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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 
 

TIIVISTELMÄ 
 
Kaava-alue sijaitsee keskustassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta. Alue 
muodostuu entisen linja-autoaseman alueesta ja sen eteläpuolella sijaitsevista 
asemakaavoitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotkamontien, Lönnro-
tinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Osa katualueista on mukana kaava-
alueen rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu asuinkerrostalojen ja jul-
kisten palveluasuntojen korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Tontilla 205-2-
17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, joka on paikallisesti ar-
vokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä Sotkamontien 
toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston urheilualue ja Lönnrotinkadun luoteis-
puolella yläkaupungin asuinalue. Sammonkadun toisella puolella on liikekiin-
teistöjä ja Lyseon koulu. Entisen linja-autoaseman alue ja kerrostalotontit ovat 
rakentumattomia. Kerrostalotonteilla on jonkin verran puustoa ja heinikkoa 
mutta entisen linja-autoaseman alue on linja-autoasematoiminnan jäljiltä 
avointa kenttää. Alue toimii tilapäisesti pysäköintialueena. Alue on kaupungin 
omistuksessa lukuun ottamatta Eino Pitkäsen suunnitteleman kerrostalon tont-
tia. 
 
Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on linja-autoasema-aluetta LA, asun-
tokerrostalojen korttelialuetta AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien kortteli-
aluetta AM ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL-9 sekä ka-
tualuetta. LA-alueen rakennusoikeudeksi on osoitettu 1000 k-m2 ja kerroskor-
keudeksi I. AM korttelialueen rakennusoikeus on 300 k-m2 ja kerroskorkeutta ei 
ole määritelty. Rakentamattomalla AK korttelialueella rakennusoikeus on 900 
k-m2 ja kerroskorkeus III. AK korttelialueella, jolla sijaitsee Eino Pitkäsen suun-
nittelema kerrostalo, rakennusoikeus on 1300 k-m2 ja kerrosluku III. AL-9 kort-
telialueella rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 1,0 ja kerrosluku 
on IV. Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueen kehittämistä kerros-
taloalueena ja se on vanhentunut osittain melumääräysten, pilaantunutta maa-
ainesta koskevien määräysten ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelun 
osalta. Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, 
arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen 
kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella 
Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus. 
 
Alueen kehittämiseksi käynnistyi 2018 Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke, 
jonka aikana alue sai nimikilpailun perusteella nimen Sammonkaari. Hankkee-
seen on liittynyt runsaasti osallistamista mm. verkkopohjaisia kyselyitä ja ylei-
sötilaisuus. Hankkeen aikana on alueelle valmistunut viitesuunnitelma ja piha- 
ja katualueita koskeva yleissuunnitelma, joita on hyödynnetty kaavan tausta-
aineistona ja liitetty ohjaamaan alueen rakentamista rakennustapaohjeiksi. 
 
Maankäyttöpoliittisen ohjelman kaavoitusohjelmassa 2019–2022 linja-autoase-
matoiminnasta vapautuneen alueen kaavoitus on ajoitettu alkamaan 2020 ja 
alue linjattu kerrostaloalueeksi (jo aiemmassa maankäyttöpoliittisessa ohjel-
massa). Asemakaavahankkeen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin sähköi-
sellä ilmoitustaululla ja Koti-Kajaani -lehdessä 22.4.2020. Kaavaluonnoksen 
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laati ympäristöteknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulos-
alueen kaavoitus ja aluesuunnittelu yksikkö osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. 
 
Kaavahanketta esiteltiin viranomaisneuvottelussa 13.5.2020. Viranomaisneu-
vottelu koski kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavan selvityksiä. 
Viranomaisneuvottelussa tarkasteltiin myös alustavaa kaavaluonnosta (päi-
vätty 12.5.2020). Viranomaisneuvottelussa käsiteltyjä keskeisiä kysymyksiä oli-
vat pilaantunut maa-aines, melu ja rakennussuojelu sekä kaavan osallistumis-
mahdollisuudet. Neuvottelussa todettiin, että kaavan selvitykset ovat riittävät ja 
selvitykset oli huomioitu alustavan kaavaluonnoksen määräyksissä. 
 
Kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus Teams-sovelluksen avulla 
9.6.2020. Yleisötilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtötietoja ja kaavaa, minkä jäl-
keen oli mahdollista keskustella vapaasti. Kajaanin Palvelutalosäätiö oli huolis-
saan kiinteistönsä vieritse osoitetusta ajoyhteydestä ja aiheutuvasta liiken-
teestä tontille. Vastattiin, että kyseessä on tavallinen kiinteistön liittymä, jonka 
kautta osittain myös Palvelutalosäätiön kiinteistön liikenne kulkee, ei katualu-
eesta eikä yleisestä ajoväylästä. Kiinteistöjen on itse järjestettävä turvallinen 
liikenne kiinteistöjen yhteisen liittymän/ ajoyhteyden kautta. 
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.6. – 3.7.2020 kaupungintalon aulassa, 
pääkirjaston lukusalissa ja kaavoituksen verkkosivulla. Nähtävilläolo aikana 
kaavasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide.  
 
Kainuun sote/ Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa ei ollut huomautettavaa 
Sammonkaaren asemakaavaluonnokseen. Ympäristöterveydenhuollon lausun-
non mukaan ”kaavassa ja siihen liittyvissä määräyksissä on erittäin hyvin otettu 
huomioon ympäristöterveyteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi laaja-alaisesti 
arvioimalla meluntorjuntatarve liikennemelun vuoksi”. Myös pilaantuneet maa-
ainekset on otettu huomioon.  

Kainuun ELY-keskus lausui kaavaluonnoksesta, että se toteuttaa valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitetta ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lausunnon mukaan asemakaa-
valuonnoksen ”ratkaisussa mm. rakennusmassojen sijoittelulla ja kaavamää-
räyksillä on pyritty vähentämään ja lieventämään liikennemelusta aiheutuvia 
haittoja”. 
 
Kainuun pelastuslaitos lausui, että ”kaavan massoittelussa ja rakennusten si-
joittelussa ja piha-alueiden rakenteiden toteutuksessa tulee huomioida, että pe-
lastaminen/pelastautuminen onnettomuustilanteissa on mahdollista”. Kainuun 
pelastuslaitoksen edustajan kanssa on selvitetty alueen pelastautumismahdol-
lisuudet jo kaavan luonnosvaiheessa.  
 
Kainuun Museo lausui rakennussuojelusta, että paikallisesti arvokasta raken-
netun kulttuuriympäristön kohdetta, Eino Pitkäsen suunnittelemaa kerrostaloa, 
koskevat selvitykset ovat rakennussuojelun kannalta riittävät, eikä uusia selvi-
tyksiä tarvita. Suojelumerkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan rakennuk-
sen julkisivu ja se on riittävä. Luonnosvaiheen jälkeen suojelumerkinnän sr-23 
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-määräystä muutettiin lausunnossa ehdotettuun muotoon: ”Suojeltava raken-
nus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvan kannalta arvo-
kas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja 
muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että koh-
teen luonne säilyy. Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristötehtäviä hoitavaa 
alueellista vastuumuseota”. 
 
Kajaanin Palvelutalosäätiö jätti mielipiteen koskien turvallisen liikenteen järjes-
tämistä kiinteistölleen ja ns. kirvesvarsitontin liikenteen järjestämistä. Ajoyhtey-
den liikenteen pitäisi palvelutalosäätiön mukaan olla yksisuuntaista. Kannan-
oton vastineessa todetaan, että kaavassa on varattu ajoyhteys tonteille ja sen 
toteuttaminen on alueen omistavien kiinteistöjen vastuulla. Ajoyhteyden lii-
kenne ei voi olla yksisuuntainen, koska tonteilta tulee olla myös pois pääsy eikä 
Sotkamontielle saa järjestää ajoneuvoliittymää. Kannanotto ei aiheuta muutok-
sia kaavaluonnokseen. 
 
Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin esittelytilaisuus Teams-sovelluksen avulla 
kiinnostuneille toimijoille 22.9.2020. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnoksesta 
saatujen lausuntojen ja palautteen vaikutus kaavaehdotukseen ja selvennettiin 
toimijoille kaavoituksen tavoiteaikataulua. Toimijoilla ei ollut huomautettavaa 
alustavaan kaavaehdotukseen. 
 
Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,35 ha. Asemakaavalla muodos-
tuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialu-
etta (ALY) yhteensä noin 1,22 ha. Katualuetta on noin 1,13 ha, josta yleiselle 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa (pp) on 1563 m2. Huoltoajo 
on sallittu 1047 m2:lle pp:lle varatusta alueen osasta. 

 
Katuverkko säilyy Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun osalta sa-
mana mutta korttelialueen reunojen tarkastuksen myötä katualueen rajat muut-
tuvat hieman. Urho Kekkosen kadun jatkeelle muodostuu Tervaraitti-niminen 
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka jatkuu alueen 
halki Sammonkadulta Sotkamontielle. Putket, joita ei ole mahdollista siirtää, säi-
lyvät alueen alla. Huoltoajo on sallittu pp-alueelle Sammonkadun puoleisesta 
päästä istuskeluportaiksi varatulle ohjeelliselle alueen osalle asti ja mahdolli-
suus huoltoajoon on osoitettu kaavamerkinnällä pp/h. Näin Tervaraitille tuleville 
liiketiloille ja istuskeluportaille on mahdollista järjestää huoltoajo. 
 
Alueelle muodostuu kaksi korttelialuetta, joita Tervaraitti jakaa: korttelia 17 jat-
kava ja täydentävä korttelialue ja kokonaan uusi korttelikokonaisuus, kortteli 95. 
Rakennusalat on osoitettu rajaamaan korttelialueita ja muodostamaan umpi-
korttelia, joka suojaa sisäpihan puolia melulta ja katupölyltä. Melu on huomioitu 
yleisissä kaavamääräyksissä sekä Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisia 
rakennusaloja koskevissa merkinnöissä ja määräyksissä (dB). Kerroskorkeus 
vaihtelee neljästä (IV) viiteen (V) huomioiden ympäröivän rakentamisen kerros-
korkeuden kolmesta neljään. Kattojen lappeet jatkuvat yhtenäisinä ja rakennus-
massat muurimaisina. Katualueet erottavat korttelialueita voimakkaasti Liikun-
tapuiston ja yläkaupungin suuntaan. Uusi rakentaminen muodostaa omaleimai-
sen, uuden korttelikokonaisuuden, jota asemakaavan muutokseen sitovaksi ra-
kennustapaohjeeksi liitetyt viitesuunnitelman kuvat ohjaavat. Kortteliin 95 on 



Asemakaavan muutos, Sammonkaari                          Selostus 3.3.2021 

 
 6 

mahdollista toteuttaa paikoitus maanpinnan tasoa korkeammalle tasolle tulevan 
pihakannen alle tai vaihtoehtoisesti maan alle. Tarvittaessa autopaikoitusta on 
mahdollista toteuttaa sekä kansipihan alle että maanalaiseen paikoitukseen. 
Korttelissa 17 paikoitus tulee toteuttaa maan alle. Liittymät kortteleihin tulee jär-
jestää Sammonkadun puolelta. 
 
