavaselostusta täydennetään vaikutusten arvioinnin osalta, kun kaavan kokonaisvaikutusten arviointi alustavasta
ehdotuksesta valmistuu. Kajaaninjoen siltavaihtoehtojen selvityksessä on vertailtu ja arvioitu siltavaihtoehtojen
vaikutuksia kattavasti. Myös VE0 Nykytilanne, eli jos uutta siltaa ei toteuteta, on mukana arvioinnissa.
Kaavaselostusluonnoksen vaikutusten arviointiin on lisätty kaavaluonnokseen valitun Kruununpuodinmäen
siltavaihtoehdon vaikutuksia, koska kaavaluonnoksen perusteella muiden siltavaihtoehtojen toteuttaminen ei ole
mahdollista.Siltavaihtoehtojenyhteenvetotaulukkovoidaankuitenkinliittääehdotusvaiheenkaavaselostukseen.



KajaaninVesiͲliikelaitos
28.4.2017

Lausuntopyyntä

KajaaninkaupunginhallituspyytäälausuntoaKajaaninkeskustaajama2035osayleiskaavaluonnoksesta,jokaontullut
vireille keväällä 2011 ja joka on laadittu maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa 2014Ͳ18 hyväksyttyjen tavoitteiden
mukaan.Kaavantavoitteenaonmm.mahdollistaa
Ͳ Kajaanin kehittäminen maakuntaͲ ja kaupunkikeskuksena siten, että Kainuussa pysyvät ja kehittyvät
monipuolisetyksityisetjajulkisetpalvelutsekäteollinentuotanto,
Ͳ Kajaanistamaakuntaanjamuihinkeskuksiinhyvätyhteydet
Ͳ Kajaaninliikennejärjestelmänkehittäminenturvallisenajasujuvanaedistäenkevyttäjajoukkoliikennettä
Ͳ asumistarpeidenjatoiveidenmuutosniin,ettäKajaanionhaluttuasuinpaikka
Ͳ Kajaaninjoen ympäristön kehittäminen edistäen virkistysͲ ja matkailukäyttöä sekä ajoneuvoliikenteen
poistaminenlinnanraunioilta
Ͳ keskustaajamanluonnonmonimuotoisuudenvaaliminenja
Ͳ kaupunkirakenteeneheyttäminen.

Lausunto

Kajaanin Vesi –liikelaitoksen näkemyksen mukaan maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014Ͳ18 tavoitteiden mukainen
kaupunkirakennettava eheyttävä ns. sisäänpäin kasvu on myös vesihuollon kehittämissuunnitelman 2011Ͳ17
periaatteiden mukaista ja vesihuoltopalveluiden kannalta yleisellä tasolla kustannustehokkain laajentumistapa.
NykyisenasemakaavaͲalueenulkopuolisetalueettulisipääsääntöisestitoteuttaavastakunnykyinenasemakaavaͲalue
onrakennettukutakuinkintäyteen.

Vesihuollon näkökulmasta asemakaavaͲalueiden laajennukset ja rakennettavat asuntoalueet, jotka vaativat
vesihuolloltamuutakinkuinjakelujohtojenjaͲviemäreiden(esim.runkovesijohtojenja/tai–viemäreidenrakentamista
tainiidenkapasiteetinlisäämistä),tulisitoteuttaasamallaalueellatailähellätoisiaanolevillaalueillariittävänsuurella
rakennusoikeudella,jottauusinvestointienosuuskiinteistöäkohdeneikasvaisikohtuuttomansuureksi.

Vesihuollon näkökulmasta on tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa merkittäviä määriä uudisrakentamista joko
KajaaninjoenpohjoisͲtaieteläpuolellekuinlaajentaamolempiayhtäaikaisesti.

KaavaluonnoksessaesitettyjenPöllyvaaranvirkistysalueenpohjoispuoleisiaalueitakaavoituksentoteutusaiheuttanee
nykyisen Kajaaninjoen pohjoispuolisen runkoviemärin kapasiteetin ylityksen siltojen paikkeilla. sen välttämiseksi
jouduttaneen rakentamaan uusi runkoviemäriyhteys Seppälän alueelta Suvantolaan. Jotta suhteellisen kalliin
investoinnin kustannukset kiinteistöä kohden eivät kasvaisi kohtuuttomiksi, tulisi Seppälän alueen rakennusoikeutta
mahdollisuuksienmukaankasvattaaluonnoksestaesitetystä.
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Kaavaluonnoksessa,lähinnänykyisenasemakaavaͲalueenitäpuolellajaPöllyvaarassa,esitettyjensuhteellistenlaajatja
osin moniosaiset alueet tulisi toteuttaa aloittaen nykyisen asemakaavaͲalueen ja vesihuollon viereisiltä alueilta.
Kaavoituksen tehokkuus vaikuttaa suoraan vesihuollon kustannustehokkuuteen ja mahdollisesti vesihuollosta
perittäviin maksuihin myös alueittain. Nykyisen asemakaavaͲalueen itäpuolella sijaitsevien ja Kontiosaaren alueella
kaavoitettavaksi esitetyt alueet sijaitsevat osittain nykyisten vesihuoltoͲosuuskuntien toimintaͲalueilla, mikä saattaa
vaikeuttaavesihuollontarkoituksenmukaistatoteuttamista.

Kaavaluonnoksessa esitettyjen kauimpana nykyisestä asemakaavasta ja vesihuollosta olevat alueet esim.
Sotkamontien varressa sijaitsevien alueiden kaavoitustarvetta tulisi harkita kriittisesti tai ne tulee ainakin toteuttaa
vastasittenkunniidenjanykyisenasemakaavaͲalueenvälissäolevatluonnoksessakaavoitettavaksiesitetytalueeton
toteutettu.
Vastine:
KajaaninVedenmukaanSeppälänalueenrakennusoikeuttatulisimahdollisuuksienmukaankasvattaaluonnoksessa
esitetystä. Rakentamisen määrä alueella vaikuttaa uuden runkoviemäriyhteyden toteuttamisen kiinteistökohtaisiin
kustannuksiin. Tutkitaan Vesakon alueelle osoitetun uuden mahdollisen asuinalueen rajausta ja mahdollisuuksia
laajentaaaluetta.

Alueiden toteuttamisjärjestys ratkaistaan myöhemmin maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa. Sotkamontien varressa
sijaitsevatalueetovatainakinosittainosayleiskaavassareservialueita,jotkaontarkoitettutulevaisuudentarpeisiinja
toteutettavaksitavoitevuoden2035jälkeen.




Muuttahot

Suomenluonnonsuojeluliitto,Kajaani
25.4.2017

LUONNONSUOJELULLISESTIJAKULTTUURIHISTORIALLISESTITÄRKEÄTALUEETONHUOMIOITAVAKAAVOITUKSESSA

Kajaanin kaupungin keskustaajaman osayleiskaavassa on huomioitava monimuotoisuudensäilymisen ja ihmisten
kokonaisvaltaisenhyvinvoinnintakaaminen,kestävälläkokonaisvaltaisellajaluontoarvojahuomioivallasuunnittelulla.
Elävä ja monimuotoinen lähiluonto ja virkistysalueidensäilyminen on uusien tutkimustenkin mukaan keskeinen
ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. ”Kajaanin kaupungin sydän” muodostuu lähellä sijaitsevista
monimuotoisistapuistoͲ,peltojametsäalueissa,sekäKajaaninjokivarrenluonnonkauniistajakulttuurihistoriallisesta
ympäristössä. Toivomme että toimivuuden lisäksi viihtyvyys, luonto, kaunes ja hyvinvointi nähdään kaavoituksen
suunnittelunperusarvoina.

Lisäksi haluamme tuoda esiin huolemme kaavaluonnoksen puhtaasta oletuksesta nykymenonjatkumiselle. Siis että
voimmejatkaaluonnonvarojenkannaltakestämätöntäylikuluttamistammejaautoiluunperustuvaaelämäntapaamme
kutenennenkin.Tämänelämäntavanvaikutuksetheijastuvatjonytmonellatavallaelämäämme,talouteen,luonnosta
ja ympäristöstä puhumattakaan. Aidosti uusien, kestävien ratkaisujen, hiilineutraalin ja energiatehokkaan
suunnittelun pitäisi siis näkyä pitkän tähtäimen suunnittelussa. Nyt olevassa osayleiskaavaluonnoksessa sitä on
vaikeaanähdä.Kokoluonnosperustuuedelleenautoilunvaraanjataloudenjatkuvaankasvuoletukseen.Tätätaustaa
vasten herääkin kysymys esim. uuden sillan tarpeellisuudesta ylipäätään. Myös kaupunkirakenteen tiivistäminen
pitäisi olla vahvemmin esillä sen hajottamisen sijaan. Kajaanin kaupunki voisi tulevaisuudessa panostaa
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kestävänkehityksen, innovatiivisen, viihtyisän ja ekologisen kaupunkirakenteen kehittämiseen, luoden näin
pitkäjänteistähyvinvointia,työtäjatulevaisuuttakotikuntaamme.

Huomioitaosalyleiskaavaluonnoksesta:
Kruununpuodinmäen siltalinjaus pilaa Kajaaninjoen varren valtakunnallisesti merkittävänkulttuurimaiseman, missä
sijaitsee useita Kajaanin historian kannalta tärkeitä rakennuksia, rakenteita ja muistomerkkejä sekä arvokkaita
luontokohteita.SiltalinjausonlisäksikahdenerityissuojeluavaativanlajinlisääntymisͲjalevähdysalueita(liitoͲoravaja
viiksisiippa) ja näin ollen se on LsL:n 49 &:n vastainen. Kaavassa on ehdottomasti luovuttava
Kruunupuodinmäensiltalinjauksesta.EsitämmesiltalinjauksensiirtämistänykyisenPonttoonisillankauttakulkevaksi.

Tarkemmatperustelut:
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto on valittu kaavaluonnokseen huolimatta siitä, että mm. Museoviraston ja
Kainuun Museon lausunnoissa se todettiin selvästi vaarantavan alueenkulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen ja
olevansitenvaihtoehdoistatoteuttamiskelvottomin.

Museoviraston (17.11.2016) antaman lausunnon mukaan rakennetun kulttuuriympäristön kannalta parhaiten
jatkokehittelyyn sopisivat Ponttoonisillan ja Kontiosaarensillan vaihtoehdot. Ihmettelemme sitä, että nämä tärkeät
viranomaislausunnot jätettiin huomiotta kaupunginhallituksen valitessa siltavaihtoehtoa osayleiskaavaluonnosta
varten, ja myöskään perustelematta tätä huomiotta jättämistä. Sinänsä välttämätön intressivertailu tärkeiden
kulttuuriͲ ja maisemaͲarvojen ja muiden (mm. liikenteellisten ja kaupunkirakenteellisten) seikkojen välillä jäi siten
puutteelliseksijaonvähintäänkinhuonoahallintokäytäntöäkaupunginhallituksentaholta.

Tässä ratkaisussa jätettiin myös huomioimatta yhteysviranomaisena vuonna 2000 toimineen Kainuun
Ympäristökeskuksen lausunto (25.1.2000) siltahankkeen ympäristövaikutustenarviointiselostuksesta. Kainuun
Ympäristökeskus katsoi tuolloin, että saatujen selvitystenperusteella Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto ei ole
tarkoituksenmukainen.