Käyttötarkoitus ALY mahdollistaa korttelialueiden monipuolisen käytön asumi-
sesta liiketoimintaan. Elinkaarikorttelien muodostaminen alueelle on mahdol-
lista sillä kaava mahdollistaa mm. opiskelija-asumisen, senioriasumisen ja 
myös tehostetun palveluasumisen Sammonkadun puoleisissa osissa kortte-
leita. Myös esim. päiväkodin tai muiden yleisten toimintojen toteuttaminen on 
mahdollista. Lönnrotinkadun ja Tervaraitin varteen osoitettujen rakennusalojen 
ensimmäisestä kerroksesta on 20-50 % liike- ja toimistotiloja varten. Tarkoitus 
on, että rakennukset säilyvät avoimina ja elävöittävät katutilaa toiminnoillaan ja 
palveluillaan jatkaen keskustan toimintoja alueelle. Kortteleiden pihat on kaa-
vassa osoitettu kortteleiden yhteisiksi piha-alueiksi, jotka tulee toteuttaa laaduk-
kaasti (le/yk-1). Rakentamisesta ja istutuksista on annettu yleisiä määräyksiä. 
Piha-alueiden toivotaan osaltaan muodostavan kortteleihin viihtyisiä kohtaamis-
paikkoja. Pihoista on yhteys Tervaraitille. Mikäli kortteliin 95 rakentuu kansipiha, 
tulee korttelista toteuttaa Tervaraitille istuskeluportaat, jotka liittävät puolijulki-
sen piha-alueen Tervaraitin julkiseen tilaan. Johtuen korttelissa 95 rakennus-
alan ulottumisesta pitkälle Sotkamontien ja Lönnrotinkadun näkemäalueille on 
kaavassa määrätty arkadin tai muun näkyvyyden mahdollistavan aukon toteut-
tamisesta ensimmäiseen kerrokseen. 
 
Yleiset määräykset koskevat lisäksi mm. melua ja pilaantunutta maa-ainesta, 
auto- ja pyöräpaikoitusta, valaistusta katu- ja piha-alueilla, aurinkopaneelien ja 
aurinkokeräimien sijoittamista rakennuksiin, lattiapinnan korkoa asuinhuonei-
den maantasokerroksessa, hulevesien hallintaa, väestönsuojatiloja sekä kort-
teleiden sitovaa tonttijakoa. 
 
Alueen rakennusoikeus lähes nelinkertaistuu. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa on yhteensä rakennusoikeutta noin 5920 k-m2, josta olemassa olevia 
rakennuksia on noin 1675 k-m2 eli Eino Pitkäsen suunnittelema asuinkerrostalo 
talousrakennuksineen ja Kajaanin Aluetaksi Oy:n taukomökki, joka on 20 k-m2.  
Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 23 
110 k-m2 talousrakennukset ja mahdollisen kansirakenteen alainen rakennus-
oikeus mukaan lukien. Lisäksi kaavamääräysten mukaisesti voidaan rakentaa 
pienimuotoisia talousrakennuksia piha-alueille ja kansipihalle. Varsinainen uu-
disrakennusoikeus kerrostaloille on 19 300 k-m2 ilman talousrakennuksia ja 
kannen alaista alaa. Alue muuttuu tehokkaaseen kerrostalorakentamiskäyt-
töön, kun aiemmin avoimena kenttänä ollut linja-autoaseman alue rakentuu. 
Myös muiden aiemmin huoltoasematoimintaan ja kerrostalorakentamiseen 
osoitettujen tonttien rakennusoikeus kasvaa ja käyttö sitä kautta tehostuu, mi-
käli tonteille rakennetaan rakennusoikeuden sallima enimmäismäärä. Eino Pit-
käsen suunnitteleman kerrostalon rakennusoikeus oli aiemmin pienempi kuin 
käytetty rakennusoikeus (1300 k-m2 < 1510 k-m2) mutta asemakaavan muutok-
sessa rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olemassa olevaa rakennusta. 
Tarkoitus on, että rakennusoikeus osaltaan säilyttää nykyisen rakennuksen 
mutta talousrakennuksia on mahdollista vähäisesti laajentaa. 
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Kerrostalorakennus on myös suojeltu asemakaavalla julkisivun osalta. Tontilla 
205-2-17-62 sijaitseva pilaantunut maa-aines täytyy yleisten määräysten mu-
kaisesti puhdistaa ennen alueen rakentamista. Lönnrotinkadun varressa sijait-
seva vanha mänty on suojeltu asemakaavan muutoksella. 
 
Luonnosvaiheen jälkeen ehdotusvaiheen oleellisimmat muutokset kaavakart-
taan on päärakennusten rakennusalueiden runkosyvyyden leventäminen. Ra-
kennusalueiden runkosyvyyttä kortteleiden sisäpihalle päin levennettiin luon-
noksen 15 metristä 17 metriin mahdollistamaan joustavammin puurakenteisen 
keskikäytävätalon rakentamisen. Suojellun kerrostalo Vimpelin rakennusalaa ei 
muutettu. Lisäksi kaavamääräysten kansi -määräystä tarkennettiin kansipihan 
alle sijoittuvan pääkäyttötarkoitusta palvelevan tilan osalta.  
 
Kerrostalo Vimpelin tontilla auton säilytyspaikan rakennusalaan lisättiin t, joka 
mahdollistaa rakennusalan käyttämisen myös talousrakennukseksi. Tontille li-
sättiin myös istutettava alueen osa, joka on varattu leikkiä ja oleskelua varten. 
 
Lisäksi yleisiin määräyksiin lisättiin määräys, että kortteliin 95 ja osaan korttelia 
17 on laadittava erillinen sitova tonttijako. 
 
Asemakaavan muutos eheyttää kaupunkirakennetta keskeisellä paikalla kau-
pungin keskustassa valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Kaava 
mahdollistaa monipuoliset toiminnat asumisesta liikerakentamiseen mahdollis-
taen tavoitteiden mukaisen elinkaarikorttelin syntymisen. Kaava ohjaa rakenta-
mista arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kaavaan liittyvien 
määräysten ja rakennustapaohjeiden kautta. Asemakaavan muutos turvaa vä-
estökehityksen edellyttämän riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon sekä 
luo edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan muu-
tos edistää palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Alue sijaitsee jo lähtökohtaisesti siten, että 
se sijaintinsa puolesta edistää kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja on 
näiden liikennemuotojen kannalta hyvin saavutettavissa. Asemakaavan muu-
toksessa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vai-
kutuksiin. Asemakaavan muutos sisältää määräyksiä, joiden tarkoitus on eh-
käistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. Asemakaavalla hallitaan haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavia 
vaikutuksia ja herkkien toimintojen sijoittumisen riskit (PIMA). Asemakaavan 
muutoksen toteuttaminen edellyttää pilaantuneen maa-aineksen puhdista-
mista. Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus on kaavalla suojeltu. 
 
Yritysvaikutukset: Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamiseen liittyvän 
yritystoiminnan. Rakennettavan kerrosalan määrä alueella moninkertaistuu, jo-
ten alueen liiketaloudellinen arvo nousee huomattavasti. Asemakaava mahdol-
listaa alueen monipuolisen käytön asuin-, liike-, toimisto- ja yleiseen rakentami-
seen ja sitä kautta mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan alueella alueen 
rakennuttua. Alueella on myös osoitettu asemakaavassa rakennusalan osia, 
joissa ensimmäiseen kerrokseen on toteutettava määritelty prosenttiosuus lii-
ketiloja tai toimistoja kerrosalasta (20-50 %). Lähtökohtana on, että alueelle 
muodostuu sopivia tiloja yritystoiminnalle, joista on yhteys Tervaraitille tai muille 
kevyen liikenteen väylille. Liike- ja toimistotilat osaltaan elävöittävät 
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kaupunkikuvaa alueella ja mahdollistavat yritysten sijoittumisen alueelle. Kajaa-
nin aluetaksi Oy joutuu siirtämään taukomökkinsä alueelta alueen rakentuessa 
mutta taksitolppa voi sijaita edelleen katualueella. 
 
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Mahdollisten toimijoi-
den kanssa solmittiin aiesopimus alueen toteuttamisesta kesäkuussa 2020. 
Toimijoiden kanssa solmitaan tontinluovutussopimus alkuvuodesta 2021. 
 
Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. Alueelle voidaan ra-
kentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Ennen hankkeen toteutta-
mista tulee selvittää pilaantuneen maa-alueen laajuus ja puhdistaa pilaantu-
neet maa-ainekset viimeistään alueen rakentamisen yhteydessä.  
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LÄHTÖKOHDAT 
 
Kaava-alue sijaitsee keskustassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta. 

 
Alue muodostuu entisen linja-autoaseman alueesta ja sen eteläpuolella sijait-
sevista asemakaavoitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotkamontien, 
Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Osa katualueista on mukana 
kaava-alueen rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu asuinkerrostalo-
jen ja julkisten palveluasuntojen korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Ton-
tilla 205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, joka on pai-
kallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä Sot-
kamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston urheilualue ja Lönnrotinka-
dun luoteispuolella yläkaupungin asuinalue. Sammonkadun toisella puolella on 
liikekiinteistöjä ja Lyseon koulu. 
 
Entisen linja-autoaseman alue ja kerrostalotontit ovat rakentumattomia. Ker-
rostalotonteilla on jonkin verran puustoa ja heinikkoa mutta entisen linja-auto-
aseman alue on linja-autoasematoiminnan jäljiltä avointa kenttää. Alue toimii 
tilapäisesti pysäköintialueena. 
 
Luonnonympäristö 
 
Lönnrotinkadun puolella sijaitsee jalkakäytävällä vanha mänty, joka näkyy ilma-
kuvissa 1950-luvulla ja on ollut paikallaan mahdollisesti jo aiemmin. Puu on 
säästynyt katujen uudelleen linjauksissa ja rakentamisissa ja on saanut kasvaa 
vapaasti. Puu on hyvä säilyttää myös jatkossa. Puulla on myös kaupunkikuval-
lista merkitystä. Linja-autoasema on sijainnut alueella 1970-luvulta lähtien ja 
suurin osa alueesta on siitä eteenpäin ollut asfalttikenttää. Linja-autoaseman 
eteläpuolisilla tonteilla on ollut rakennuksia ja niillä on jonkin verran puustoa ja 
hoitamatonta heinikkoa. (kartta 1 Ilmakuva, alueen kasvillisuus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Säilytettävä vanha mänty, jolla on  
kaupunkikuvallista merkitystä. (Väyrynen, 2020) 
 



Asemakaavan muutos, Sammonkaari                          Selostus 3.3.2021 

 
 10 

Rakennettu ympäristö 
 
Sammonkaaren alue sijoittuu Keskustan kaupunginosaan ja sijaitsee vilkkaiden 
katujen solmukohdassa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun risteyksessä. Aiem-
min alueella on sijainnut linja-autoasema, joka jatkoi toimintaansa vuoteen 
2018. Tuolloin linja-autojen pysäkit siirtyivät rautatieasemalle matkakeskukseen 
ja matkahuollon toiminta läheiseen rakennukseen. Yksikerroksinen linja-auto-
asemarakennus purettiin. Lönnrotinkadun toisella puolella sijaitsee keskikau-
pungin asuinalue, jonka kerrostalorakentaminen on kolme-nelikerroksista. 
Sammonkadun koillispuolella keskikaupungin alueella on Veteraanipuisto, joka 
jatkuu alueen läpi Karjalanpuistona ja Sammonpuistona. Veteraanipuisto on 
osa maakunnallisesti arvokasta kirkkopuistojen aluetta. Sotkamontien toisella 
puolella sijaitsee Liikuntapuiston urheilualue, missä on sekä pesäpallo- että jal-
kapallokenttä. Kentän reunalla on maakunnallisesti arvokas keskusurheiluken-
tän katsomo ja aiemmin Ase- ja varusmuseona toiminut, suojeltu, vanha koulu-
rakennus. Sammonkadun koillispuolella on kaksi-kolmekerroksisia liikeraken-
nuksia ja Lyseon koulu, jonka vanha osa (Selim Savonius, 1924) on maakun-
nallisesti arvokas kohde. Koulun aiempi laajennusosa purettiin ja uusi laajennus 
on valmistunut kesällä 2020. Samassa korttelissa ja lähiympäristössä on kolme-
nelikerroksista asuinkerrostalorakentamista. Kaupungintalo sijaitsee noin 200 
metrin etäisyydellä, Valtion virastotalot noin 100 metrin etäisyydellä ja Kauppa-
katu noin 300 metrin päässä. Valtion virastotalot ovat osa maakunnallisesti ar-
vokasta Vanhan vesitornin ympäristöä. Rautatie- ja linja-autoasema sijaitsee 
noin 500 metrin etäisyydellä. Lukiolle ja keilakeskukseen on matkaa noin 300 
metriä. Lähin ruokakauppa sijaitsee kulmittain alueen kanssa, Lönnrotinkadun 
toisella puolella. Alue liittyy tiiviisti keskustan kaupunkirakenteeseen rakentues-
saan sitä edelleen tiivistäen ja eheyttäen. Alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti 
huomattavalla paikalla keskeisesti palveluihin nähden. (kartta 2 a) Rakennus-
kanta) 
(liite 2 Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet, 2018) 
 
Paikallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde 
 
Kaava-alueella sijaitseva Sammonkatu 10 kerrostalo (Asunto oy Vimpeli, Vim-
pelin kerrostalo) on Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalokohde, joka on pai-
kallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Vimpelin kerrostalon I-
osa on suunniteltu vuonna 1938 ja jatko-osa vuonna 1939. Rakennus on raken-
nettu vuosina 1939-40. Tasakattoinen rakennus on muutettu 1960-luvun alussa 
pulpettikattoiseksi. Pitkänen perheineen asui talon kolmannessa kerroksessa. 
Talo ja Pitkäsen asunto vaurioituivat talvisodan pommituksissa. Myös Pitkäsen 
arkkitehtuuritoimisto toimi kerrostalossa. Asuinkerrostalo on III-kerroksinen, 
jossa on lisäksi kellarikerros. Tyyliltään rakennus edustaa funktionalismia. Kel-
larikerros on betonia mutta muuten rakennus on tiilirunkoinen ja rapattu. Pul-
pettikatto on konesaumattua peltiä. Funktionalismin tyylipiirteenä rakennuksen 
katujulkisivussa ovat mm. kulmaikkunalliset erkkerit. (liite 3 Kajaanin kaupungin 
inventointi-tietokanta (Inka), Sammonkatu 10:tä koskeva kohdekortti Inka-koh-
dekortti) 
 
Selvityksessä Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta var-
ten Sammonkatu 10 eli Vimpelin asuinkerrostalorakennus (1938/ 1940/ 1960) 
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on arvotettu alustavasti luokkaan 1 eli erityisen tärkeäksi/ arvokkaaksi koh-
teeksi. Arvotuksen mukaan kohdetta ei saa purkaa eikä olennaisilta osin muut-
taa ilman pakottavaa syytä. (Selvitys Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympä-
ristöstä kaavoitusta varten, kohde C 25, Kainuun museo, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Sammonkatu 10 eli Vimpelin asuinkerrostalorakennus. (Väyrynen, 2020) 
 

 
 
Lähiympäristössä sijaitsee myös muita paikallisesti arvokkaita, keskustaajaman 
kulttuuriympäristöselvityksessä alustavasti arvotettuja rakennuskohteita: C2 
Sammonkatu 5, kansanlähetyksen rukoushuone 1920 (arvotusluokka 2/ 4), C3 
Lönnrotinkatu 1, Lönnrotin koulu 1923 (arvotusluokka 2/ 4, ent. ase- ja varus-
museo), C4 Väinämöisenkatu 6, Kajaanin lyseo 1924 (kohde on maakunnalli-
sesti arvokas ja suojeltu maakuntakaavalla), C5 Koulukatu 3, Koivula päiväkoti 
1925 (arvotusluokka 3/ 4), D5 Vienankatu 10, asuinkerrostalo 1941, E10 Vie-
nankatu 8, Asuinkerrostalo 1956 (arvotusluokka 3), E16 Keskuskentän katsomo 
1955 (kohde on maakunnallisesti arvokas ja suojeltu maakuntakaavalla), F5 

Kuva 3. Sammonkatu 10 (C 
25) on paikallisesti arvokas 
rakennetun kulttuuriympäris-
tön kohde, joka on alusta-
vasti arvotettu erityisen ar-
vokkaaksi/ tärkeäksi (luokka 
1) Selvityksessä Kajaanin 
keskustaajaman kulttuuriym-
päristöstä kaavoitusta varten 
(Kainuun museo, 2017). Lä-
hiympäristössä on myös 
muita maakunnallisesti ja 
paikallisesti arvokkaita raken-
nuskohteita. (Ote kohdekar-
tasta, Selvitys Kajaanin kes-
kustaajaman kulttuuriympä-
ristöstä kaavoitusta varten, 
Kainuun museo, 2017) 
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Sammonkatu 15, Sampola 1966 (arvotusluokka 3/ 4), H1 Sammonkatu 8, Ar-
vola-koti 1990 (arvotusluokka 2/4) ja H3 Sammonkatu 9, Arvola palveluasuntoja 
1993 (arvotusluokka 3/ 4). Historiallisesti, kaupunkikuvallisesti tai arkkitehtoni-
sesti korkeatasoinen rakentaminen ympäristössä ei sinänsä muodosta yhte-
näistä kokonaisuutta Sammonkatu 10:n kanssa tai muuta rakennuksen suoje-
luarvoa mutta toisaalta ympäristön korkeatasoinen rakentaminen asettaa uu-
disrakentamiselle korkeat laatutavoitteet. 
 
Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöskohteita tai tarvetta mui-
naisjäännösselvitykselle. 
 
Keskustan pienalueella oli vuonna 2017 asukkaita 947, Yläkaupungilla 1338 ja 
Asemanseudulla 1006. Verrattuna muihin Kajaanin pienalueisiin keskustan pie-
nalueet ovat väestöltään suurimmasta päästä. Väestö on kasvanut 1995–2017 
sekä Keskustan että Asemanseudun pienalueilla mutta Yläkaupungilla vähen-
tynyt. Asemanseutu on yksi tarkastelujakson aikana eniten kasvaneista pie-
nalueista (+229 asukasta). Kiinnostus keskustassa asumista kohtaan ei ole si-
ten ainakaan vähentynyt. Tarkempia tilastoja keskustan väestön ikäjakaumasta 
tai muista erityispiirteistä ei ole tässä yhteydessä ollut käytössä. (Lähde: Kes-
kustaajama 2035 osayleiskaava. Liitekartat 27 ja 29; YKR/ SYKE, Tilastokes-
kus 2018) 
 
Keskustan pienalueella oli vuonna 2015 työpaikkoja 1399, Yläkaupungilla 864 
ja Asemanseudulla 1092. Ainoastaan Keskussairaalan alueella (1926 työpaik-
kaa) oli enemmän työpaikkoja kuin Keskustassa. Petäisenniskan pienalueella 
oli 1228 työpaikkaa. Keskustassa ja sen läheisyydessä on siten myös paljon 
työpaikkoja. Työpaikkojen määrä on 1995-2015 Keskustan pienalueella kasva-
nut (+42) ja Yläkaupungin (-309) ja Asemanseudun (-246) alueilla vähentynyt. 
(Lähde: Keskustaajama 2035 osayleiskaava. Liitekartat 31 ja 32; YKR/ SYKE, 
Tilastokeskus 2018) Suurimpia suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevia työ-
paikkoja ovat yläkaupungilla mm. valtionhallinnon työpaikat, asemanseudulla 
mm. kaupungintalon ja kaupan työpaikat ja keskustassa sijaitsevat kaupan alan 
työpaikat ja toimistot. 
 
Alue kuuluu kaupungin yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Pääosa alueen 
kaapeli- ja johtoverkosta sijaitsee katualueilla mutta myös tonteilla menee joita-
kin liittymiä ja suunnittelualueen halkaisevalla Urho Kekkosen kadun jatkeella 
on muistumana aiemmasta katulinjauksesta putkia ja kaapeleita. Alueella on 
sekä Kajave:n sähköverkon että Kaisanetin ja Telian kaapeleita. Kaapeleista 
osa sijoittuu Urho Kekkosen kadun jatkeelle. Viitesuunnittelun aikana neuvotel-
tiin Kajave:n kanssa mahdollisesta sähkökaapelin siirrosta, mikäli rakennus-
massa sijoittuu kaapelin päälle Sotkamontien puoleisessa päässä. Siirtoa pidet-
tiin mahdollisena eivätkä sähkökaapelit rajoita rakentamista alueella. Myös jä-
tevesiviemäri, runkovesijohto ja hulevesiviemäri sijoittuvat Urho Kekkosen ka-
dun jatkeelle. Niiden siirto ei ole mahdollista pienin kustannuksin, joten ne on 
otettu huomioon suunnittelussa. Alueella on myös kaukolämpöverkkoa ja alu-
een uudisrakentamisen liittäminen kaukolämpöön on mahdollista. (kartat 2 b) 
Johtokartta, 2 c) Kaapelikartta) 
Liikenne 
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Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat Kajaanin vilkkaimmin liikennöityjä pääkatuja. 
Vuoden 2016 liikennelaskennassa suunnittelualueen kohdalla Lönnrotinkadun 
risteyksen läheisyydessä on mitattu 11 938 ajoneuvoa/ vrk Sotkamontiellä. 
Vastaavasti Lönnrotinkadulla on alueen ohittanut 15 589 ajoneuvoa/ vrk. Kajaa-
nissa ainoastaan Lönnrotinkadulta kauppatorin kohdalta on mitattu suurempi 
liikennemäärä, 17 639 ajoneuvoa/ vrk. Sammonkadulla ajoneuvoja liikkuu Sot-
kamontien ja Lönnrotinkadun lukemiin verrattuna vähän: 2121 ajoneuvoa/ vrk. 
(Katuverkon liikennelaskenta, Riksroad Oy, 2016) 
 

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

 
Liikennemäärät ja Sotkamontien sekä Lönnrotinkadun asema liikenneverkon 
pääkatuina vaikuttavat mm. siihen, miten alueelle voidaan järjestää liittymiä. 
 
Linja-autoaseman linja-autoliikenne on siirtynyt rautatieasemalle ns. matkakes-
kukseen ja lisäksi linja-autot pysähtyvät Lönnrotinkadun ja Pohjolankadun pää-
pysäkeille eli terminaaleihin. Suunnittelualueella sijaitsee Kajaanin Aluetaksi 
Oy:n taukomökki ja taksitolppa, joten taksiautoliikennettä liikkuu Sammonka-
dulla. Alueen läheisyydessä on myös matkahuollon toimipaikka, johon tulee pa-
kettiliikennettä Sammonkadulle. Muutoin alueen lähiympäristössä liikkuu kai-
kenlaista liikennettä moottoripyöristä rekka-autoihin. 
 