KulttuurihistoriallisestierityisenmerkittävänäkohteenaonKajaaninlinnanlisäksipidettäväKarolineburginkartanoa,
jonka historiallista arvoa Kruununpuodinmäen silta ja siihen liittyvä uusitielinjaus heikentäisivät merkittävästi.
Kartanon alue on jo viime vuosikymmeninä supistunut uudenasuinrakennuskannan vaikutuksesta ja siltaratkaisu
kohdistuessaanosittainkartanonpuistoalueeseensupistaisisitälisää.Sillanvälittömässäläheisyydessäonlisäksimm.
tervakanava,lussitupa,KalkkisillanaluesekäydinkeskustanpuolellaKruununpuodinmäenjakaupunginkirjastonalue,
jonkaluonnettakaupunkilaistenrauhallisenajaavoimenakokoontumisympäristönäuusisiltajatielinjausoleellisesti
heikentäisivät.

Siltalinjauksen vaikutukset alueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä eläimistöön on mielestämme arvioitu
puutteellisesti. Vaikutukset muuhun eläimistöön kuin linnustoon on arvioituvain keskisuureksi, vaikka ratkaisu
heikentää kahden erityistä suojelua vaativan nisäkäslajin, liitoͲoravan ja lepakon (viiksisiipan) lisääntymisaluetta
Karoliinanrinteen alueella. LiitoͲoravan kannalta kyseinen alue on virheellisesti arvioitu ainoastaan potentiaaliseksi,
vaikka sieltä on luontoselvityksessä havaittu jälkiä myös vuonna 2016 sekä sen lisäksi myös aiempina vuosina ja
pitempiaikaisetjäljetliitoͲoravanpesinnästäalueellaonhavaittavissamm.virtsaamisenaiheuttaminavärimuutoksina
kuusten rungoissa. On niin ollen erittäin todennäköistä, että alue yhä vieläkin on liitoͲoravan keskeistä
lisääntymisaluettasamoinkuinmyöslepakon.Kruununpuodinmäensiltalinjausolisisiisnäidenkahdenerityissuojelua
vaativan lajin lisääntymisͲja levähdysalueita heikentäessään LsL:n 49 &:n vastainen. Lisäksi linjaus vaarantaisi
Karoliinanrinteen arvokkaan lehdon, jolla luontoselvityksen mukaan on järeän puustonsa vuoksivaikutusta myös
kaupunkikuvaan. Tuoreet keskiravinteiset lehdot ovat luontotyyppeinä vaarantuneita (VU). Luontoselvityksessä
suositellaankin Karoliinanrinteen lehtokuviosäästettäväksi kaupunkisuunnittelussa myös muiden luontoarvojensa
(lepakot,liitoͲorava)vuoksi.
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Johtopäätöksenämme kaikesta edellä mainitusta on, että Kruununpuodinmäen vaihtoehto on esitetyistä
siltavaihtoehdoistasekäluonnonͲettäkulttuuriympäristöönkohdistuvienvaikutustensavuoksikaikkeinvahingollisin
janiinollenhylättävä.

Pyörteen tilan lisärakentamisesta tulee osayleiskaavassa luopua. Pyörteen tilan ympäristö on myös arvioitu
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi, johon sisältyy Kajaanin kaupungin historiaa ainakin 150Ͳvuoden ajalta
(esimerkiksi tervakanava). Pyörteen tilan ympäristön pellot tulee säilyttää alkuperäisessä tehtävässään.
Rakentamattomana tilan kokonaisuus mahdollistaa myös esimerkiksi kulttuurimatkailun kehittämisen. Kaukametsän
läheisyyden jokirannan alue tulee säilyttää kaupunkilaisille vapaana luonto ja virkistysalueena. Alueelle suunnitellut
mahdolliset julkisten palveluiden ja hallinnon rakentaminen voidaan ympäristön kannalta kestävämmin muualle.
EsitämmeettäKaukametsänaluesäästetäänlisärakentamiselta.

Oulujärvenylitystienmaisematienosuudestaonosayleiskaavassaluovuttava.Hankeontarpeeton,kallis,ylimitoitettu
jaluonnonkannaltatuhoisa.

PöllyvaaraanjaKomiahontien/Seppäläntienväliinsuunnitellustarakentamisestatuleeluopua.Kaavoitusvaarantaa
merkittävästi luonnon monimuotoisuutta (alue on myös kaavassa luokiteltu luonnon monimuotoisuuden kannalta
erittäintärkeäksi).Pöllyvaaranvirkistysaluevaatiisäilyäkseenriittävänsuojavyöhykkeen.Alueontärkeädirektiivilajin,
liitoͲoravan,lisääntymisalue.
Vastine:
Kaavoituksen lähtökohdat ovat lähtökohtaisesti luonnonsuojeluliiton esittämän mukaisia ja noudattavat
maankäyttöͲ ja rakennuslakiin kirjattuja yleiskaavan sisältövaatimuksia. Yleiskaavan tavoitteena on, että luonnon
monimuotoisuuttakeskustaajamanalueellavaalitaanjaettäKajaaninkaupunkirakenteeneheyttäedistetään.Lisäksi
tavoitteena on, että liikennejärjestelmä on turvallinen ja sujuva sekä kevyttä ja joukkoliikennettä edistävä.
Osayleiskaavaluonnosonlaadittutavoitteidenmukaisesti.

Tiivistäminenonkaavanvahvanateemanajauusiajamuutettaviaaluevarauksiasijaitseekaupunkirakenteensisällä.
Esimerkiksi keskustaa voidaan edelleen tiivistää, vaikka yksittäisten rakennusten rakentamismahdollisuuksia ei ole
osoitettu kaavassa. Nykytilanteessa jopa yli 30 % pientalorakentamisesta suuntautuu hajaͲasutusalueille, mikä
aiheuttaa liikennettä ja mm. koulukyytien järjestämistarvetta. Myös sellaisia asumisen vaihtoehtoja on löydyttävä
keskustanläheisyydestä,jotkavoivatkilpaillakaupunkirakennettavoimakkaastihajottavanhajaͲasutusrakentamisen
kanssa. Tiivis kaupunkirakenne edesauttaa kevyen ja joukkoliikenteen käyttöä. Kaikkia kaavassa esitettyjä
asuinalueita ei todennäköisesti toteuteta. Kaavassa on osoitettu mahdollisia uusia asuinalueita moninkertaisesti
enemmän kuin on tarpeen. Asuinaluevarausten ylimitoitus mahdollistaa toteutettavien alueiden valitsemisen
valtuustokausittain maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa tarpeen mukaan. Osa alueista on osoitettu jo
kaavaluonnoksessa reserviin. Nämä alueet ovat varauksia, jotka toteutetaan mahdollisesti vasta kaavan
tavoitevuoden2035jälkeen,mikäliniidentoteuttaminenontarpeellista.

SiltavaihtoehtojenselvityksessäjakaavoituksessakäytetytautoiluakoskevatennusteetperustuvatLiikenneviraston
yleisiin liikenteen kasvukertoimiin. Niissä huomioidaan ajoneuvokohtaisen liikennesuoritteen ja autotiheyden
kehittyminen. Kaupunkistrategian ja Kajaani–Sotkamo rakennemallin mukainen väestönkasvu ja pohjoispuolisten
alueiden toteuttaminen lisäävät joen ylitystarvetta selvityksessä kuvatulla tavalla. Sillan tarpeen lähtökohtina ovat
olleet liikenneturvallisuus ja sillan alla olevan rauniolinnan suojeleminen. Nykyisillä liikennemäärillä ja jopa vaikka
autoilujossainmäärinvähenisi,tarvittaisiinKoivukoskensillanlisäksiLinnansiltataikorvaavayhteys,jottaliikenne
Koivukoskensillallaeiruuhkautuisieikäliikenteensujuvuusjaturvallisuusheikkenisi.

Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista ja siltaselvityksestä annetut lausunnot, kannanotot ja mielipiteet sekä
yleisötilaisuudenmuistioovatolleetkokonaisuudessaankaupunginhallituksen(20.12.2016§216)asianerillisliitteinä
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ja kaupunginhallituksen käytettävissä ennen kokousta ja kokouksen aikana. Kaupunginhallitus on perustellut
päätöstään vaihtoehdon parhaalla sijainnilla liikenteellisesti, liikenneturvallisuuden parantumisella ja maankäytön
kehittämisentukemisellajoenpohjoispuolella.

Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista päivittää aiemmin laaditun YVA:n. Kainuun ympäristökeskuksen lausunto
YVA:sta on otettu huomioon uutta selvitystä tehtäessä ja selvitystä on täydennetty siltä osin kuin YVA on arvioitu
puutteelliseksi. Kainuun ympäristökeskuksen lausunto (25.1.2000) on vanhentunut. Selvitys Kajaaninjoen
siltavaihtoehdoistaonlaajajakattava.Sillanmerkitseminenosayleiskaavaaneitarkoitasitä,ettäsiltarakennetaan.
Osayleiskaavakuitenkinmahdollistaaasemakaavanlaatimisenjasillanrakentamisentarvittaessa.

Kruununpuodinmäen sillan vaikutuksia kulttuuriympäristöön on arvioitu yleiskaavan tehtävään ja tarkoitukseen
nähden merkittävät vaikutukset suunnittelussa arvioivalla tavalla, YVA:n puutteet huomioiden Kajaaninjoen
siltavaihtoehtojen selvityksessä. Kruununpuodinmäen sillan haitallisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön voidaan
lieventää jatkosuunnittelussa siltavaihtoehtojen selvityksessä kuvatuilla tavoilla. Myös Ponttoonisilta sijoittuu
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Ponttoonisillan vaatima radanylitys joen
etelärannalla aiheuttaa korkeat penkereet, jotka katualuejärjestelyjen ohessa peittävät näkyvistä
pienempimittakaavaiset konttoriͲ ja porttipaloasemarakennukset ponttoonisillan läheisyydessä. Katso myös
vastineetKainuunELYͲkeskuksen,KainuunMuseonjaMuseovirastonlausuntoihin.

Sillanosaltaonhyvähuomioidamyösse,ettävähemmänliikkumistaaiheuttavistasiltavaihtoehdoistaaiheutuumyös
vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Mitä keskeisemmin silta sijoittuu kaupunkirakenteeseen, sitä vähemmän se
aiheuttaa ylimääräistä ajamista. Esimerkiksi Kontiosaaren silta aiheuttaisi pidempiä kulkureittejä ja tarpeetonta
liikkumista.

Kainuun ELYͲkeskus on todennut käydyissä viranomaisneuvotteluissa luontoselvitysten olevan riittäviä mutta liitoͲ
oravan osalta alue on sittemmin tulkittu liitoͲoravan elinympäristöksi. Kaavan merkintöjä arvioidaan
Karoliinanpuistonosaltauudelleen,kunkeväänjakesän2017luontoselvitysvalmistuu.KatsomyösvastineKainuun
ELYͲkeskuksen lausuntoon. Karoliinanlehto ei tuhoudu kokonaisuudessaan ja siltaratkaisun tarkemmalla
suunnittelulla poistettavan puuston määrä voidaan pitää mahdollisimman vähäisenä. Karoliinanlehto ei muodosta
kansallisten lakien määritelmän mukaista arvokasta luontokohdetta (Metsälain kohteet) vaan se on määritelty
luontoselvityksessä muuksi luontokohteeksi. Kohde on pienialainen ja alueella kasvaa osin kulttuurivaikutteista
lajistoa.

VaikkaKruununpuodinmäenalueenkäyttömuuttuisiKruununpuodinmäenvaatimankatuyhteydenvuoksi,vapautuu
toisaaltaLinnansillankatuyhteyskevyelleliikenteellejatapahtumienjärjestämiseen.

Pyörteentilanosaltaalueenkulttuurihistoriallisetarvotvoidaanyhteensovittaaasemakaavoituksessa.Aluetiivistää
kaupunkirakennetta ja vähentää liikkumistarvetta ja muodostaa houkuttelevan kohteen veden läheisyydessä, joka
olisikiinnostavamyöshajaͲasumiseenverrattuna.Kaavakarttaaeimuutetatältäosin.