Myös kevyen liikenteen mittauspisteissä on paljon havaintoja verrattuna muihin 
Kajaanin pisteisiin. Alueen läheisyydessä on mm. Lyseon koulu. Lönnrotinka-
dun kautta kevyttä liikennettä liikkuu myös Vimpeliin Kainuun ammattiopistoon, 
Kajaanin ammattikorkeakoululle ja Lönnrotinkadun varrella sijaitsevalle lukiolle. 
Myös työmatkalaisia liikkuu kevyen liikenteen väylillä, koska alueen lähiympä-
ristöön keskustassa sijoittuu paljon työpaikkoja.  
Liikenneturvallisuus 
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Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelman (2009) perusteella Sotkamontien ja 
Lönnrotinkadun liittymään ja Lönnrotinkadun ja Sammonkadun liittymään on ka-
sautunut liikenneonnettomuuksia (kartan onnettomuuskasaumapisteet 6 ja 15 
2003-2007). Pisteessä 6 on ta-
pahtunut 10 onnettomuutta, 
joista kolme on ollut kevyen lii-
kenteen onnettomuuksia ja 
henkilövahinkoon on johtanut 
onnettomuuksista 5. Pisteessä 
15 on sattunut neljä onnetto-
muutta, joista kevyen liikenteen 
onnettomuuksia on ollut kaksi 
ja henkilövahinkoon on johtanut 
kaksi. Toimenpiteeksi Lönnro-
tinkatu/ Sammonkadun liitty-
mään on esitetty herätevartta 
suojatiemerkin tolppaan. Sot-
kamontien/ Lönnrotinkadun 
(Louhikadun) liittymään toimen-
piteeksi on esitetty liikenneva-
lojen ajoituksen tarkistamista. 
Liikenneturvallisuuden parane-
miseen tähtäävät toimenpiteet 
eivät ole ratkaistavissa kaavoituksella. Kaavoituksessa tulee kuitenkin huolehtia 
riittävistä näkemäalueista, turvallisista kevyen liikenteen yhteyksistä ja liittymien 
turvallisesta sijoittamisesta. 
 
Ympäristöhäiriöt 
 
Yhteismelu päivällä ennusteti-
lanteessa 2040 on korttelialuei-
den rajapinnassa 70 dB eli hy-
vin meluisa. Ikkunoita ei voida 
asunnoissa avata, mikäli melu-
tason ei haluta nousevan asun-
noissa yli ohjearvojen (valtio-
neuvoston päätös melutason 
ohjearvoista 993/ 1992). Taval-
lisilla rakenteilla voidaan melua 
pudottaa 30-35 dB. Melusta ja 
toimintojen sijoittamisesta kort-
telissa neuvoteltiin Kainuun 
sote/ Ympäristöterveydenhuol-
lon kanssa viitesuunnittelun 
aloitusvaiheessa. Melu rajoit-
taa toimintojen sijoittamista 
Sotkamontien ja Lönnrotinka-
dun puolella. Ensimmäiseen 
kerrokseen ei voida sijoittaa 
asuntoja, jotka sijaitsevat pelkästään kadun puolella vaan asuntojen on oltava 

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

Kuva 5. Katuverkon onnettomuuskasaumat 2003-
2007. Piste 6 on Sotkamontien ja Lönnrotinkadun ris-
teys ja 15 Lönnrotinkadun ja Sammonkadun risteys. 
(Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009) 



Asemakaavan muutos, Sammonkaari                          Selostus 3.3.2021 

 
 15 

läpitalon asuntoja. Rakennusmassan suojaan sisäpihan puolelle voidaan sijoit-
taa asuntoja ja asuntojen makuuhuoneita. Myös esimerkiksi päiväkodin lepo-
huoneet täytyy sijoittaa melulta suojaan sisäpihan puolelle. Tehostettua palve-
luasumista ei voida lainkaan sijoittaa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisiin 
osiin aluetta. Rakennusmassojen on oltava mahdollisimman aukottomia Sotka-
montien ja Lönnrotinkadun suuntaan, jotta pihan puoleiset osat rakennuksista 
ja piha-alueet ovat riittävän meluttomia. Parvekkeiden on oltava lasitettuja ja 
sisäänvedettyjä Lönnrotinkadun ja Sotkamontien puolella. Melu vaikuttaa siten 
voimakkaasti toimintojen sijoittumiseen ja rakennusten massoitteluun Sotka-
montien ja Lönnrotinkadun puolella. Liikenteestä aiheutuu myös tärinää, joka 
voi siirtyä rakennuksiin runkomeluksi. 
 
Melun lisäksi myös katupöly on ongelmana vilkkaasti liikennöityjen katujen var-
silla. 
 
Tontilla 205-2-17-62 on toiminut huoltoasema, jonka toiminnan seurauksena 
tontilla on pilaantunutta maa-ainesta ja rakennuksen rakenteiden jäänteitä. Öl-
jyä sijaitsee pienialaisesti tontilla ja maaperässä on mm. betonisen öljynerotus-
kaivon jäänteitä. Asumisen sijoittaminen tontille edellyttää maaperän puhdista-
mista.  
 
Maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta on tehty arviointi (Ram-
boll, 2015), jonka ”Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen riskitarkas-
telun perusteella kohteessa esiintyvästä maaperän pilaantuneisuudesta ei ny-
kyisellään aiheudu välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa. Riski haitta-aineiden 
leviämiselle sekä niille altistumiselle kasvaa olennaisesti, mikäli tontti otetaan 
suunnitellusti asuinkäyttöön”. ”Maaperässä esiintyvien öljyhiilivetyjen lisäksi on 
huomioitava, että kohteen maaperässä täyttömaiden seassa esiintyy paikoin 
runsaastikin erilaista jätettä, lähinnä purkujätettä.” Pilaantunut maaperä on siis 
puhdistettava viimeistään maanalaisen paikoituksen tai kellarin rakentamisen 
yhteydessä. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelun arvion mukaan tontin sa-
visuudesta johtuen ei ole odotettavissa, että kallionrakosissa olisi öljyä tai katu-
alueella olisi valumia. Puhdistusvastuu on kaupungilla ja Nesteellä. Pilaantunut 
maa-aines edellyttää yleistä määräystä kaavaan. 
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Kuva 7. Vielä vuoden 1974 ilmakuvassa näkyy tontille 205-2-17-62 sijoittunut Gulf-huoltoase-
marakennus. Jäänteenä toiminnassa tontilla sijaitsee pilaantunutta maa-ainesta. (Kajaanin kau-
punki/WebMap, ilmakuva 1974, kiinteistörajat ja rakennukset 2019) 
 
Maanomistus 
 
Kajaanin kaupunki omistaa maan kaava-alueella lukuun ottamatta tonttia 205-
2-17-61, joka on Asunto-osakeyhtiö Vimpelin omistuksessa. Entisen linja-auto-
aseman alueella on Kajaanin Aluetaksi Oy:lle vuokrattu vuokra-alue. Kajaanin 
Aluetaksilla on taksiautoilijoiden taukomökki vuokra-alueella ja taksitolppa. Alu-
eella on lisäksi vuoteen 2018 asti voimassa ollut Linja-autoasemakiinteistöt 
Oy:n vuokrasopimus alueesta, jolle on sijoittunut linja-autoasemarakennus. 
Linja-autoasemarakennus on purettu ja toiminta on päättynyt. 
 
Suunnittelutilanne 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voi-
maan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmää, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tavoitteilla mää-
ritetään valtakunnallisesti merkittävät alueidenkäytön linjaukset, jotka on otet-
tava huomioon sekä kaavoituksessa että valtion viranomaisten toiminnassa 
kaikkialla Suomessa. 
 
Tavoitteet koskevat tehokasta liikennejärjestelmää, terveellistä ja turvallista 
elinympäristöä, elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvaroja 
ja uusiutumiskykyistä energiahuoltoa. 
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Voimaan tulleiden alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäyttö tukee siir-
tymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisyssä 
kestävä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmän kehittäminen ovat keskei-
sessä osassa ja ovat myös osa taloutta ja energiavarmuutta. Luonnon moni-
muotoisuutta ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä edistetään. Alueidenkäy-
töllä luodaan mahdollisuuksia elinkeinojen uudistumiselle, kun digitalisaatio, 
ruoantuotanto, biotalous, matkailu sekä luonnonvarojen jalostus luovat mahdol-
lisuuksia yritystoiminnalle koko maassa. Kaupungistuminen sekä tarjoaa mah-
dollisuuksia että luo haasteita yhdyskuntarakentamisen keskittyessä yhä sel-
vemmin suurimmille kaupunkiseuduille. Samalla kuitenkin monipaikkainen asu-
minen yleistyy ja tiiviimmät ja väljemmät alueet kytkeytyvät toisiinsa entistä vah-
vemmin. Monikeskuksinen aluerakenne tukee maan eriosien vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Väestö ikääntyy. 
 
Tässä asemakaavan muutoksessa tulee ottaa huomioon väestökehityksen 
edellyttämä riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto sekä luoda edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan muutoksella tulee 
luoda myös mahdollisuuksia vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntara-
kenteelle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen ja edis-
tetään yhdyskuntarakenteen eheyttä, vaikka kyse ei olekaan suuresta kaupun-
kiseudusta. Asemakaavan muutoksella tulee edistää palvelujen, työpaikkojen 
ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta sekä 
edistää kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä sijoittamalla alue siten, että se 
on näiden liikennemuotojen kannalta hyvin saavutettavissa. Alueen tulee hyö-
dyntää olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Sään ääri-ilmiöihin ja 
tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tulee varautua. Melusta, tärinästä 
ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja tulee eh-
käistä. Haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavat vaikutukset ja herkkien toimin-
tojen sijoittumisen riskit tulee hallita (PIMA). Alueelle eikä alueen läheisyyteen 
sijoitu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamien kulttuuriympä-
ristön inventointien kohteita (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt, RKY 2009, valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai valta-
kunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita). Alueella ei ole myöskään mer-
kittäviä luontoarvoja tai yhteystarpeita. 
 
Maakuntakaava 
 
Valtioneuvosto on 29.4.2009 vahvistanut Kainuun maakuntakaavan ja maa-
kuntakaava-alueella voimassa olleiden seutukaavojen kumoamisen. Maakun-
takaava on lainvoimainen.  
 
Kainuun kaupan maakuntakaavan keskustatoimintojen aluerajaukset ovat kor-
vanneet Kainuun maakuntakaavan (2020) keskustatoimintojen alueen. Alue on 
maakuntakaavassa keskustatoimintojen aluetta (C). Merkinnällä osoitetaan Ka-
jaanin kaupunkikeskustan keskustatoimintojen alue, johon sijoittuu keskustaha-
kuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja sekä asumista. 
Merkinnän C osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksi-
köitä. Aluetta koskee suunnittelumääräys: ”Keskustatoimintojen alueen suunnit-
telussa ja kaavoituksessa tulee luoda edellytyksiä kaupallisesti ja matkailulli-
sesti vetovoimaisen ja viihtyisän maakunta- ja kaupunkikeskustan kehittymiselle 
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varaamalla alueita tiivistä kaupunkirakentamista ja monipuolisia palveluja var-
ten sekä määrittelemällä korkeatasoisen kaupunkikuvan kehittämisen periaat-
teet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kult-
tuurihistorialliset arvot ja on pyrittävä minimoimaan kulttuuriympäristöön ja mai-
semaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Alueen suunnittelussa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn sekä julkisen liikenteen järjestely-
jen toimivuuteen. Alueelle sijoittuvien vähittäiskaupan suuryksiköiden enim-
mäiskerrosalaa ei rajoiteta maakuntakaavalla.”  
 
Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo 26.2.2020) alueelle ei 
kohdistu muutoksia. Maakuntakaavalla suojellut maakunnallisesti arvokkaat ra-
kennetun ympäristön kohteet lähiympäristössä on kuvattu kaavaselostuksen 
kohdassa Rakennettu ympäristö. Tuulivoimamaakuntakaavan tai 1. vaihemaa-
kuntakaavan merkinnät ja määräykset eivät kohdistu alueelle.  
 
(kartta 3 Yhdistelmämaakuntakaavaote) 
 
Yleiskaava 
 
Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tulleessa (MRL 201 § mukainen täy-
täntöönpanopäätös, KH 31.3.2020 § 57) Kajaanin keskustaajama 2035 
osayleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta, C. Aluetta koskee mää-
räys ”alue varataan maakuntakeskus Kajaanin keskustatoiminnoille, kuten kau-
palle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle ja keskustaan soveltuvalle 
asumiselle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Alu-
eelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä”. 
Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat kaavaan merkittyjä pääkatuja. Sotkamontien 
ja Lönnrotinkadun varteen sijoittuu pyöräteiden pää- ja aluereittien tavoitever-
kon mukainen kevyen liikenteen reitti. Aluetta koskevat yleiset määräykset hu-
levesien käsittelystä, maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta sekä me-
lusta ja tärinästä sekä kulttuuriympäristöstä. 

 
(kartta 4 Ote osayleiskaavasta, Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaava) 
 
Asemakaava 
 
Asemakaavan muutosalueella on voimassa 1965-1984 vahvistettu asema-
kaava (kaava 103 vahvistettu 23.4.1965, kaava 113 vahvistettu 18.3.1967, 
kaava 114 vahvistettu 27.7.1967, kaava 218 vahvistettu 29.10.1984). Voimassa 
olevissa asemakaavoissa alue on linja-autoasema-aluetta LA, asuntokerrosta-
lojen korttelialuetta AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialuetta AM 
ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta AL-9 sekä katualuetta. AL-
9 merkinnän osalta on tarkemmin määritelty, että ”alueelle saadaan sijoittaa 
myös käsityöpajoja, jos niihin liittyvän vähittäismyynti- ja esittelytilan suuruus on 
vähintään 25 % työpajan pinta-alasta. Vähintään 15 % ja korkeintaan 45 % alu-
eelle sallitusta kerrosalasta on käytettävä asuntojen rakentamiseen. Alueelle ei 
saa sijoittaa polttoaineen jakeluasemaa. Kellarikerrokseen saadaan sijoittaa 
työhuoneita ja ullakolle sosiaali- ja kokoustiloja.” LA-alueen rakennusoikeudeksi 
on osoitettu 1000 k-m2 ja kerroskorkeudeksi I. AM korttelialueen rakennusoi-
keus on 300 k-m2 ja kerroskorkeutta ei ole määritelty. Rakentamattomalla AK 
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korttelialueella rakennusoikeus on 900 k-m2 ja kerroskorkeus III. AK korttelialu-
eella, jolla sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, rakennusoikeus on 
1300 k-m2 ja kerrosluku III. AK korttelialueilla on osoitettu rakennusalat muttei 
esim. istutusalueita tai liittymäkieltoa. Autotallitilojen rakentamisesta on mää-
rätty yleisissä määräyksissä. AL-9 korttelialueella rakennusoikeus on osoitettu 
tehokkuusluvulla e = 1,0 ja kerrosluku on IV. Rakennuksen korkeutta määrittää 
lisäksi luku, joka osoittaa rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskoh-
dan ylimmän korkeusaseman. Rakennusalaa koskee määräys rakennuksen ul-
koseinien ääneneristävyydestä ulkopuolista liikennemelua vastaan. Sotkamon-
tien puolelle on osoitettu liittymäkielto. Tontille on lisäksi osoitettu ajo- ja kävely-
yhteydet, istutettavia alueenosia ja puurivi. 
 
Asemakaavan yleiset määräykset koskevat kaavan 103 osalta (AM, AK) ylei-
seen rakennukseen sijoittuvia asuinhuoneistoja, rakennuksen sijoittamista ra-
kennusalalla/ tontilla, autopaikoitusta ja autotallitiloja, lasten leikkitilaa tontilla, 
aitaamista, istutettavia tontin osia ja puiden kaatamista. Asemakaavassa 218 
(AL-9) yleisiä määräyksiä on annettu autopaikoitusta (1 ap/ 85 k-m2/ vähintään 
1 ap/ as; toimistot ja liikehuoneistot 1 ap/ 50 k-m2…), leikki- ja oleskelualuetta, 
tontille sijoittuvaa kasvillisuutta ja autopaikoituksen sijoittumista koskien. Kaava 
113 koskee ainoastaan katualuetta ja kaavassa 114 (LA) ei ole yleisiä määräyk-
siä. 
 
(kartta 5 Poistokartta/ voimassa oleva asemakaava) 
 
Alueen lähiympäristö on asemakaavoitettu. Lähiympäristön kaavat ovat pää-
asiassa melko vanhoja: 1960-70-luvuilta. Pieniä kaavamuutoksia on kuitenkin 
tehty ja seassa on tuoreempia paloja asemakaavaa. Vireillä ei ole muita kaa-
voja. 
 
Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen, joka sisältää asemakaavoitetun 
alueen yleismääräyksiä, on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014. Alu-
eella ei ole rakennuskieltoa. 
 
Alue on kiinteistörekisterissä. Pohjakartta on Maankäyttö- ja rakennuslain 54 a 
§ mukainen, perustuu Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään ja vastaa 
olosuhteita 12.5.2020. Pohjakartan koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK27/N 
2000. 
 
Maankäyttöpoliittisten ohjelmien linjaukset alueen kehittämisestä 
 
Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018 asemakaavoitusohjelman mukaan 
kaupunkirakenteen eheyttämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi palvelujen ja 
kunnallisteknisten verkostojen piirissä muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja 
soveltuvuuden mukaan. Koska linja-autoaseman toiminnot ovat siirtyneet rau-
tatieaseman yhteyteen ja Matkahuolto on siirtynyt toisaalle, alue on vapautunut 
muuhun käyttöön. Linja-autoaseman alue on maankäyttöpoliittisessa ohjel-
massa linjattu kerrostaloalueeksi. Kaupunkirakenteellisesti keskeiselle paikalle 
on mahdollista toteuttaa merkittävä määrä monipuolista kerrostalorakenta-
mista. Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 kaavoitusohjelmassa kaavoi-
tuksen vireille tulon tavoiteaika on 2020. 
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Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke 
 
Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke alueen kehittämiseksi käynnistyi vuo-
den 2018 loppupuolella. Hankkeen aikana alueen nimestä järjestettiin nimikil-
pailu ja sen tuloksena kehityshankkeen nimi muutettiin Kajaanin Sammonkaari-
hankkeeksi. Kajaanin kaupunki haki ja sai EAKR-hankerahoitusta, jonka osuus 
on 70 % hankkeen kustannuksista. Loput kulut maksaa Kajaanin kaupunki. 
Hankkeen tarkoitus on ollut kehittää Sammonkaaren alueen konseptia ja ideo-
logiaa ja etsiä hankekehityksestä ja -toteutuksesta kiinnostuneita kumppaneita 
(rakennusliikkeet ja toimijat). Projektipäällikkönä projektissa toimi Toni Pöllä-
nen, joka palkattiin hankkeeseen vetämään projektia. Hankkeen etenemistä oh-
jasi kaupungin projektiryhmä, johon kuului kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, 
tekninen johtaja Jussi Heikkinen, suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen, kaupun-
ginarkkitehti Anne Siltavuori ja kaupungingeodeetti Jari Säkkinen. Projekti-
ryhmä teki vierailuja mm. muiden kaupunkien suunniteltuihin tai toteutuneisiin 
”älykorttelikohteisiin” ja puurakentamiskohteisiin mm. Jyväskylässä, Oulussa, 
Kuopiossa ja Joensuussa. 
 
Hankkeen aikana on osallistettu eri tahoja laajasti ideointivaiheessa. Hank-
keesta on mm. järjestetty kolme ideapajaa 2019, joihin kutsuttiin noin 40 henkeä 
eri toimialoilta mm. vanhus- ja päiväkotipalveluiden tuottajia, päivittäistavara-
kaupan edustajia, Kainuun sote:n edustajia, poliitikkoja, Kajaanin amk:n ja Ou-
lun yliopiston edustajia, VTT:n edustus, rakennusliikkeen edustajia, sijoittajia ja 
kiinteistökehittäjiä, puurakentamisen parissa toimivia yrityksiä, Kajaanin kau-
pungin edustajia useilta eri aloilta, energiayhtiön edustus, Ekokympin edustus, 
paikallisen opiskelija-asuntoyhtiön edustus ja älykkäiden ratkaisujen ja palve-
luiden tuottaja ym.. Ideapajojen järjestämisessä oli kaupungilta projektiryhmän 
lisäksi mukana kehityspäällikkö Tuula Romppanen. Ideapajojen ajatus oli ide-
oida hankkeen teemoja laajemmalla joukolla, vaihtaa ajatuksia eri tahojen kes-
ken ja saada toimijoita verkostoitumaan. Ideapajoissa ideoitiin Sammonkaari-
hankkeen lähtötilanteessa asetettujen tavoitteiden mukaisia teemoja ryhmissä 
vapaasti mielipiteitä esittäen. Tarkoitus oli saada selville tärkeimmät asiat, jotka 
olisi otettava huomioon tulevan Sammonkaaren alueen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. 
 
Ensimmäisessä ideapajassa oli paikalla 47 henkeä. Ideapajassa pohdittiin ryh-
missä hankkeen teemoja kuten elinkaariasumista, rakennus- ja kiinteistöteknii-
kan uusia ratkaisuja, uusiutuvia energiamuotoja ja energiatehokkuutta, ekologi-
suutta, kiertotaloutta ja puurakentamista palvelujen ja asumisen uusia ratkai-
suja (monisukupolvinen asuminen) sekä asumiseen liittyvää turvallisuutta, 
IOT:tä, tietotekniikkaa ja teknologiaa. Suurelta osin työpajassa esille tulleiden 
asioiden toteutuminen riippuu alueen toteutuksesta ja mukaan tulevista toimi-
joista mutta jossain määrin mm. yhteisöllisyyttä voidaan mahdollistaa myös 
esim. yhteisillä piha-alueilla ja viihtyisillä kevyen liikenteen alueilla, joilta on yh-
teys mahdollisiin liike- ja yhteistiloihin. Eri toimintojen esim. opiskelija-asumisen 
ja vanhusten asumisen tai päiväkodin ym. palveluiden rakentuminen kortteliin 
riippuu siitä, tuleeko alueelle alan toimijoita. Esim. alueen rakentuminen pui-
sena edellyttää, että rakentajat kokevat puurakentamisen mahdollisena raken-
tamisen ratkaisuna. Mikäli puurakentamisesta määrätään sitovasti kaavassa, 
on riskinä, että alue ei lainkaan rakennu, mikäli rakentajat eivät näe 
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puurakentamista houkuttelevana. Toiseen ideapajaan osallistui 27 henkeä. Pa-
jan aluksi kutsutut tahot pitivät alustuspuheenvuorot, minkä jälkeen työskennel-
tiin jälleen ryhmissä. Ideapajan tarkoituksena oli syventää hankkeen teemakoh-
taista sisältöä, osallistaa ideointiin ja yhteistyöhön sekä löytää yhteisiä näke-
myksiä hankkeen asioista ja tavoitteista. Esillä olleita teemoja olivat mm. puu-
rakentaminen, ekologisuus ja uusiutuvat energialähteet, älykkäät järjestelmät 
asumisessa ja palveluiden tuottamisessa, yhteisöllisyys ja kohtaaminen, opis-
kelijoiden merkitys kaupungin keskustassa (elinvoimaisuus ja opiskelija-asun-
not) sekä kaupungin yhteinen ”olohuone” ja esimerkkikohde. Kolmanteen 
ideapajaan osallistui 24 henkeä. Ideapajassa syvennettiin edelleen aiemmin 
esille nousseita aiheita ryhmissä neljän teeman kautta: yhteisöllisyys, mo-
nisukupolvisuus, opiskelijat/ nuoret ja elävä kaupunki. Ryhmätyöskentelyssä 
nousivat esiin pääasiassa samat teemat kuin aiemmissa työpajoissa. Osittain 
tulokset keskittyivät nyt yksityiskohtaisemmin mahdolliseen toimintaan alueella, 
jota ei voida etukäteen suunnittelulla ja kaavoituksella ratkaista vaan se muo-
toutuu asumisen kulttuurin kautta ja riippuen alueelle tulevista toimijoista. 
 