Kaukametsän läheisyyteen osayleiskaavassa sijoittuvalla Kaukarannan alueella on asemakaava. Asemakaavassa
alueet on varattu yleistenͲ, liikeͲ ja toimistorakennusten korttelialueiksi sekä kulttuuritoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueiksi. Kaukametsän aluetta halutaan edelleen kehittää monipuolisena virkistyksen ja
kulttuurin keskuksena. Osa alueesta on osayleiskaavassa muutettu kerrostaloasumiseen ja aluetta on laajennettu.
Alue muodostaisi erinomaisen sijaintinsa ja hyvien palveluidensa puolesta hyvän kohteen vanhenevan väestön
kerrostaloasumiseen. Kaukametsän palvelut olisivat aivan vieressä. Alue tiivistää kaupunkirakennetta ja vähentää
liikkumistarvetta.Luontoarvotonotettavahuomioonasemakaavoituksessa.Kaavakarttaaeimuutetatältäosin.

Kajaani–Oulu(VT22)uudenvaltatieyhteydenohjeellinentielinjausͲmerkintämuutetaanyhteystarveͲmerkinnäksi.
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Pöllyvaaranalueelleosayleiskaavassaosoitettuasuinalueonpääosinasemakaavoitettuasumiseenjasosiaalitointaja
terveydenhuoltoa palveleville rakennuksille. Kehvan toiminta on siirtymässä pois alueelta toimintaympäristön
muutosten vuoksi ja alue voidaan siltä osin ottaa asuinkäyttöön. Pöllyvaaraan jää retkeilyyn ja ulkoiluun varattua
aluettaluonnonmonimuotoisuudensäilymisenkannaltariittävästijaviheryhteydetonmahdollistasäilyttää.Alueen
luontoarvotonhuomioitavaalueentarkemmassasuunnittelussa.Alueensijaintionkaupunkirakenteentiivistämisen
jaliikkumisenvähentämisenkannaltakeskeinen.Alueedistääkevyenjajoukkoliikenteenkäyttöä.Alueenasukkaille
tarjoutuvat hyvät ulkoiluͲ ja virkistysmahdollisuudet sulkematta pois muiden kaupunkilaisten mahdollisuuksia
ulkoiluun ja virkistäytymiseen Pöllyvaaran alueella. Vesakon alueella, Kirkkoahontien länsipuolella ei ollut
luontoselvityksen perusteella merkittäviä luontoarvoja. Alue niin ikään sijoittuu edullisesti kaupunkirakenteessa ja
voitarjotahoukutteleviaasuinpaikkoja,jotkatarjoavatvaihtoehdonhajaͲasutusalueellaasumiselle.



Fingrid
26.4.2017

Kiitämme yhteydenotosta. OsayleiskaavaͲalueella sijaitsee Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohtoja ja muuntoasema.
Voimajohtojensijaintionesitettykuvassa1.

Tihisenniemen muuntoaseman pohjoispuolella sijaitsevat Fingridin voimajohdot Leppäkoski Ͳ Tihisenniemi
(suunnittelutunnus 1092) ja Ontojoki – Tihisenniemi (suunnittelutunnus 1953), joista jälkimmäinen sijoittuu samaan
pylvääseenLoisteSähköverkkoOy:n110kVvoimajohdonkanssa.

Fingridin ja Loiste Sähköverkon voimajohtojen yhteinen johtoalue on 70 metriä leveä (kuva 2). Se muodostuu 50
metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä.
Rakennusrajoitusaluetta merkitsevä rakennusraja ulottuu itäpuolella johtoalueen ulkoreunaan ja länsipuolella 15
metrinetäisyydelleLeppikoskiͲTihisenniemivoimajohdonkeskilinjasta.

Fingridilläonpitkänaikavälintavoitteenapäivittäärakennusrajatjohtoalueenulkoreunaansiten,ettärakennusrajoitus
koskeekokojohtoaluetta.Kaavoituksessaonsuositeltavaa,ettävoimajohtoavartenvarattunaalueenosanakäytetään
johtoalueen kokonaisleveyttä (em. 70 metriä) eikä tälle alueelle osoiteta rakennusaloja. Näin varmistetaan, että
sähköturvallisuudennäkökulmasta,ettärakennelmien,rakennustenjavoimajohdonväliinjääriittäväetäisyys.

Tihisenniemen muuntoaseman eteläpuolella sijaitsevat Fingridin kaksi 110 kV voimajohtoa VuolijokiͲTihisenniemi
(suunnittelutunnukset1870ja1062).Voimajohtojenjohtoalueon64metriäleveä(kuva3).Semuodostuu44metriä
leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä.
Rakennusrajoitusaluettamerkitsevärakennusrajatulottuvatjohtoalueenulkoreunoihin.
Osayleiskaavaluonnoksessa voimajohdoilleon osoitettumerkintä suojavyöhyke (sv). Yleensä voimajohdot merkitään
yleiskaavaanmyösomallaviivamerkinnällään(110johtotailinjaympäristöministeriönohjeidenmukaisesti),mitävoi
myöstässätapauksessaharkitakaavamerkintöjenyhtenäisyydenjainformatiivisuudenvuoksi.SuojaͲalueenleveyden
onhyvävastataedelläesitettyjäpoikkileikkauksia,vaikkayleiskaavaesittäämaankäytönyleispiirteisesti.Alueenosaa
voidaantulkitakuitenkinsijaintitarkasti.
Osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu uusia asumisen aluevarauksia voimajohdon läheisyyteen (APͲ1, AP/res).
Uusien alueiden tarkemmassa suunnittelussa, toteutuksessa ja rakennusten sijoituksessa täytyy ottaa huomioon
voimajohtoalue. Asumisen sijoittamisessa voimajohdon läheisyyteen tulee käyttää harkintaa. Voimajohto suurena
rakenteena vaikuttaa alueiden lähimaisemaan sekä viihtyisyyteen. Vaikka sähköͲ ja magneettikentille liittyvät
suositukset
eivät
ylity,
voimajohdon
läheisyys
saattaa
huolestuttaa
ihmisiä.
Osayleiskaavassa on esitetty voimajohtoa risteävä ohjeellinen tielinjaus suojaviheralueineen sekä ohjeellinen
raideliikenteen yhdysrata (lr). Niiden tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon voimajohtoalueen
rajoituksetrakenteille.
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Yleisestimuistutammeseuraavistaasioista,jotkaonotettavamaankäytönsuunnittelussa:
Ͳ Voimajohtoalueellataisenläheisyydessätapahtuvatoimintaeisaaollaristiriidassaympäristön
sähköturvallisuudenkanssaeikäsesaaaiheuttaavaaraavoimajohdonkäytöllejakunnossapysymiselle.
Ͳ Lunastetullevoimajohtoalueelleeivoidasijoittaarakennuksiatairakennelmiailmanerityistälupaa.Em.
rakenteettailaitteeteivätpääsääntöisestisaaollaylikaksimetriäkorkeita.Rakennusrajoitusaluekoskee
maanpäällisiäjamaanalaisiarakennuksia.
Ͳ Teidenjakatujensuunnittelussatuleeottaahuomioon,mitäLiikennevirastonohjeessa"Sähköjohdotjamaantiet"
(2011)esitetään.
Ͳ Johtoalueenmaapohjajapuustoovatmaanomistajienomaisuutta.Johdonomistajallaonoikeuspitää
voimajohtonsakyseiselläalueellajaoikeusylläpitääjahuoltaasitä.
Ͳ Voimajohtoaukeallevoidaanistuttaaainoastaanpuitataipensaita,joidenluontainenkasvukorkeuseiylitä4
metriä.Myösreunavyöhykkeilläpuustonkasvuarajoitetaan.
Ͳ LausuntopyynnönvoilähettääosoitteeseenFingridOyj,Risteämälausunnot,PL530,00101Helsinkitai
sähköpostillaristeamalausunnot@fingrid.fi.
Ͳ VoimajohdonsuhdettamaankäyttöönasioitakäsitelläänFingridinjulkaisemassaoppaassaOhjevoimajohtojen
huomioonottamiseenyleisͲjaasemakaavoituksessasekämaakäytönsuunnittelussa,jokaonladattavissa
FingridinInternetͲsivuilta
http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/luvat%20ja%20lausunnot/ohjeita_kaavoittajalle/Sivut/default.aspx.
Ͳ VoimajohtoalueelletaisenläheisyyteensijoittuvastarakentamisestatuleepyytääFingridistäerillinen
risteämälausunto.Risteämävoiollamyösesimerkiksirata,tie,katu,rakennelmatairakennus,jokasijoittuu
voimajohdonläheisyyteen.LausuntopyynnönvoilähettääosoitteeseenFingridOyj,Risteämälausunnot,PL
530,00101Helsinkitaisähköpostillaristeamalausunnot@fingrid.fi.
FingridOyj:nvoimajohdotovatmaankäyttöͲjarakennuslain(132/1999)22§tarkoittamiavoimajohtoja.Muidenkuin
FingridOyj:nomistamienvoimajohtojenosaltateidäntuleepyytääerillinenlausuntovoimajohtojenomistajalta.
YleisͲ ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnolle
mieluitensähköisenäosoitteeseenkirjaamo@fingrid.fitaikirjallisenaosoitteellaFingridOyj,Maankäyttöjaympäristö,
PL530,00101HELSINKI.
Vastine:
Osayleiskaavoissakäytetytvoimajohtojenjasuojavyöhykkeidenmerkintätavatvaihtelevatkaavoittainjakunnittain.
Usein on merkitty ainoastaan voimajohto eikä suojavyöhykettä riippuen mittakaavasta jne. Kaavakarttaa voidaan
kuitenkin tarkentaa siten, että voimajohto merkitään omalla viivamerkinnällään suojavyöhykkeen lisäksi.
Tarkistetaan myös ovatko kaavakartan suojavyöhykkeet Fingridin ilmoittamien johtoalueiden mukaiset.
Keskustaajama 2035 osayleiskaavassa ei ole esitetty aluevarauksilla rakennusaloja vaan rakennusalat osoitetaan
asemakaavoituksessa. Myös muut lausunnossa mainitut suunnitteluohjeet huomioidaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa.


Kajaaninseurakunta
27.4.2017

1. Kajaanin(vanha)hautausmaa,Jauhokalliontie1A

Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavaluonnoksessa varaudutaan kaupungin kehittämiseen edellisen,
voimassa olevan osayleiskaavan mukaisesti sisäänpäin kasvavan teeman mukaiseen rakentamiseen.
Osayleiskaavan tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta niin, että kaikki palvelut olisivat saavutettavissa
mahdollisimmanhyvinmyöskevyelläliikenteellä,liikkuminenolisiturvallistajaarkisujuvaa.

EvankelisͲluterilaiset seurakunnat Suomessa on velvoitettu yhteiskunnallisena tehtävänä ylläpitämään yleisiä
hautausmaita:
Hautaustoimilain2.luvun3–4§:n:
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3§Velvollisuusylläpitääyleisiähautausmaita
”EvankelisͲluterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita.
Hautausmaavoiollauseammanseurakunnantaiseurakuntayhtymänyhteinen.”
4§Hautasijanosoittaminen
”EvankelisͲluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan
hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai
seurakuntayhtymänalueella.”

Kajaaninseurakunnan(vanha)hautausmaaKajaaninjoenrannassakuuluukaavaluonnoksensuunnittelualueeseen,
hautausmaa on perustettu vuonna 1809, pintaͲalaa sillä on 8,4 ha. Hautausmaa on merkittävä osa Kajaanin
historiaa, kulttuurihistoriaa ja maisemaa. Hautausmaan sijainti kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta on
omaisilletärkeää,haudallakäynninvoiyhdistäävaikkapäivittäiseenkävelylenkkiin.

SeurakunnallaontällähetkelläkolmehautausmaaͲaluetta;Kajaaninvanhahautausmaa,Paltaniemenhautausmaa
ja Vuolijoen hautausmaa. Kuten kaavaselostuksessakin mainitaan, uudelle hautausmaaͲ aluevaraukselle on
tarvetta ja hautausalueen riittävyys tulee varmistaa pitkälle tulevaisuuteen. Paltaniemen hautausmaalla on tällä
hetkellä tilaa uusille arkkuhautauksille arvion mukaan 2030Ͳluvulle asti, mutta Paltaniemellä
laajentamismahdollisuudet ovat rajalliset. Kajaanin vanhalla hautausmaalla ei ole enää vapaata tilaa uusille
arkkuhaudoille,vanhoihinsukuhautoihinhaudataanvainhautaanensiksihaudatunjälkeensuoraanetenevässätai
takenevassapolvessaoleviavainajia.Kajaanissahautauksiaonnoin350vuodessa,tuhkahautaustenosuusonnoin
42%.Tuhkahautausyleistyyhitaasti,muttatuhkahautauksetpainottuvatKajaaninvanhallahautausmaallaolevalle
uurnahautaͲalueelle, jonka pintaͲala on rajallinen. Vuolijoen hautausmaa palvelee OtanmäkiͲVuolijoki aluetta ja
hautausmaalleonolemassalaajentamismahdollisuus.

Kajaanin seurakunnan kannanottona on, jotta vältytään neljännen erillisen hautausmaan perustamiselta, nyt
suunnitteilla olevassa kaavassa olisi syytä varata alue (noin 8Ͳ10 ha) mahdollista hautausmaan lisärakentamista
varten. Luontevinta hautausmaan lisärakentaminen olisi olemassa olevan hautausmaan ja sen rakenteiden
läheisyyteenEnsilänalueelle,jolloinmyössensaavutettavuusolisikaavantavoitteidenmukainen,kävelymatkan
päässä kaupungin keskustasta. YhdyskuntaͲteknisen huollon alue entisen UPM:n tehdasalueella Kajaaninjoen
etelärannalla mahdollistaa edelleen melua tuottavan teollisuuden sijoittamisen alueelle, jolloin teollisuudesta
mahdollisesti aiheutuva melu vaikeuttaa kaavaluonnoksen mukaisesti asuinpientalojen sijoittamista Ensilän
alueelle.Hautausmaakäytössämelueiaiheutamerkittäväähaittaa.

Ensilän alue tulisi osittain jättää rakentamisesta vapaaksi tässä vaiheessa pelkästään jo avoimen maisematilan
vuoksi. Alue palvelisi viljelypalstakäytössä kajaanilaisia puutarhan harrastajia siihen asti kunnes hautausmaa
perustetaan. Tällöin ei suljettaisi pois mahdollisuutta hautausmaan laajentamiseen olemassa olevien
hautausmaarakenteiden ja kappelin läheisyyteen. Hautausmaan rakenteet ovat pääsääntöisesti matalia, eivätkä
ne sulje avointa maisematilaa mahdollisen hautausmaan laajennuksen jälkeenkään. Hautausmaan laajennus
Ensilänalueellepalvelisikajaanilaistenvirkistäytymistäolennaisenaosanarakennettujaviheralueita.
Ͳ varautuminentulevaan
Ͳ saavutettavuus
Ͳ olemassaolevatrakenteet
Ͳ osanakaupunginviheraluetta
Ͳ maaperänlaatu
Ͳ kasteluvedensaatavuus
Ͳ Paltaniemenhautausmaansijaintinoin9kmpäässäkeskustasta
Ͳ Vuolijoenhautausmaansijaintinoin45kmpäässäkeskustasta


2. Tontti205Ͳ6Ͳ21Ͳ33,Puistolanseurakuntakoti,Lohtajankatu27

Tontti on kaavaluonnoksessa merkitty PYͲalueeksi, eli julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Seurakunta esittää,
että kyseisen tontin kaavamerkintä tarkennetaan tässä yhteydessä kaavamerkinnällä PͲalueeksi, eli palvelujen,
hallinnonjakaupanalueeksi.Perusteluinaseurakuntaesittääseuraavaa:
Ͳseurakuntaonrakentanutalueelleseurakuntakodinvuonna1968jaonmuuttanutsenpäiväkodiksivuonna2011
Ͳseurakuntaonluopumassakiinteistöstäjakiinteistöonasetettumyyntiin
ͲesitettykaavamerkintäPantaaparemmatmahdollisuudetkiinteistöntulevalletoiminnalle
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3. Kajaaninjoenylittäväsiltavaihtoehto

Kajaanin joen yli rakennettavasta uudesta siltavaihtoehtojen paikasta, seurakunta puoltaa sillan paikaksi
Kruununpuodinmäenylijohtavaasiltapaikkaa.Perusteluinaseurakuntaesittääseuraavaa:
ͲrauhoittaahautausmaaͲalueenliikennemelulta
Ͳluomahdollisuudetnykyisenhautausmaanlaajentamiselle
Ͳsiltapaikkaselkeyttääkaupunkikeskustanliikennettäparhaitensekä
Ͳpalveleeparhaitenjoenpohjoispuolisenalueenajoneuvoliikennettä

Vastine:
Hautausmaata ei laajenneta Ensilän suuntaan vaan varataan hyvin kaupunkirakenteessa sijoittuva alue
asumiskäyttöön.Lausuntoeiannaaihettamuuttaakaavakarttaa.

Puistolanseurakuntakodintonttiakoskevaakaavamerkintäämuutetaanseurakunnanesityksenmukaisestijulkisten
palvelujenjahallinnonalueesta(PY)alueeksi,jokamahdollistaaalueenkehittämisenpalvelujen,hallinnonjakaupan
alueena(P).
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MIELIPITEET


Puolueet

Vihreidenmielipide
24.4.2017
Vanhankokoonpanonryhmällävielätämämielipidekeskustaajamanosayleiskaavaluonnoksesta;
ͲJoenylittäväsiltatuleerakentaaponttoonisillankohdalle,eiKruununpuodinmäelle.Ponttoonisiltapalvelee
liikennettämyösriittävänhyvin,etenkinkunrakennetaanuuttaasuinaluettaEnsilänpelloille.
Kruununpuodinmäensiltapilaajokivarrenmahtavanympäristön,arvokkaanniinluontoͲkuinkulttuuritekijöidensä
puolesta.Sekatkaisisihelponyhteydenkirjastolle;sekäkulkisiaivanliianläheltäainutlaatuistaKarolineburgin
kartanoa.Puhumattakaannytsiitä,ettäKarolineburginjaTeppananvälinenarvokas,vanhakuusikkokorvautuisi
autotiellä.Jalussitupa,jääkäripatsasjatervanavakinosittainjäisivätsillanalle.
ͲPöllyvaaranalueen(eliKirkkoahontienitäpuolen)asuinaluevarauksettuleepoistaa.AinoastaannykyisenKehvan
tilallevoirakentaajotain,muttauusiaalueitaeipidäottaasieltäkäyttöön.Kajaaninehdotonvahvuusja
vetovoimatekijäonihanalähiluonto,jokaonoikeastilähelläkaupunkilaisiajajokaonmyöskaupunkimetsiksihyvän
kokoista(Vimpeli,Pöllyvaara).Näistämeidäntuleepitääkiinni,eikäsuunnatarakentamistakaupunkimetsiin.
ͲYm.syistämyösjokivarresta,Kuurnankohdalla,kerrostalojenrakennusmahdollisuustuleepoistaa.
ͲPyörteentilallekaavailtuasuinrakentaminentuleepoistaa.

Vastine:
Kaupunginhallitus on valinnut kaavaluonnoksen siltavaihtoehdoksi Kruununpuodinmäen siltavaihtoehdon. Ensilän
pellon rakentamismahdollisuudet ovat epävarmoja teollisuusmelusta johtuen ja mikäli teollisuustoiminta laajenee
suuronnettomuusvaaralliseksi toiminnaksi Renforsin Rannan alueella. Kruununpuodinmäen sillan vaikutuksia
kulttuuriͲ ja luonnonympäristöön voidaan lieventää tarkemmassa suunnittelussa. Katso Kruununpuodinmäen sillan
luontoͲ ja kulttuuriympäristövaikutusten osalta myös Kainuun ELYͲkeskuksen, Kainuun Museon ja Museoviraston
vastineet.
Ponttoonisiltaonmyösmaisemanjakulttuuriympäristönkohteidenkannaltahaastava.Ponttoonisillankorkeusolisi
n. 8 metriä ja alikulkukorkeus sähköistämättömälle junalle 5 metriä. Tehdaskatua olisi uusittava yli 300 metrin
matkalta ja ramppien ja sillan pengerrykset olisivat massiiviset. Sillan penger peittäisi näkyvistään Tihisenniemen
teollisuusalueeseen liittyviä arvokkaita rakennuksia mm. konttoriͲ ja porttipaloasemarakennukset. Tehtaanrannan
venesatamajäisipoiskäytöstäuusienkatujärjestelyjenjapengerrystenvuoksi.
Yhteys kirjastolle olisi suunniteltava uudelleen siltavaihtoehdon jatkosuunnittelussa. Tälläkin hetkellä keskustan
suunnasta tultaessa Linnan sillalle Ämmäkoskenkadun kautta ohjautuva liikenne katkaisee kevyen liikenteen
yhteydetkeskustansuunnasta.Mahdollisestirantapuistonkauttakevyenliikenteenyhteyksiävoidaankehittääsiten,
että sillan ali voidaan järjestää alikulkuyhteys, joka olisi nykyisiä ratkaisuja turvallisempi. Alitusratkaisun
toteuttaminenonkuitenkinepävarmaa,koskarannankorkeuserotovathaastavat.
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Pöllyvaaranalueonpääosinasemakaavoitettu.Aluetarjoaisihoukuttelevanasumismahdollisuudenvirkistysalueiden
läheisyydessä tiivistäen kaupunkirakennetta ja vähentäen liikkumistarvetta. Myös Kuurnan asuinaluevarauksen
kohdalla on jo ennestään asemakaava mutta aluetta on myös laajennettu yleiskaavassa. Alue muodostaisi
houkuttelevan kerrostaloasumisen kohteen erityisesti vanhuksille hyvien palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien
äärellä. Pyörteen tilan osalta luonnonͲ ja kulttuuriympäristön arvot voidaan yhteen sovittaa asemakaavoituksessa.
Mielipideeiannaaihettamuuttaakaavakarttaa.


KajaaninVasemmistory
26.4.2017

Asia:Kajaaninkeskustaajamanosayleiskaava
siltavaihtoehdot

KajaaninVasemmistory:njaKajaaninvasemmistoliitonvaltuustoryhmänmielestäKajaaninjoenmahdollinenuusisilta
tuleekaavoittaajokimaisemapalastaenPonttoonisillanpaikallejavanhastaLinnansillastatuleevainkevyenliikenteen
silta.

Perustelut:

Keskustaajamanosayleiskaavantoteuttamienonerittäinmerkittävähanke,mikävaikuttaatoteutuessaanvuosikausia
Kajaaninkaupunginkehittämiseen,liikenneturvallisuuteen,asukkaidenelämäänjakulttuuriympäristönsäilyttämiseen.

Siltavaihtoehdot on merkittävä osa osayleiskaavan ratkaisua.  Keskustelua on käyty pääsääntöisesti kahden
siltavaihtoehdon välillä: Kruunupuodin – Karolinaburgin silta (VE1) ja toisena vaihtoehtona Ponttoonisillan paikalle
rakennettava silta (VE3).  Mielestämme siltavaihtoehtoa ratkaistaessa tulisi joustavan liikenteen ja turvallisuuden
lisäksi ottaa vahvasti esille, kuinka se muokkaa kulttuuriympäristöämme ja mitä vaikutuksia sillä on ympäröivään
luontoon,matkailuunjaasumiseen.