Hankkeesta järjestettiin kaikille avoin yleinen esittelytilaisuus valtuustosalissa 
12.2.2020. Tilaisuuden järjesti vanhusneuvosto. Paikalla oli noin 50-60 henkeä. 
Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin avoimia kyselyjä verkossa. 
 
Sammonkaari-hankkeesta ja rakentamismahdollisuuksista järjestettiin esittely-
tilaisuus mahdollisille kiinnostuneille toimijoille 22.1.2020. Tilaisuudessa sel-
vennettiin toimijoille hankkeen etenemistä ja esiteltiin toteuttamiseen vaikutta-
vista asioista kuten kaavoituksen reunaehdoista. Tämän jälkeen on edelleen 
neuvoteltu hankkeesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ja valmisteltu aieso-
pimusta, joka solmitaan hankkeeseen sitoutuneiden toimijoiden kanssa. Sam-
monkaari-hanke päättyy lokakuussa 2020 ennen etenemistä alueen toteutuk-
seen. 

 
Hankkeen aikana tehdyt suunnitelmat ja projektit: 
 
Demola-projekti 
 
Demola-projekti toteutettiin Sammonkaari-hankkeen aikana. Siinä Kajaanin 
amk:n opiskelijat kehittivät yhdessä Demola Global Oy:n kanssa Sammonkaari 
applikaation rungon, jonka tarkoitus on helpottaa arkipäiväistä elämää ja voisi 
sisältää mm. sauna- ja kerhotilojen varausta, asuntoyhtiöiden ilmoitustaulut/ 
säännöt, asunnon energiatiedot, julkisen liikenteen aikataulut, kauppojen tar-
joukset lähialueella ym. Applikaation käyttöönotto edellyttää jatkokehitystä. 
 
Energiataseen laskeminen 
 
Sammonkaaren alueelle on laskettu energiatase viitesuunnitelman mukaisille 
rakennuksille. Laskennassa selvitettiin alueen energiatarpeet eli energian tulo- 
ja menovirrat, kustannuksia ja eri energiaratkaisujen vertailut. Energiataseen 
laskennassa selvitettiin uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja niiden talou-
dellista kannattavuutta alueella. 
Maaperäkairaukset 
 



Asemakaavan muutos, Sammonkaari                          Selostus 3.3.2021 

 
 22 

Alueelle on tehty Sammonkaari hankkeen aikana maaperäkairauksia kesä-
kuussa ja maaperätutkimus kaikuluotaimella elokuussa 2020.  
 
Sammonkaaren viitesuunnitelma 
Viitesuunnitelma laadittiin Sammonkaari-hankkeen aikana ja se valmistui syys-
kuussa 2019. Alkuvaiheessa LUO arkkitehdit loivat kolme hieman erilaista ra-
kentamisratkaisua alueen reunaehtojen puitteissa, joista valittiin yksi ratkaisu 
jatkokehittelyyn. Osittain ratkaisussa yhdistettiin elementtejä eri vaihtoehdoista. 
Alueen suunnitteluratkaisuun vaikuttavat alueella aiemmin sijainnut katualue 
(Urho Kekkosen kadun jatke), jolle sijoittuu putkiverkkoa sekä aluetta rajaavat 
katualueet ja jo rakentunut rakennuskanta. Lähtökohdat ovat ohjanneet viite-
suunnittelua, missä alue jakautuu kahdeksi korttelialueeksi, joiden väliin muo-
dostuu alueen läpäisevä, aukiomainen kevyen liikenteen väylä Tervaraitti. Me-
lun vuoksi rakennusmassat sijoittuvat rajaamaan korttelialueita vilkkaasti liiken-
nöidyiltä kaduilta muurimaisina umpikorttelia muodostaen. Sisäpihat avautuvat 
Tervaraitin kortteleita yhdistävään julkiseen tilaan.  
 
Viitesuunnitelman ratkai-
sussa yhtenäiset kattolinjat 
jatkuvat läpi korttelialueen 
yhdistäen mahdollisesti 
osissa rakennettavia raken-
nuksia. Rakennusten kor-
keus vaihtelee kulmien 5-
kerroksisista osista kortte-
lien keskiosien neljään ker-
rokseen. Kerroskorkeus 
huomioi ympäröivän raken-
tamisen kerroskorkeudet. 
Kattojen viisteet mukailevat 
kerroskorkeuksia. Viite-
suunnitelman ratkaisu luo 
omaleimaisen, veistosmai-
sen ja yhtenäisen puuker-
rostalokorttelien kokonai-
suuden kaupungin keskus-
tan ja palveluiden ääreen. 
Viitesuunnitelman selostus-
tekstin mukaan ”katujulkisi-
vujen hillityn jäsentelyn, sisäänvedettyjen parvekkeiden ja hillityn värityksen an-
siosta korttelit sopeutuvat ympäristöönsä”. Viitesuunnitelmien mukaisessa rat-
kaisussa kortteleihin sijoittuu kerrosalaa 17 500 k-m2 (kortteli 1 = 8500 k-m2 + 
kortteli 2 = 9000 k-m2). Korttelissa 1 autopaikat sijoittuvat maan alle ja kortte-
lissa 2 korotetun pihakannen alle. Viitesuunnitelmassa on myös tutkittu eri toi-
mintojen sijoittumista kortteleihin mm. ideapajoissa esille tulleiden mahdollisten 
toimintojen ja ideoiden pohjalta. Kaavassa ei tulla kuitenkaan yksityiskohtaisesti 
määräämään eri toimintojen sijoittumista korttelialueilla lukuun ottamatta melun 
vaikutuksia toimintojen sijoittumiseen. Viitesuunnitelman tuloksena syntyi 3D-
malli alueen mahdollisesta rakentamisesta, aluejulkisivukuva ja -leikkaus, 

Kuva 8. Alueen viitesuunnitel-
massa tutkittiin eri toimintojen 
sijoittumista kortteleihin ja ra-
kennusoikeuden muodostu-
mista. (LUO arkkitehdit Oy, 
2019) 
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viitteelliset pohjat kerrosalalaskelmineen ja autopaikoituslaskelmat. (Sammon-
kaaren korttelit, viitesuunnitelma, LUO arkkitehdit Oy, 2019) 
 
Piha-alueiden ja Tervaraitin yleissuunnitelma 

  
Piha-alueiden ja Tervaraitin yleissuunnitelma laadittiin Sammonkaari-hankkeen 
aikana ja se valmistui helmikuussa 2020. Yleissuunnitelmassa on suunniteltu 
viitesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin piha- ja katualueiden materiaaleja, kas-
villisuutta ja toimintoja sekä valaistusta. VSU maisema-arkkitehdit ideoivat kort-
teleiden piha-alueiden ja Tervaraitin alueita tervateeman pohjalta. Yleissuunni-
telmassa piha-alueille sijoittuvat tervahaudat luovat suunnittelun lähtökohtana 
olevat pyöreät muodot, joiden ympärille ja muotoon istutukset, leikki- ja oleske-
lualueet sijoittuvat. Tervaraitilla puolestaan aiheena on tervakanava ja joki, joka 
muodostaa aiheet hulevesien ohjaukselle ja kasvillisuuden ja kovan pinnan vuo-
rottelulle. Kasvillisuussaarekkeet muodostavat ”koskia”, jotka toimivat kasvilli-
suusalueina ja hulevesipainanteina. Kiveysalueet muodostavat suvantoja, joille 
sijoittuu oleskelupaikkoja ja polkupyöräpysäköintiä. Lisäksi alueelle on sijoitettu 
oleskeluun ja esiintymiseen tarkoitettuja tervalauttoja. Alueelle mahdollisesti si-
joittuvaan muuntamoon on ideoitu tervavene-taideaihetta, joka voidaan toteut-
taa myös esim. valaistuksella, mikäli muuntamo sijoittuu toisaalle. Kasvillisuu-
dessa on myös otettu huomioon tervan tuotanto lajivalinnoissa: männyistä ja 
lepästä on valmistettu tervaa ja ne ovat alueelle luontaisia puulajeja. Hulevesi-
painanteissa on heinälajeja ja kivilohkareita. Kortteleihin on esitetty tervahauta-
teeman mukaisia värikkäitä istutuksia ja turva-alustoja. Yleissuunnitelmassa on 
myös annettu kaavamääräyssuositukset korttelipihoille ja Tervaraitille suunni-
telman pohjalta. Annetut istutussyvyydet takaavat, että suunnitelman toteutta-
minen on mahdollista. Myös kasvillisuuden määrästä ja laadusta on annettu sel-
keät määräyssuositukset. (Sammonkaari, yleissuunnitelma, VSU maisema-ark-
kitehdit Oy, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
Alueen 3D-mallinnos 

Kuva 9. Alueen 
yleissuunnitelman 
konsepti ideoi alu-
etta tervateeman 
pohjalta. (VSU 
maisema-arkkiteh-
dit Oy, 2020) 
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Viitesuunnitelman 3D-mallin ja sitä tarkentavan piha-alueiden ja Tervaraitin 
yleissuunnitelman pohjalta 3-D Talo Oy on luonut yksityiskohtaisemman 3D-
mallin havainnollistamaan korttelialueen ratkaisua. 3D-malli ja siitä ajettavat vi-
deot ja 360- ja 2D-kuvat valmistuvat Sammonkaari-hankkeen aikana kesällä 
2020. 3D-mallia voidaan hyödyntää erityisesti alueen markkinoinnissa. (3D-mal-
linnos, 3-D Talo Oy, valmistuu 2020) 
 

 
Kuva 10. Ote viitesuunnitelman ja yleissuunnitelman pohjalta tehdystä 3D-mallinnoksen 360-
kuvasta. Kuvassa Tervaraittia, istuskeluportaat ja viitesuunnitelman mukaisen korttelin 2 (kort-
teli 95 kaavassa) sisäpihaa. (3-D Talo Oy, 2020) 
 
Viitesuunnitelmaa, piha-alueiden ja Tervaraitin yleissuunnitelmaa sekä 3D-
mallinnosta hyödynnetään kaavan materiaalina ja kytketään osaksi alueen ra-
kentamisen ohjausta. 
 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET 
 
Maankäyttöpoliittisen ohjelman kaavoitusohjelmassa 2019–2022 linja-autoase-
matoiminnasta vapautuneen alueen kaavoitus on ajoitettu alkamaan 2020. Ase-
makaavahankkeen vireille tulosta kuulutettiin kaupungin sähköisellä ilmoitus-
taululla ja Koti-Kajaani -lehdessä 22.4.2020. Kaavaluonnoksen laati ympäristö-
teknisen toimialan maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue viranomais-
tulosalueen kaavoitus ja aluesuunnittelu yksikkö osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman (liite 1) mukaisessa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. 
 