Vaikutuksetkulttuuriympäristöön,mitkätuleeottaahuomioonkaavaratkaisuapäättäessä:

OsaͲyleiskaavan liitteenä olevan Rambollin tekemän selvityksen mukaan, Kruununpuodinmäen vaihtoehdon (VE1)
alueella kulttuuriympäristön herkkyys on erittäin suuri.  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet muodostavat
historiallisestikerrostuneenkokonaisuudenKajaaninkaupunginsyntyajoiltaainanykypäiväänsaakka.Vaihtoehdossa
VE1 kulttuuriympäristön arvoihin kokonaisuutena kohdistuukin suuri pysyvä haitallinen vaikutus.  Maisemallisesti
Kruununpuodinmäen vaihtoehdon alue on erittäin merkittävä ja herkkä muutoksille.  Mittakaavallisesti laaditun
yleissuunnitelman mukainen silta tuo nykyisestä poikkeavan elementin keskeiseenpuistoͲ, rantaͲ ja jokimaisemaan.
MaisemaankohdistuvatpysyvätvaikutuksetovatKruununpuodinmäenvaihtoehdossasuuret.

Kruununpuodin vaihtoehdossa sen alle jäisivät kulttuurihistorialliset kohteet: Tervakanava, möljät ja sulunvartijan
mökki1880/1985RKY,YKLisäksisillanvälittömässäläheisyydessäsijaitseeÄmmäkoskenvoimalaitos,1917/1941RKY,
MK, YK).  Joen pohjoispuolella vaikutusalueella sijaitsevat Karolineburgin kartano ja Pehtoorin pytinki 1836,
talousrakennuksetRKY,MK,YK,AKsrͲ14.
Kaavallinentilannesuojelunnäkökulmasta:RKY(valtakunnallisestimerkittäväkulttuuriympäristötaikohde2009)
MK(maakuntakaavakohde2009),YK(yleiskaavakohde1992)


PonttoonisillanvaikutusalueellaRenforsinrannassasijaitsevatRKYjaMKYkohteet:KajaaniOy,UPM,Renforsinranta
C26,paperikonesali1910(9),korjaamorakennus1920Ͳluku,tiilipiippu1926(MKC27),KajaaniOy:npääkonttori1938(
RKY, MK c28) porttipaloasemarakennus 1939 (RKY, MK).  Mielestämme näiden kohteiden kulttuuriarvo ei heikkene
Ponttoonisiltavaihtoehdonvuoksi,koskako.RKYjaMKkohteetsijaitsevatjonyttoimivassateollisuusympäristössä.

Kaavaluonnokseen liitetty Museoviraston, kaavaan kohdistuva laaja arkeologinen selvitys perehtyy osaͲyleiskaava
alueenarkeologisiinlöydöksiin,muttaeivarsinaisestiotakantaasiltavaihtoehtojenvaikutuksiakulttuuriympäristöön.
KaavaͲasiakirjoihin liitettyjen kannanottojen tiivistelmän mukaan Museoviraston kanta on, että VE1
Kruununpuodinmäen sillan toteuttaminen vaarantaisi alueen kulttuuriympäristön arvojen säilymisen.  Rakennetun
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kulttuuriympäristön kannalta parhaiten jatkokehittelyyn sopisivat VE3 Ponttoonisilta ja VE4 Kontiosaaren silta, jotka
aiheuttavatvähitenhaittojakulttuuriympäristöön,kaupunkikuvaanjamaisemaan.

Havainne kuvan perusteella Kruunupuodinmäen – Karolinaburgin rinteen silta sopeutuu erittäin huonosti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.  Kruununpuodin mäen halkova uusi tieyhteys rikkoo Kajaanin kirjaston vieressä
olevanKruunupuodinmäenviheralueenjapilaamaiseman.Lähialueellaasuupaljonvanhuksia.Tieyhteyshalkaisee
kaupunginkeskustanjalisääasukkailleliikenteestäjohtuviavaaratilanteitajapakokaasupäästöjä.

Ponttoonisilta vaihtoehdossa liikenne hajautuu jo Tehdaskadun risteyksissä, ohitustielle ja Mainuan tielle, mikä
vähentää kaupunkikeskustaan tulevaa autoliikennettä ja pakokaasuja, ja on turvallisempi ratkaisu asukkaiden ja
jalankulkijoidenkannalta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Kajaanin vasemmisto ry:n mielestä siltavaihtoehtoratkaisuihin tulee pyytää
Museoviraston lausunto siltavaihtoehtojen vaikutuksista kulttuuri maisemaa, erityisesti RKY, MK JA YK kohteiden
osalta.  Erittäin tärkeää on myös arvioida siltavaihtoehtojen vaikutukset alueen asukkaiden viihtyvyyteen ja
turvallisuuteen.

Vaikutuksetluontoarvoihin
FCGSuunnittelujatekniikkaOy:ntekemänselvityksenyhteenvedonmukaan:Ponttoonipolun(Alue2)puustoisempi
osuussijoittuuhautausmaanlänsipuolellejaonrehevää,tuomivaltaistaojanvartta,jossakasvupaikkatyyppionlehtoa,
muttasenedustavuuseikulttuurivaikutuksenvuoksiyllärajattavaksiluontokohteeksi

ÄmmäkoskenͲKaroliinanrinteen (Alue 4) selvitysalue oli erilaisten luontoarvojen puolesta kohteista edustavin.
Karoliinan rinteen alue on todennettu lepakoiden lisääntymisͲ ja levähdysalueeksi, liitoͲoravan pot4entiaaliseksi
elinympäristöksi sekä tarkastelluista kohteista edustavinta lehtoa sisältäväksi alueeksi.  Lehtona alue on
keskustaajamanosayleiskaavanselvitysalueen(v.2014)lehtokohteistarehevinjapuustoltaanedustavinelilaajemmin
tarkasteltuna edustava kaupunkiluontokohde.  Kohde on pieni ja rakennetun ympäristön vaikutus näkyy kohteella.
Kohde kuitenkin suositellaan kaupunkisuunnittelussa säästettäväksi.  Lisäksi Karoliinan rinteen järeällä puustolla on
omamerkityksensäkaupunkikuvassa.

KaavaselostuksenmukaanKruununpuodinmäenvaihtoehtoedellyttääpoikkeamistaluonnonsuojelulaistaliitoͲoravan
jamahdollisestimyöslepakonelinympäristöjenosalta.


Liikennearviot

Pidämme tärkeänä, että jos keskustaajaman osayleiskaavaan otettava siltaratkaisu tulevaisuudessa rakennetaan,
autoliikenne poistuu Linnansillalta ja vähenee keskikaupungin alueella, ja että liikenneturvallisuus paranee
Koivukoskensillalla.

SelvityksenmukaanliikennemääräteivätkuitenkaanmerkittävästipoikkeaerisiltavaihtoehdoillaV1–V3.Senvuoksi
pidämme tärkeänä, että siltavaihtoehdossa otetaan ensisijaisesti huomioon vaikutukset kulttuuriͲ ja
luontoympäristöön ja matkailuun.  Mielestämme ja Rambollin tekemän selvityksen mukaan Ponttonisilta jäsentää
verkkoa hyvin, rauhoittaa ruutukaavaa ja on Hetteenmäen ja Nakertajan asukkaille tehokas väylä keskustaan ja
palveleeuusiasuunniteltaviaasuinalueitahyvin.

Lisäksi vaihtoehto on turvallisempi Seminaarin koululle ja kirjastoon asioiville jalankulkijoille kuin Kruunupuodin –
Karoliinanburginsiltavaihtoehto.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Kajaanin Vasemmisto ry:n mielestä silta tulee kaavoittaa Ponttoonisillan
kohdalle.
Vastine:
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto on kaupunginhallituksen kaavaluonnokseen valitsema siltaratkaisu.
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehdon haitallisia vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön voidaan lieventää
tarkemmassasuunnittelussaSelvityksessäKajaaninjoensiltavaihtoehdoistakuvatuillatavoilla.Kutenselvityksessä
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todetaan, muodostavat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet Kruununpuodinmäen alueella historiallisesti
kerrostuneenkokonaisuuden.Joenetelärannannäkymiinvaikuttavatmerkittävästi1960Ͳluvunkerrostalot.Teollista
suurimittakaavaistarakentamistaedustaaÄmmäkoskenvoimalaitoskuntaaspienempimittakaavaisiaovatlussitupa
ja tervakanava. Tervakanava on osin rekonstruoitu ja sulunvartijan mökki siirretty. Karolineburgin kartanon ja
puiston osalta selvityksessä todetaan, että niiden toiminnallisuus tai tulkittavuus osana rakennettua
kulttuuriympäristöä ei kuitenkaan merkittävästi heikenny. Sillan suunnittelu tällä paikalla muodostaa erittäin
vaativan suunnittelukohteen mutta hajanaisessa ja jäsentymättömässä ympäristössä silta voi muodostua
merkittäväksiyhdistäväksitekijäksi.Myösponttoonisillallaonselvityksenmukaanhaitallistavaikutustamaisemaan.
Siltaratkaisu edellyttää Tehdaskadun uudelleen rakentamista noin 300 metrin matkalta. Ponttoonisillan
järjestelyratapihanylityksenjalaivaliikenteenriittävänalituskorkeudensaavuttamisenvuoksirakennettavatkorkeat
pengerrakenteetpeittäisivätnäkyvistäänjoensuunnastamm.porttipaloasemarakennuksen.Satamaponttoonisillan
läheisyydessä poistuisi käytöstä uusien liittymärakennelmien vuoksi. Museoviraston arkeologinen selvitys
muinaisjäännöksistä tehtiin siltaselvityksestä erillisenä selvityksenä ja se valmistui ennen siltavaihtoehtojen
selvitystä.Arkeologisenselvityksentuloksetonotettuhuomioonsiltavaihtoehtojenselvityksessä.Museovirastoltaon
pyydetty kannanottoa Selvityksestä Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista ja Museovirasto on kannanoton antanut.
Kannanotto vastineineen on mukana tässä vastineraportissa. Katso myös vastineet ELYͲkeskukselle ja Kainuun
Museolle.
LiikenteellisestiKruununpuodinmäensiltaratkaisurauhoittaakeskustanliikennettäjapoistaasitämm.Brahenkadulta
jaVälikadulta.Kruununpuodinmäenvaihtoehtomahdollistaakeskustankehittämisenkävelypainotteiseensuuntaan.
Tämä parantaa myös keskustan liikenneturvallisuutta. Nykytilanteessa keskustan kautta kulkeva liikenne aiheuttaa
huomattavasti enemmän haittaa. Selvityksen perusteella Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto ei aiheuta
ilmastopäästöjä lähiympäristöön enempää kuin muutkaan siltavaihtoehdot. Vähiten liikkumista aiheuttavat
siltavaihtoehdot, jotka sijoittuvat keskeisesti kaupunkirakenteeseen aiheuttavat vähiten liikkumistarvetta ja siten
myös vähemmän ilmastopäästöjä. Kontiosaaren siltavaihtoehto aiheuttaisi silloista eniten liikkumista, koska se ei
sijaitsekeskeisestikaupunkirakenteessajaruuhkauttaisimyösliikennettäKoivukoskensillalla.MyösPonttoonisillan
vaihtoehto lisää liikennettä Koivukosken sillalla ja siirtää vaaran paikkoja Lönnrotinkadun risteyksiin. Erityisesti
Välikadun ja Lönnrotinkadun risteyksessä sattuu vaaratilanteita ja onnettomuuksia Kajaanin
liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan (Tiehallinto, 2009) ja Lönnrotinkadun lisääntyvä liikenne aiheuttaisi niitä
lisää. Siltavaihtoehtojen vaikutuksia myös asuinympäristöön on arvioitu Selvityksessä Kajaaninjoen
siltavaihtoehdoista.
NykytilanteessapelkästäänKomiahon,Kuusanmäki–Pöllyvaaran,Karolineburgin,VanhanͲTeppananjaYläͲTeppanan
alueilla asuu yhteensä noin3200 asukasta. Teppanan itäpuolisilla (Kättö jaKätönlahti jne.) alueillaasuunoin4000
asukasta.Nakertajan,Hetteenmäen,SuvantolanjaKontiosaarenalueillaasuu2154asukasta.Uusienasuinalueiden
rakentaminenSuvantolanjaEnsilänalueilleonepävarmaamm.teollisuusmelustajaRenforsinRannanmahdollisesta
suuronnettomuusvaarallisestatoiminnastajohtuen.
Karoliinanpuiston ja Ͳrinteen alueen lehdon puustoa ei tarvitsisi kokonaisuudessaan poistaa, mikäli
Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto toteutettaisiin. Sillan osalta voidaan tarkemmassa suunnittelussa myös tutkia
ratkaisua, missä maastoa joudutaan muokkaamaan mahdollisimman vähän. Alueella ei ole luonnonsuojelulain,
vesilain tai metsälain mukaisia luontotyyppejä. Alueella on myös kulttuurivaikutteista lajistoa, jota ei tulkita
lehtotyyppiin kuuluvaksi. LiitoͲoravan ja lepakon osalta tehdään lisäselvityksiä kevään ja kesän 2017 aikana. LiitoͲ
oravan osalta tarvitaan poikkeaminen luonnonsuojelulaista. Lepakon osalta asia ratkaistaan lisäselvitysten
valmistuttua.Kts.myösELYͲkeskuksenlausuntoonannettuvastine.
Kruununpuodinmäen sillan osalta kevyen liikenteen yhteydet tutkitaan ja järjestetään uudelleen, jotta turvalliset
kevyen liikenteen yhteydet keskustan ja Seminaarin alueen ja kirjaston alueen välillä säilyvät. Mahdollisesti
rantapuiston kautta kirjaston suuntaan voi toteuttaa kevyen liikenteen alikulun sillan ali. Alitusratkaisun
toteuttaminen on kuitenkin epävarmaa, koska rannan korkeuserot ovat haastavat. Mahdollisuutta on selvitettävä
tarkemmassasuunnittelussa.
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Yksityisethenkilöt