Kaavahanketta esiteltiin viranomaisneuvottelussa 13.5.2020. Viranomaisneu-
votteluun osallistui edustajat Kainuun ELY-keskuksesta, Kainuun museosta ja 
Kainuun sote, ympäristöterveydenhuollosta. Ympäristöterveydenhuollon 
kanssa käytiin neuvottelu alueen melukysymyksistä jo ennen viitesuunnittelun 
alkua keväällä 2019. Viranomaisneuvottelu koski kaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa ja kaavan selvityksiä. Viranomaisneuvottelussa tarkasteltiin 
myös alustavaa kaavaluonnosta (päivätty 12.5.2020). 
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Viranomaisneuvottelussa käsiteltyjä keskeisiä kysymyksiä olivat pilaantunut 
maa-aines, melu ja rakennussuojelu sekä kaavan osallistumismahdollisuudet. 
Neuvottelussa todettiin, että kaavan selvitykset ovat riittävät ja selvitykset oli 
huomioitu alustavan kaavaluonnoksen määräyksissä. Poikkeavassa tilan-
teessa (Korona-pandemia) toivottiin yleisötilaisuutta etäyhteydellä. (liite 7 Viran-
omaisneuvottelumuistio 13.5.2020) 
 
Kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus Teams-sovelluksen avulla 
9.6.2020. Yleisötilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtötietoja ja kaavaa, minkä jäl-
keen oli mahdollista keskustella vapaasti. Paikalla oli kaksi ulkopuolista henki-
löä, joista toinen edusti Kajaanin Palvelutalosäätiötä. Kajaanin Palvelutalosää-
tiö oli huolissaan kiinteistönsä vieritse osoitetusta ajoyhteydestä ja aiheutuvasta 
liikenteestä tontille Palvelutalon pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Palveluta-
losäätiön edustajalle kerrottiin, että kyseessä on tavallinen kiinteistön liittymä, 
jonka kautta osittain myös Palvelutalosäätiön kiinteistön liikenne kulkee. Kyse 
ei ole katualueesta eikä yleisestä ajoväylästä. Kiinteistöjen on itse järjestettävä 
turvallinen liikenne kiinteistön ajoyhteyden kautta tai tässä tapauksessa kiinteis-
töjen yhteisen liittymän/ ajoyhteyden kautta. 
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 3.6. – 3.7.2020 kaupungintalon aulassa, 
pääkirjaston lukusalissa ja kaavoituksen verkkosivulla. Nähtävilläolo aikana 
kaavasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. (liite 8 a-e Luonnosvaiheen 
kuuleminen, lausunnot ja mielipiteet)  
 
Kainuun sote/ Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa ei ollut huomautettavaa 
Sammonkaaren asemakaavaluonnokseen. Ympäristöterveydenhuollon lausun-
non mukaan ”kaavassa ja siihen liittyvissä määräyksissä on erittäin hyvin otettu 
huomioon ympäristöterveyteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi laaja-alaisesti 
arvioimalla meluntorjuntatarve liikennemelun vuoksi”. Myös pilaantuneet maa-
ainekset on otettu huomioon.  
 
Kainuun ELY-keskus lausui kaavaluonnoksesta, että se toteuttaa valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitetta (VAT) ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta il-
manlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lausunnon mukaan ase-
makaavaluonnoksen ”ratkaisussa mm. rakennusmassojen sijoittelulla ja kaava-
määräyksillä on pyritty vähentämään ja lieventämään liikennemelusta aiheutu-
via haittoja”. ”Lisäksi Kainuun ELY-keskus toteaa, että kaavaratkaisussa on tun-
nistettavissa myös muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Nämä on 
huomioitu kaava-asiakirjoissa.” Kainuun ELY-keskus ehdottaa lausunnossaan, 
että vanhan huoltoaseman tontin (205-2-17-62) maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arviointia selostetaan tarkemmin kaavaselostuksessa. 
Luonnosvaiheen jälkeen asiaa on tarkennettu selostukseen. 
 
Kainuun pelastuslaitos lausui, että ”kaavan massoittelussa ja rakennusten si-
joittelussa ja piha-alueiden rakenteiden toteutuksessa tulee huomioida, että pe-
lastaminen/pelastautuminen onnettomuustilanteissa on mahdollista”. Kainuun 
pelastuslaitoksen edustajan kanssa on selvitetty alueen pelastautumismahdol-
lisuudet jo kaavan luonnosvaiheessa. Kaavassa on osoitettu aluevaraus raken-
tamiselle. Rakennuslupavaiheessa ja yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee 
pelastaminen/pelastautuminen huomioida.  
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Kainuun Museo lausui rakennussuojelusta, että paikallisesti arvokasta raken-
netun kulttuuriympäristön kohdetta, Eino Pitkäsen suunnittelemaa kerrostaloa, 
koskevat selvitykset ovat rakennussuojelun kannalta riittävät, eikä uusia selvi-
tyksiä tarvita. Suojelumerkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan rakennuk-
sen julkisivu ja se on riittävä. Lisäksi lausunnossa ehdotetaan sr-23 -suojelu-
merkinnän määräyksen kohtaa ”Muutoksista on kuultava museoviranomaisia” 
muuttamista muotoon ”Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristötehtäviä hoi-
tavaa alueellista vastuumuseota”. Luonnosvaiheen jälkeen sr-23 -suojelumer-
kinnän määräys muutettiin lausunnossa ehdotettuun muotoon: ”Suojeltava ra-
kennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvan kannalta 
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- 
ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että koh-
teen luonne säilyy. Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristötehtäviä hoitavaa 
alueellista vastuumuseota”. 
 
Kajaanin Palvelutalosäätiö jätti mielipiteen koskien turvallisen liikenteen järjes-
tämistä kiinteistölleen ja ns. kirvesvarsitontin liikenteen järjestämistä. Ajoyhtey-
den liikenteen pitäisi palvelutalosäätiön mukaan olla yksisuuntaista. Palveluta-
losäätiö esittää myös, että kaupunki rakentaisi pääoven edestä kulkevan ajotien 
reunaan ajotiestä selkeästi erottuvan jalkakäytävän apuvälineillä kulkevien 
ikäihmisten turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.  
 
Kannanoton vastineessa todetaan, että kaavassa on varattu ajoyhteys tonteille 
ja sen toteuttaminen on alueen omistavien kiinteistöjen vastuulla. Yhteistyössä 
Sammonkaari -hankkeen kanssa on itse järjestettävä turvallinen liikenne kiin-
teistöjen yhteisen liittymän ja ajoyhteyden kautta. Ajoyhteyden liikenne ei voi 
olla yksisuuntainen, koska tonteilta tulee olla myös pois pääsy eikä Sotkamon-
tielle saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
 

 
 
Kuva 11. Sammonkatu 8 ja ajoneuvoliittymä Sammonkaareen, Luonnos mahdollisesta ajoyh-
teyden ratkaisusta 21.9.2020. 
 
Kannanotto ei aiheuta muutoksia asemakaavaan. 
Luonnosvaiheen jälkeen päärakennusten rakennusalueiden runkosyvyyttä 
kortteleiden sisäpihalle päin levennettiin luonnoksen 15 metristä 17 metriin 
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mahdollistamaan joustavammin puurakenteisen keskikäytävätalon rakentami-
sen. Suojellun kerrostalo Vimpelin rakennusalaa ei muutettu. Lisäksi kaava-
määräysten kansi -määräystä tarkennettiin muotoon: ”Alueen osa, jolle voidaan 
toteuttaa kansipiha, joka on I kerroksen lattiapinnan tasoa korkeammalla. Kan-
sipihan alle saa sijoittaa enintään 1700 kerrosalaneliömetreinä pääkäyttötarkoi-
tusta palvelevaa tilaa. Kannelle voidaan rakentaa talousrakennuksia.” 
 
Kerrostalo Vimpelin tontilla auton säilytyspaikan rakennusalaan lisättiin t, joka 
mahdollistaa rakennusalan käyttämisen myös talousrakennukseksi. Tontille li-
sättiin myös istutettava alueen osa, joka on varattu leikkiä ja oleskelua varten. 
 
Lisäksi yleisiin määräyksiin lisättiin: ”Kortteliin 95 ja osaan korttelia 17 on laadit-
tava erillinen sitova tonttijako. Korttelin 17 tonttia 205-2-17-61 koskee aiemmin 
hyväksytty tonttijako.” 
 
Luonnosvaiheen jälkeen järjestettiin esittelytilaisuus Teams-sovelluksen avulla 
kiinnostuneille toimijoille 22.9.2020. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnoksesta 
saatujen lausuntojen ja palautteen vaikutus kaavaehdotukseen ja selvennettiin 
toimijoille kaavoituksen tavoiteaikataulua. Toimijoilla ei ollut huomautettavaa 
alustavaan kaavaehdotukseen. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteet 
 
Tavoite on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ja Kajaanin 
kaupungin maankäyttöpoliittisen ohjelman linjauksen mukaisesti eheyttää kau-
punkirakennetta valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Alueella on voi-
massa oleva yleiskaava mutta alueen suunnittelulla vastataan myös valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden asettamiin tavoitteisiin. Asemakaavan muu-
toksen tavoitteena on turvata väestökehityksen edellyttämä riittävä ja monipuo-
linen asuntotuotanto sekä luoda edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehit-
tämiselle. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on edistää palvelujen, työpaik-
kojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kan-
nalta. Alue sijaitsee jo lähtökohtaisesti siten, että se sijaintinsa puolesta edistää 
kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja on näiden liikennemuotojen kannalta 
hyvin saavutettavissa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on varautua sään 
ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Tavoite on myös hallita haitallisia 
terveysvaikutuksia aiheuttavat vaikutukset ja herkkien toimintojen sijoittumisen 
riskit (PIMA).  
 
Tavoitteena on kehittää aluetta Keskustaajama 2035 osayleiskaavan mukai-
sesti keskustatoimintojen alueena ja huomioida yleiset määräykset koskien pi-
laantunutta maa-ainesta ja melua sekä paikallisesti arvokasta rakennettua kult-
tuuriympäristöä. 
 
Sammonkaari-hankkeen (Kajaanin älykortteli -hanke) tavoitteena on, että alu-
eelle rakentuu kaupungin, alueellisen energiayhtiön ja eri toimijoiden (yritykset, 
oppilaitokset, tutkimuslaitokset) yhteistyönä arkkitehtonisesti, toiminnallisesti, 
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ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoinen korttelikoko-
naisuus. 
 
Voimassa oleva asemakaava ei mahdollista alueen kehittämistä kerrostaloalu-
eena ja se on vanhentunut osittain melumääräysten, pilaantunutta maa-ainesta 
koskevien määräysten ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelun osalta. Ta-
voitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, arkkitehto-
nisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen kerrostalo-
korttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella Eino Pitkä-
sen suunnittelema kerrostalorakennus. 
 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 
Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,35 ha. Asemakaavalla muodos-
tuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialu-
etta (ALY) yhteensä noin 1,22 ha. Katualuetta on noin 1,13 ha, josta yleiselle 
jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa (pp) on 1563 m2. Huoltoajo 
on sallittu 1047 m2:lle pp:lle varatusta alueen osasta. 