Mielipide1
24.4.2017
Polvilan yksityistien ja järven rajaama alue Siikaniemen ja Partalanniemen välillä on luonnoksessa merkitty
kaavamerkinnöillä AM, APͲ3 ja M. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on taas merkinnät ATͲ2/1, ATͲ2/3, RAͲ1/3 ja
MT. Perinnönjakoon perustuvassa lohkomisessa on alueelle käyty voimassa olevan osayleiskaavan mukaiset
kiinteistörajatATͲ,MTͲjaRAͲrakennuspaikoille.
Kaavaluonnoksenperiaatetta,”yleisellätasollamäärittelevääyhdyskuntarakennettajamaankäyttöä”,envoihyväksyä
kysymyksessä olevalla alueella. Luonnoksessa on alueen käyttötarkoituksia muutettu mielivaltaisesti ottamatta
huomioon nykyistä kaavaa ja sen perusteella syntynyttä vallitsevaa kiinteistöjaotusta. Luonnoksen kaavamerkinnät
aiheuttavat epäselvyyttä ja epävarmuutta, koska kysymyksessä ei ole enää raakamaa. Alueen rakennuspaikkojen
ratkaisuun ei tarvita erillistä kaavaa, koska ei ole kaavoitettavaa. ”Yleisellä tasolla” tehty kaavaluonnos keskittyy
kunnan itsensä omistamiin alueisiin eikä yksityisomistuksessa oleviin alueisiin ole paneuduttu lainkaan. Luonnoksen
mukaiset ylimalkaiset uudet määräykset eivät saa mitätöidä aikaisemman oikeusvaikutteisen kaavan tarkempia
määräyksiä.
Asiavoidaanhoitaasitenettäkyseiselläalueellajäävoimaankeskustaajamanosayleiskaava2015.Menettelyynantaa
mahdollisuudenmaankäyttöͲjarakennuslain42§3momentin1lause,jossatodetaan,että”Yleiskaavakorvaasamaa
aluettakoskevanaikaisemminhyväksytynyleiskaavan,jolleikaavassatoisinmäärätä”.
Toinen mahdollisuus on rajata kyseessä oleva alue vireillä olevan uuden osayleiskaavan ulkopuolelle, kuten eräille
nykyisenosayleiskaava2015alueilleonluonnoksessatehtykin.
Vastine:
AlueetrajataankaavaͲalueenulkopuolelle.


Mielipide2
24.4.2017
Mustalahdessa on vuodesta 1986 asti louhittu ja murskattu kalliota sekä varastoitu mursketta.  Ensimmäinen
ottamislupa myönnettiin 1.4.1986 erinäisten vaiheiden jälkeen.  Luottamusmiehet tuolloin vastustivat luvan
myöntämistä, mutta kaupungin virkamiesesittelijät painostivat luvan myöntämiseen.  Sen jälkeen toimintaa on
laajennettu useilla lupa päätöksillä koskemaan asfalttiasemaa, jäteasfaltin hyödyntämistä, mullan valmistusta ja
viimeksi14.12.2016kaivumaidenvastaanottamista,välivarastointia,käsittelyäjaläjitystä.Louhimislupaonvoimassa
vuoteen2023saakka,muttakaikentodennäköisyydenmukaannykyinentoiminnanharjoittajapyrkiisitäjatkamaan.

Viimeistä lupaa myöntäessään ympäristölautakunnan lupajaosto katsoi, ettei kaupungin taholta ole louhoksen
lähialueita rajattu melualueeksi, jolle rakennuslupia ei myönnettäisi.  Nyt käsittelyssä olevan keskustaajaman
osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuksessa mainitaan kuitenkin häiriötekijänä Mustalahden maaͲ ja kiviaineksen
ottoalue,joka”sijaitseeniinlähelläkaavaͲaluetta,ettätoiminnastaaiheutuvamelutäytyyottaahuomioonasumisen
sijoittamisessa.”  Polvilan uuden APͲalueen kohdalla todetaan miinuksena ”Lemminkäisen kiviainesten louhintaͲ ja
murskausaluerajaaaluetta,toimintaaiheuttaameluajaliikennettä”.

Melun lisäksi louhosalue saastuttaa omistamani Xxxxx:n tilan 205ͲxxxͲxͲxx laskiessaan saastuneet louhosͲ ja
sulamisvetensä tilan metsäojien kautta Mustalahteen.  Louhosvesien sulfaattipitoisuus on niin korkea, että se
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luokitellaan jätevedeksi, jota ei saisi laskea luontoon.  Sulfaattipitoisuus aiheutuu kallioperän laadusta ja siitä, että
hienojakoista mursketta (mm. kivituhkaa) varastoidaan kasoissa sateen huuhdeltavana.  Louhostoiminnan saasteet
ovattuhonneetPohjantilallaolevanvapaaͲajanrakennuspaikan,jokaNuasjärvenosayleiskaavassavuodelta2003on
merkittymerkinnälläRAͲ3(liite1).

Kajaanin kaupungilla on nyt vireillä olevan kaavoituksen yhteydessä mahdollisuus korjata ongelmaa omistamani
kiinteistönosaltaseuraavallatavalla:

Xxxxx:n tila rajataan Nuasjärven osayleiskaavasta käsittelyssä olevan Keskustaajaman osayleiskaavan alueeseen.
Tähän ei ole estettä, koska Karankalahdessakin on näin menetelty.  Sen jälkeen Xxxxx:n tilalla oleva RAͲalue
siirretäänomistamaniXxxxxxxxxxxxx:ntilan205ͲxxxͲxͲxxmaallekartan(liite2)osoittamaanpaikkaan.
Vastine:
AlueetrajataankaavaͲalueenulkopuolelleeikäuusiaalueitaotetamukaankaavaan.


Mielipide3

17.6.2019 Raportti päivitetty
Kajaanin kaupungin
tietosuojakäytännön
mukaiseksi ja raportin loppuun
liitetty mielipiteeseen 2 liittyvä
sähköpostikeskustelu.

27.4.2017

Asia:KajaaninkeskustaajamanosayleiskaavajasiihensisältyväuusisiltalinjausKajaaninjoenyli

MielestäniKajaaninjoenmahdollinenuusisiltatuleekaavoittaanykyisenPonttoonisillanpaikallejasenvalmistuttua
muuttaavanhaLinnansiltavainkevyenliikenteenkäyttöön.

Mielestäni osayleiskaava on tältä osin valmisteltava uudelleen, sillä valmistelu on ollut osin puutteellista ja vajaisiin
tietoihinperustuvaa.

Perustelut:

Keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen ja kaavan mukainen rakentaminen ovat erittäin merkittäviä hankkeita,
jotkavaikuttavatvuosikymmeniäKajaaninkaupunginkehittämiseen,liikenneturvallisuuteen,kaikiltaosinasukkaiden
elämäänjamyöskulttuuriympäristönsäilyttämiseentulevillesukupolville.

Uuden siltayhteyden rakentamisen mahdollistaminen Kajaaninjoen yli on merkittävä osa osayleiskaavaa. Julkista
keskustelua on tältä osin käyty pääsääntöisesti kahden siltavaihtoehdon välillä eli Kruunupuodinmäen –
Karolinaburginsillan(VE1)jaPontoonisillanpaikallerakennettavansillan(VE3).

Mielestäni kaavan siltavaihtoehtoa ratkaistaessa tulee joustavan liikenteen ja liikenneturvallisuuden ohella ottaa
vahvastihuomioonse,kuinkasillanrakentaminenmuokkaaolemassaolevaahistoriallistakulttuuriympäristöämmeja
mitävaikutuksiasilläonympäröiväänluontoon,matkailuͲjamuuhunelinkeinotoimintaansekäasuntorakentamiseen.

Mielestäni kaikkia näitä tekijöitä ei ole kaavavalmistelussa tarpeeksi huomioitu, selvitykset ovat puutteellisia eikä
siltayhteyden lähivaikutusalueen tulevia suuria toiminnallisia muutoksia kaupungin omissa sekä Kainuun sosiaaliͲ ja
terveydenhuollonkuntayhtymäntoiminnoissaolelainkaanhuomioitu.

Esimerkiksi Kajaanin kaupunginhallituksen asettama, sosiaaliͲ ja terveydenhuollon käytössä olevien rakennusten
tulevaa käyttöä pohtinut tilatyöryhmä on saanut raporttinsa valmiiksi kaavavalmistelun aikana, mutta sitä ei ole
huomioitulainkaan.Raportistaselviää,ettäTehdaskadunvarressaolevankaupunginpääterveysasemantoimintatulee
nykymuodossan mm. vastaanotot ja akuuttiosasto päättymään kokonaan. Tällä on merkittävä vaikutus esimerkiksi
Tehdaskadunasiointiliikenteseenjaliikenneturvallisuuteen.

Liikenneturvallisuuden osalta kaavan valmistelu ei ole ollut tasapainoista, siinä ei ole tarpeeksi huomioitu
ydinkeskustasta pääkirjastolle suuntautuvaa jalankulku ja muuta kevyttä liikennettä eikä Seminaarin alaluokkien
Kajaaninkeskustaajama2035osayleiskaava



Kaavaluonnoksenpalautejavastineet10.7.2017

39

kouluun ydinkeskustasta kulkevia oppilaita, jotka kaikki joutuisivat risteämään Kruun upuodinmäen sillan liikenteen
kanssa.

PonttoonisillanvaihtoehdonkäyttämälläTehdaskadullaonsensijaanpitkäsuorajatavallistaleveämmänkaduntakia
hyvänäkyvyys,jotkamahdollistavatturvalisenylityksentoteututtamisenliikennevaloratkaisulla.

Vaikutuksetkulttuuriympäristööntuleehuomiodakaavaratkaisuapäättäessä:

OsaͲyleiskaavan liitteenä olevan Rambolin selvityksen mukaan Kruununpuodinmäen vaihtoehdon (VE1) alueella
kulttuuriympäristön herkkyys on erittäin suuri. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet muodostavat historiallisesti
kerrostuneen kokonaisuuden Kajaanin kaupungin syntyajoilta aina nykypäivään saakka. Vaihtoehdossa VE1
kulttuuriympäristönarvoihinkokonaisuutenakohdistuukinsuuripysyvähaitallinenvaikutus.

MaisemallisestiKruununpuodinmäenvaihtoehdonalueonerittäinmerkittäväjaherkkämuutoksille.Mittakaavallisesti
laaditun yleissuunnitelman mukainen silta tuo nykyisestä poikkeavan elementin keskeiseen puistoͲ, rantaͲ ja
jokimaisemaan.MaisemaankohdistuvatpysyvätvaikutuksetovatKruununpuodinmäenvaihtoehdossasuuret.

Kruunupuodinmäenvaihtoehdossasenallejäisivätkulttuurihistoriallisetkohteet:Tervakanava,möljätjasulunvartijan
mökki1880/1985RKY,YKLisäksisillanvälittömässäläheisyydessäsijaitseeÄmmäkoskenvoimalaitos,1917/1941RKY,
MK, YK). Joen pohjoispuolella vaikutusalueella sijaitsevat Karolineburgin kartano ja Pehtoorin pytinki 1836,
talousrakennuksetRKY,MK,YK,AKsrͲ14.

Kaavallinentilannesuojelunnäkökulmasta:RKY(valtakunnallisestimerkittäväkulttuuriympäristötaikohde2009)MK
(maakuntakaavakohde2009),YK(yleiskaavakohde1992)

Havainnekuvan perusteella Kruunupuodinmäen – Karolineburgin rinteen silta sopeutuu erittäin huonosti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kruunupuodinmäen halkova uusi tieyhteys rikkoo Kajaanin kirjaston vieressä
olevan Kruunupuodinmäen viheralueen ja pilaa maiseman. Kruunupuodinmäki on myös Kainuun Musiikkijuhlien
tapahtumaͲareenajasillanrakentaminenlopettaaalueenfestivaalikäytön.

TielinjauksenvaikutusalueellasijaitseeravintolakäytössäolevaKajaaniOy:nentinenkerhorakennus,jonkatoimintaa
liikenteen lisääntyminen häiritsisi. Joen pohjoispuolella tielinjauksen vaikutusalueella oleva, Karolineburgin, Kainuun
ainoakartanon,majoitusͲjaravintolaliiketoimintahäiriintyisimyössiltayhteydentuomanliikenteentakia.

PonttoonisillanvaikutusalueellaRenforsinrannassasijaitsevatRKYjaMKYkohteet:KajaaniOy,UPM,Renforsinranta
C26,paperikonesali1910(9),korjaamorakennus1920Ͳluku,tiilipiippu1926(MKC27)KajaaniOy:npääkonttori1938(
RKY,MKC28)porttiͲpaloasemarakennus1939(RKY,MK).

MielestäninäidenkohteidenkulttuuriarvoeiheikkenePonttoonisiltaͲvaihtoehdossa,koskakyseisetkohteetsijaitsevat
jo nyt toimivassa teollisuusympäristössä ja ovat olleet raskaan liikenteen lähialueella koko toimintansa ajan. Lisäksi
PonttoonisiltaͲvaihtoehdossa sillalta kaupungin ydinkeskustaan johtava Tehdaskatu on rakenteiltaan ja
katuleveydeltaan jo valmiiksi vahvarakenteisempi ja nykyistä suuremman suuremman liikennevirran mahdollistava
koskaseaiemminontoiminutTihisenniemenpuutavaraͲjamuunliikenteenpääkatuna.

Kaavaluonnokseen liitetty Museoviraston kaavaan kohdistuva laaja arkeologinen selvitys perehtyy osaͲyleiskaavaͲ
alueenarkeologisiinlöydöksiin,muttaeivarsinaisestiotakantaasiltavaihtoehtojenvaikutuksiakulttuuriympäristöön.

KaavaͲasiakirjoihin liitettyjen kannanottojen tiivistelmän mukaan museoviraston kanta on, että VE1
Kruununpuodinmäen sillan toteuttaminen vaarantaisi alueen kulttuuriympäristön arvojen säilymisen. Rakennetun
kulttuuriympäristön kannalta parhaiten jatkokehittelyyn sopisivat VE3 Ponttoonisilta ja VE4 Kontiosaaren silta, jotka
aiheuttavatvähitenhaittojakulttuuriympäristöön,kaupunkikuvaanjamaisemaan.

Mielestäni lähinnä arkeologisten lähtökohtien pohdinta ei riitä vaan osayleiskaavaan tulee siltavaihtoehtojen osalta
pyytääMuseovirastonkattavalausuntosiltavaihtoehtojenvaikutuksestakulttuurimaisemaanjaerityisestiRKY,MKja
YKkohteidenosalta.

Vaikutuksetluontoarvoihin:
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FCGSuunnittelujatekniikkaOy:ntekemänselvityksenyhteenvedonmukaan:Ponttoonipolun(Alue2)puustoisempi
osuussijoittuuhautausmaanlänsipuolellejaonrehevää,tuomivaltaistaojanvartta,jossakasvupaikkatyyppionlehtoa,
muttasenedustavuuseikulttuurivaikutuksenvuoksiyllärajattavaksiluontokohteeksi

Sen sijaan Ämmänkosken–Karoliinanrinteen (Alue 4) selvitysalue oli erilaisten luontoarvojen puolesta kohteista
edustavin. Karoliinanrinteen alue on todennettu lepakoiden lisääntymisͲ ja levähdysalueeksi, liitoͲoravan
potentiaaliseksi elinympäristöksi sekä tarkastelluista kohteista edustavinta lehtoa sisältäväksi alueeksi. Lehtona alue
on keskustaajaman osayleiskaavan selvitysalueen (v. 2014) lehtokohteista rehevin ja puustoltaan edustavin eli
laajemmin tarkasteltuna edustava kaupunkiluontokohde. Kohde on pieni ja rakennetun ympäristön vaikutus näkyy
kohteella. Kohde kuitenkin suositellaan kaupunkisuunnittelussa säästettäväksi. Lisäksi Karoliinanrinteen järeällä
puustollaonomamerkityksensäkaupunkikuvassa.

KaavaselostuksenmukaanKruununpuodinmäenvaihtoehtoedellyttääpoikkeamistaluonnonsuojelulaistaliitoͲoravan
jamahdollisestimyöslepakonelinympäristöjenosalta.

Liikennearviot

Pidän tärkeänä, että jos keskustaajaman osayleiskaavaan osana otettava Kajaaninjoen ylittävä siltaratkaisu
tulevaisuudessa rakennetaan niin autoliikenne poistuu Linnansillalta ja sen seurauksena vähenee keskikaupungin
alueellaesityisestiBrahenkadulla,VälikadullajaKauppakadulla.

Lisäksi edellytän, että liikenneturvallisuutta on parannettava PuutavarantieͲLönnrotinkatu osuudella ja siinä osana
Koivukoskensillalla.

Selvityksen mukaan liikennemäärät eivät merkittävästi poikkea eri siltavaihtoehdoilla valittiinpa Kruunupuodinmäen
taiPonttoonisillanvaihtoehtoottaenvielähuomioonsen,ettäRenforsinRannanteollisuusalueentyöpaikkojenmäärä
tulevaisuudessa kasvaa ja kaupunki voi omilla päätöksillaan vaikuttaa merkittävästi liikennevirtoihin koska omistaa
runsaasti asuntorakentamiseen soveltuvaa aluetta Ponttoonisiltavaihtoehdon vaikutusalueella Kajaaninjoen
pohjoisrannalla.

Siksi pidän tärkeänä, että siltavaihtoehdon valinnassa otetaan ensisijaisesti huomioon sen vaikutukset kulttuuriͲ ja
luontoympäristöönsekämatkailuunjamuuhunelinkeinotoimintaan.

Mielestäni, ja myös Rambolin selvityksen mukaan PonttonisiltaͲvaihtoehto jäsentää verkkoa hyvin, rauhoittaa
ruutukaavaa ja on Hetteenmäen ja Nakertajan asukkaille tehokas väylä keskustaan ja palvelee uusia suunniteltavia
asuinalueitahyvin.

Lisäksi vaihtoehto on turvallisempi Seminaarin koululle ja pääkirjastoon asioiville jalankulkijoille ja muulle kevyelle
liikenteellekuinKruunupuodinmäen–Karoliinanburginsiltavaihtoehto.

Mielestäni näillä perustein osayleiskaavaa tulee korjata ja täydentää sekä siltalinjaus kaavoittaa osayleiuskaavaan
Ponttoonisillan(V3)kohdalle.
Vastine:
Selvitys Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista on kattava ja perustuu laajaan taustaͲaineistoon. Se, että
pääterveysaseman nykymuotoinen toiminta loppuu, ei vaikuta selvityksen lopputulokseen merkittävästi.
Terveyskeskusrakennusten jatkokäyttötyöryhmän työskentely päättyi ja selvitys valmistui vasta siltavaihtoehtojen
selvityksen jälkeen (työryhmän työskentely huhtikuu–marraskuu 2016, loppuraportti joulukuu 2016 ja siltaselvitys
lokakuu 2016). Lopputuloksia ei siten voitu hyödyntää vielä siltaselvityksessä. Terveyskeskusrakennusten
jatkokäyttötyöryhmän loppuraportin perusteella osa terveyskeskuksen nykyisistä toiminnoista siirtyy uuteen
sairaalaan.Sote:npalveluitakuitenkinmyössiirtyyraportinperusteellamuualtapääterveysasemantiloihin.Alueen
tyhjentyvien rakennusten (KͲsairaala, YͲsairaala ja Eljaskartano) osalta jatkokäyttöä ei ole ratkaistu. Mahdollisesti
alueen asiointiliikenne ei vähene, vaikka toimintoja muuttaa uuteen sairaalaan, koska muuta toimintaa voi tulla
tilalle.Raportissaonarvioitu,ettäYͲsairaalavoisisoveltuaesimerkiksitoimistokäyttöön.KeskeisestikaupunkirakenͲ
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teeseen sijoittuvan terveyskeskuksen alueen osalta selvitetään myös mahdollisuuksia tiivistää ja tehostaa alueen
käyttöä.KirjastonsuuntaanjaSeminaarinalueellesuuntautuukevyttäliikennettämyösTehdaskaduneteläpuolelta
eikä ainoastaan Keskustan suunnasta. Kummassakin vaihtoehdossa on autoliikenteen kanssa risteävää kevyttä
liikennettä. Myös Kruununpuodinmäen sillan vaatimien liikennejärjestelyjen osalta kevyen liikenteen turvalliset
yhteydetovatjärjestettävissä.Sillanalittamistakirjastonsuuntaanrantapuistonkauttaonselvitettävätarkemmassa
suunnittelussa. Rannan korkeuserot ovat haastavat ja toteuttaminen on epävarmaa, mutta mikäli alikulku on
mahdollista toteuttaa, kevyt liikenne ei joudu risteämään sillan liikenteen kanssa. Mitä etäänpänä Koivukosken
sillastasiltavaihtoehtosijaitsee,sitäenemmänliikennettäKoivukoskensillalleaiheutuu.Tällähetkellämm.Välikadun
jaKoivukoskensillallejohtavanLönnrotinkadunristeysonkevyelleliikenteellevaarallinenjaliikenteenlisääntyminen
lisäisiriskiä.
Kruununpuodinmäensiltayhteyseiedellytäerityisenleveitäkatualueita.PonttoonisillanvaihtoehdossaTehdaskatua
joudutaanrakentamaanuudestaannoin300metrinmatkaltasillanjaratapihanristeämänvuoksi.Ponttoonisiltaja
ratapiha on rakennettava eritasoon ja myös tehtaan liittymät on rakennettava alueella uudelleen. Myös
ponttoonisilta pengerryksineen vaikuttaa maisemaan. Kruununpuodinmäen siltavaihtoehto on mahdollista
sopeuttaa maisemaan. Katso myös vastineet ELYͲkeskuksen, Kainuun Museon, Museoviraston ja Kajaanin
vasemmistory:nlausuntoihinjamielipiteisiin.Kunrakennetaan,syntyyainapysyviämuutoksiamaisemaan.Toisaalta
luonnonympäristöstä muodostuva maisemakaan ei pysy samana, koska kasvillisuus muuttuu jatkuvasti.
Kruununpuodinmäen kohdalla kadun rakentaminen ei merkittävästi vaikuta maisemaan, koska kirjaston ja
Ämmänkoskenkadun välinen alue on tälläkin hetkellä avoin tila. Vaikka Kruununpuodinmäki tapahtumaͲalueena
poistuisikäytöstä,vapautuisitoisaaltaLinnakadunjaAhontienyhteydetLinnansillallekevyenliikenteenkäyttöönja
tapahtumille. Arkeologinen selvitys on huomioitu Selvityksessä Kajaaninjoen siltavaihtoehdoista.Kontiosaaren silta
on liikenteellisesti heikoin vaihtoehto. Museovirasto on ottanut kantaa siltavaihtoehtoihin ja kannanotto
vastineineen on mukana tässä raportissa. Kruununpuodinmäen siltalinjauksen luontoarvojen osalta katso ELYͲ
keskuksenlausunnostajaKajaaninvasemmistory:nlausunnoistaannetutvastineet.
Asuinalueidentoteutuminenponttoonisillanläheisyydessäonepävarmaajohtuenteollisuusmelustajamahdollisesta
suuronnettomuusvaarallisesta toiminnasta Renforsin Rannassa. Tällä hetkellä asukasmäärät ovat suuremmat
TeppananpohjoispuolisillaalueillajaKätön/KätönlahdensuunnissakuinNakertajan/Hetteenmäensuunnissa.


Mielipide4
28.4.2017

Tästä Kontiosaaren apͲ1 asuntoalueesta ehdottaisin, Xxxxxxxxxxtien XX ja XX tontteista katsottuna etelään päin
jätettäisiin puistometsä/virkistys metsä aluetta jonkinlainen alue. Onhan tässä myös liitoͲorava kulkureitti alueita
myös.

Vastine:
Asiaratkaistaantarkemmassasuunnittelussa.


Mielipide5
28.4.2017

Kajaaninkeskustaajama2035
osayleiskaavaluonnos
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MielipiteenikoskeekaavaluonnoksenP/resvaraustaKarankalahdenalueella.Tarkemminrannassakaavoitettuja
rantatontteja4kaupunginvuokraͲja1yksityistontti.

Ͳ Tontitlohkottujakiinteistöjä.
Ͳ Hyvänkokoisiajahyvinhoidettuja.
Ͳ Pitkätvuokrasuhteet.
Ͳ Osaonjoläpivuodenasuttuja.

Tänäpäivänäkokiinteistöjenkäyttökasvanutjavakiintunut,jotentulevissakaavoituksissasekä
maankäyttöpoliittisessaohjelmassatuleeedelleenparantaatonttienkäytettävyyttä,vaikkarakennusͲjaostoͲ
oikeudenosalta.

1. Kajaani–Sotkamorakennemallissatodetaanmm.
Ͳ Mökinmuuttaminenpysyväksiasunnoksijouhevammaksi.

2. Kajaaninmaankäyttöpoliittisessaohjelmassatodetaanmm.
Ͳ JossainvaiheessaosalomaͲasuntotonteistaasemakaavoitetaanvakituiseenasumiseen.
Ͳ KaupunginvaltuustonlomaͲasuntotonteillevahvistamathinnatvastaavatedelleenvarovaisiakäypiähintoja.

Ͳ Loppuuntotean,ettärantatonttiensäilyttämisestähuolimattaP/resaluevarauksellejääpaljon
rakentamatontamaaͲaluettasisältäenKarankalahdentanssilavanrannan.
Vastine:
P/resͲaluevarauksen kohdalla olevalla alueella on voimassa Nuasjärven osayleiskaava. Nuasjärven osayleiskaavan
lomaͲasumista koskevat määräykset ja merkinnät jäävät voimaan myös keskustaajaman osayleiskaavan tultua
voimaan,koskakeskustaajama2035osayleiskaavasisältääseuraavanyleisenmääräyksen:”KumoutuvanNuasjärven
osayleiskaavan alueella rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuna pohjautuen Nuasjärven
osayleiskaavanmääräyksiinRAͲrakennuspaikkojenosalta,kunnesalueasemakaavoitetaanKajaaninkeskustaajama
2035 osayleiskaavan mukaisesti.” Alueella voidaan edelleen toimia Nuasjärven osayleiskaavan puitteissa ja lomaͲ
asuntotoimintavoijatkua.RAͲrakennuspaikatovatlomaͲasumiseentarkoitettujaeikäpysyväasuminenolesallittua.
Alueella maankäyttöön sisältyy lomaͲasunnon omistajien kannalta se riski, että alue jossain vaiheessa tarvitaan
muuhunkäyttöön.Kaupunkivarautuualuevarausmerkinnälläpitkänaikavälintarpeisiin.Koskaalueonreserviä,voi
ollaettätarvetoteutuuvastakaavantavoitevuoden2035jälkeen.

Mielipiteen esittäjä viittaa mielipiteessään Kajaani–Sotkamo rakennemallin luonnokseen kirjattuun lauseeseen
”mökin muuttaminen pysyväksi asunnoksi jouhevammaksi”. Kyseinen lause on peräisin tavoitekyselystä ja on
yksittäisen tavoitekyselyyn osallistuneen henkilön mielipide. Tavoitekyselyn tuloksia on käytetty rakennemallia
muodostettaessa mutta yksittäisten tavoitekyselyn vastausten painoarvo on ollut vähäinen. Mielipidettä ei ole
kirjattu rakennemallin varsinaisiin tavoitteisiin eikä toimenpiteisiin, koska kehittämislinjaus hajauttaisi
kaupunkirakennettarakennemalliinvalitunkehittämislinjauksen(keskustojentiivistäminen)vastaisesti.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018 lomaͲasuntojen asemakaavoittamista koskeva kohta on
kokonaisuudessa seuraavanlainen: ”LomaͲasuntotonttien vuokrasopimuksissa on ehto, jonka mukaan vuokraaja ei
saa ostaa tonttia. Tämä siksi, että jossakin vaiheessa osa lomaͲasuntotonteista asemakaavoitetaan vakituiseen
asumiseen, jolloin tontin arvo nousee,jaosa virkistysͲ tai suojelukäyttöön,jolloinkaupungin tulee lunastaa alueen
omistusͲ ja hallintaoikeus. Kun omistusoikeus säilyy kaupungilla, kaupunki voi myydä asemakaavoituksen jälkeen
vakituiseenasumiseenosoitetutentisetvapaaͲajantontitjanäinsaadaasemakaavoituksestajohtuvanarvonnousun
itselleen.” Kaupunki ei ole tarkoituksella luovuttanut lomaͲasuntotontteja lomaͲasuntojen omistajien omistukseen,
jotta voisi asemakaavoittaa alueet tarpeen mukaan. Alueen tarkempi jakautuminen eri käyttötarkoituksiin myös
P/resͲalueenosaltaratkaistaanvastaalueenasemakaavoituksenyhteydessä.
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Lähettäjä: XX XXX
Lähetetty: 7. elokuuta 2017 10:20
Vastaanottaja: Siltavuori Anne
Aihe: keskustaajaman 2035 yleiskaava

17.6.2019 Raportti päivitetty
Kajaanin kaupungin
tietosuojakäytännön
mukaiseksi ja raporttiin liitetty
mielipiteeseen 2 liittyvä
sähköpostikeskustelu.

Kaavoittaja on antanut vastineensa mm. yleiskaavaluonnoksesta tehtyihin mielipiteisiin. XXXXXX tilan 205xxx-x-xx osalta vastineen perustelut puuttuvat? Kajaanin kaavoittajat ovat tottuneet toimimaan vain
kaupungin omistamalla maalla, joten yksityisomistuksessa olevista alueista ei tarvitse välittää.

Palaan asiaan muistutusten yhteydessä.

XX XXX
___________________________________________________________________________
Lähettäjä: Siltavuori Anne
Lähetetty: 14. elokuuta 2017 15:50
Vastaanottaja: XX XXX
Aihe: keskustaajaman 2035 yleiskaava

Kiitos viestistänne,
Kaavavastine on jäänyt osin puutteelliseksi mielipiteenne osalta.
Tarkennuksena vastineeseen:
Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavamuutos laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarausyleiskaavana,
jolla määritellään keskustan alueen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö yleisellä tasolla. Kaavarajauksen
ulkopuolelle on jätetty haja-asutustyyppiseksi jatkossakin jäävät alueet. Keskustaajaman yleiskaava ohjaa
yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa ratkaistaan tarkempi maankäyttö sekä määritellään mm.
rakennusoikeus, rakennuspaikat ja –alat. Pääsääntöisesti osayleiskaava-alueelle tullaan laatimaan
asemakaava pois lukien laajat ulkoilu-, maa- ja metsätalousalueet sekä toteutumattomat uudet
asuinalueet. Näin ollen osayleiskaavaa ei tulla käyttämään suoraan rakennusluvan perusteena eikä siinä ole
määritelty yksittäisiä rakennuspaikkoja eikä sen yhteydessä ole laadittu kiinteistökohtaisia kantatila- tai
muita selvityksiä, joiden nojalla rakennuspaikat määräytyisivät. Näin ollen yksittäisten rakennuspaikkojen
siirtäminen ei ole mahdollista keskustaajama 2035 osayleiskaavan nojalla.

Ystävällisin terveisin,

Anne Siltavuori
kaupunginarkkitehti

Kajaanin kaupunki
Ympäristötekninen toimiala
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue
PL 133, Pohjolankatu 13
FI-87101 Kajaani
anne.siltavuori@kajaani.fi
p. +358 44 710 0834

___________________________________________________________________________
Lähettäjä: Siltavuori Anne
Lähetetty: 12. syyskuuta 2017 12:31
Vastaanottaja: XX XXX
Aihe: VS: VL: keskustaajaman 2035 yleiskaava

Osayleiskaavan mukaisen rakennuspaikan siirtäminen voi olla mahdollista poikkeamisluvalla tietyin ehdoin.
Jos olette kiinnostunut mahdollisuudesta, voitte olla yhteydessä kaavasuunnittelija Osmo Nuutiseen
(osmo.nuutinen@kajaani.fi).

Terveisin,

Anne Siltavuori
kaupunginarkkitehti
Kajaanin kaupunki
Ympäristötekninen toimiala
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue
PL 133, Pohjolankatu 13
FI-87101 Kajaani
anne.siltavuori@kajaani.fi
p. +358 44 710 0834