 
Katuverkko säilyy Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun osalta sa-
mana mutta korttelialueen reunojen tarkastuksen myötä katualueen rajat muut-
tuvat hieman. Urho Kekkosen kadun jatkeelle muodostuu Tervaraitti-niminen 
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka jatkuu alueen 
halki Sammonkadulta Sotkamontielle. Putket, joita ei ole mahdollista siirtää, säi-
lyvät alueen alla. Huoltoajo on sallittu pp-alueelle Sammonkadun puoleisesta 
päästä istuskeluportaiksi varatulle ohjeelliselle alueen osalle asti ja mahdolli-
suus huoltoajoon on osoitettu kaavamerkinnällä pp/h. Näin Tervaraitille tuleville 
liiketiloille ja istuskeluportaille on mahdollista järjestää huoltoajo. 
 
Alueelle muodostuu kaksi korttelialuetta, joita Tervaraitti jakaa: korttelia 17 jat-
kava ja täydentävä korttelialue ja kokonaan uusi korttelikokonaisuus, kortteli 95. 
Rakennusalat on osoitettu rajaamaan korttelialueita ja muodostamaan umpi-
korttelia, joka suojaa sisäpihan puolia melulta ja katupölyltä. Melu on huomioitu 
yleisissä kaavamääräyksissä sekä Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisia 
rakennusaloja koskevissa merkinnöissä ja määräyksissä (dB). Kerroskorkeus 
vaihtelee neljästä (IV) viiteen (V) huomioiden ympäröivän rakentamisen kerros-
korkeuden kolmesta neljään. Kattojen lappeet jatkuvat yhtenäisinä ja rakennus-
massat muurimaisina. Katualueet erottavat korttelialueita voimakkaasti Liikun-
tapuiston ja yläkaupungin suuntaan. Uusi rakentaminen muodostaa omaleimai-
sen, uuden korttelikokonaisuuden, jota asemakaavan muutokseen sitovaksi ra-
kennustapaohjeeksi liitetyt viitesuunnitelman kuvat ohjaavat. Kortteliin 95 on 
mahdollista toteuttaa paikoitus maanpinnan tasoa korkeammalle tasolle tulevan 
pihakannen alle tai vaihtoehtoisesti maan alle. Korttelissa 17 paikoitus tulee to-
teuttaa maan alle. Liittymät kortteleihin tulee järjestää Sammonkadun puolelta. 
 
Käyttötarkoitus ALY mahdollistaa korttelialueiden monipuolisen käytön asumi-
sesta liiketoimintaan. Elinkaarikorttelien muodostaminen alueelle on mahdol-
lista sillä kaava mahdollistaa mm. opiskelija-asumisen, senioriasumisen ja 
myös tehostetun palveluasumisen Sammonkadun puoleisissa osissa 
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kortteleita. Myös esim. päiväkodin tai muiden yleisten toimintojen toteuttaminen 
on mahdollista. Lönnrotinkadun ja Tervaraitin varteen osoitettujen rakennusalo-
jen ensimmäisestä kerroksesta on 20-50 % liike- ja toimistotiloja varten. Tarkoi-
tus on, että rakennukset säilyvät avoimina ja elävöittävät katutilaa toiminnoil-
laan ja palveluillaan jatkaen keskustan toimintoja alueelle. Kortteleiden pihat on 
kaavassa osoitettu kortteleiden yhteisiksi piha-alueiksi, jotka tulee toteuttaa laa-
dukkaasti (le/yk-1). Rakentamisesta ja istutuksista on annettu yleisiä määräyk-
siä. Piha-alueiden toivotaan osaltaan muodostavan kortteleihin viihtyisiä koh-
taamispaikkoja. Pihoista on yhteys Tervaraitille. Mikäli kortteliin 95 rakentuu 
kansipiha, tulee korttelista toteuttaa Tervaraitille istuskeluportaat, jotka liittävät 
puolijulkisen piha-alueen Tervaraitin julkiseen tilaan. Johtuen korttelissa 95 ra-
kennusalan ulottumisesta pitkälle Sotkamontien ja Lönnrotinkadun näkemäalu-
eille on kaavassa määrätty arkadin tai muun näkyvyyden mahdollistavan aukon 
toteuttamisesta ensimmäiseen kerrokseen. 
 
Yleiset määräykset koskevat lisäksi mm. melua ja pilaantunutta maa-ainesta, 
auto- ja pyöräpaikoitusta, valaistusta katu- ja piha-alueilla, aurinkopaneelien ja 
aurinkokeräimien sijoittamista rakennuksiin, lattiapinnan korkoa asuinhuonei-
den maantasokerroksessa, hulevesien hallintaa ja väestönsuojatiloja. 
 
Alueen rakennusoikeus lähes nelinkertaistuu. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa on yhteensä rakennusoikeutta noin 5920 k-m2, josta olemassa olevia 
rakennuksia on noin 1675 k-m2 eli Eino Pitkäsen suunnittelema asuinkerrostalo 
talousrakennuksineen ja Kajaanin Aluetaksi Oy:n taukomökki, joka on 20 k-m2.  
Kaavamuutoksen myötä alueelle muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 23 
110 k-m2 talousrakennukset ja mahdollisen kansirakenteen alainen rakennus-
oikeus mukaan lukien. Rakennusoikeus alueella kasvaa noin 17 190 k-m2. Li-
säksi kaavamääräysten mukaisesti voidaan rakentaa pienimuotoisia talousra-
kennuksia piha-alueille ja kansipihalle. Varsinainen uudisrakennusoikeus ker-
rostaloille on 19 300 k-m2 ilman talousrakennuksia ja kannen alaista alaa. Alue 
muuttuu tehokkaaseen kerrostalorakentamiskäyttöön, kun aiemmin avoimena 
kenttänä ollut linja-autoaseman alue rakentuu. Myös muiden aiemmin huolto-
asematoimintaan ja kerrostalorakentamiseen osoitettujen tonttien rakennusoi-
keus kasvaa ja käyttö sitä kautta tehostuu, mikäli tonteille rakennetaan raken-
nusoikeuden sallima enimmäismäärä. Eino Pitkäsen suunnitteleman kerrosta-
lon rakennusoikeus oli aiemmin pienempi kuin käytetty rakennusoikeus (1300 
k-m2 < 1510 k-m2) mutta asemakaavan muutoksessa rakennusoikeus on nos-
tettu vastaamaan olemassa olevaa rakennusta. Tarkoitus on, että rakennusoi-
keus osaltaan säilyttää nykyisen rakennuksen mutta talousrakennuksia on 
mahdollista vähäisesti laajentaa. Kerrostalorakennus on myös suojeltu asema-
kaavalla julkisivun osalta. Tontilla 205-2-17-62 sijaitseva pilaantunut maa-aines 
täytyy yleisten määräysten mukaisesti puhdistaa ennen alueen rakentamista. 
Lönnrotinkadun varressa sijaitseva vanha mänty on suojeltu asemakaavan 
muutoksella. 
(kartta 6 Asemakaavakartta määräyksineen; kartta 7 Rakennustapaohje, viite-
suunnitelman kuvat (LUO arkkitehdit Oy, 2019)) 
 
 
Aluevaraukset 
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Korttelialueet 
 
ALY Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten kort-
telialue 
Kortteli 17 tontti 61 
Tontille sijoittuu olemassa oleva Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo, joka 
suojellaan asemakaavalla, merkinnällä sr-23. Sitä koskee suojelumääräys: 
”Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/ tai kaupunkiku-
van kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritetta-
vien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sel-
laisia, että kohteen luonne säilyy. Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristö-
tehtäviä hoitavaa alueellista vastuumuseota.” Kainuun Museolta on siis pyydet-
tävä lausunto rakennuksen julkisivuja koskevista muutostöistä. Rakennuksen 
kerrosluku on alleviivattu III, mikä merkitsee kerrosluvun olevan sitova, ja ra-
kennusoikeus on rajattu 1510 k-m2 käytetyn rakennusoikeuden mukaisesti. Ra-
kennuksessa on kellari mutta sinne ei sijoitu tiloja, jotka edellyttäisivät kellari-
kerroksen merkitsemistä kaavaan tai rakennusoikeuden lisäämistä. Tontilla on 
lisäksi jätekatos ja autotalli tontin pohjois- ja länsireunoilla, joille on osoitettu 
rakennusalat ja rakennusoikeutta hieman lisätty laajentamisen mahdollista-
miseksi tarvittaessa. Auton säilytyspaikan rakennusoikeus on kaavassa 200 k-
m2 ja talousrakennuksen rakennusalan rakennusoikeus 50 k-m2. Rakennusten 
kerrosluku on rajattu I-kerrokseen. Luonnosvaiheen jälkeen auton säilytyspai-
kan rakennusalaan lisättiin t, joka mahdollistaa rakennusalan käyttämisen myös 
talousrakennukseksi. Tontille lisättiin myös istutettava alueen osa, joka on va-
rattu leikkiä ja oleskelua varten (le). 
 
Kortteli 17 tontti 2, 62 ja 63 (ei uutta tonttijakoa) 
Tontit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota rakennusalat rajaavat ja 
suojaavat. Rakennusalat on osoitettu rakennettaviksi kiinni rakennusalojen Sot-
kamontien, Tervaraitin ja Sammonkadun puoleisiin rajoihin. Sotkamontien puo-
leisella rakennusalalla kerrosluku vaihtelee IV-V välillä viitesuunnitelman mu-
kaisestit ja Tervaraitin ja Sammonkadun puoleisella rakennusalalla kerrosluku 
on IV. Kerrosluku on alleviivattu, mikä merkitsee, että kerroskorkeus on sitova. 
Sotkamontien puoleisen rakennusalan rakennusoikeus on 4500 k-m2 ja Sam-
monkadun/ Tervaraitin puoleisen rakennusalan 3500 k-m2, yhteensä 8000 k-
m2. Lisäksi korttelissa on yksikerroksisen talousrakennuksen rakennusala, 
jonka kerrosala on 250 k-m2. Le/yk-1 määräyksen mukaisesti alueelle saa myös 
sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden li-
säksi. Rajattua rakennusalan osaa Tervaraitin puolella koskee merkintä k 20 % 
I, mikä merkitsee, että prosenttiosuuden mukainen osuus osoitetun rakennus-
alan ensimmäisen kerroksen kerrosalasta tulee käyttää liike- ja toimistotiloja 
varten, ja tiloista tulee olla yhteys katu- tai kevyelle liikenteelle varatulle alueelle. 
Merkinnän tarkoitus on jatkaa keskustan palveluja alueelle ja muodostaa viih-
tyisää ja elävää tilaa kevyen liikenteen väylälle sille avautuvien liike- ja toimis-
totilojen kautta.  Sotkamontien puoleista rakennusalaa koskee kaavamerkintä 
tepa 0 %, jonka mukaisesti rakennusalalle ei saa sijoittaa tehostettua palvelu-
asumista. Sotkamontien puoleista rakennusalaa koskee lisäksi merkintä dB ja 
määräys ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan. Kaava ei sisällä tonttija-
koa mutta alueen toteuttamisvaiheessa tarvitaan alueen jakamista tontteihin ra-
kennushankkeiden mukaan. Nykyisten tonttien 62 ja 63 rajaukset eivät vastaa 
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uuden muodostuvan korttelin reunan rajausta. Tontilla 62 on pilaantunutta maa-
ainesta, joka yleisten määräysten mukaisesti on puhdistettava ennen rakenta-
mista. 
 
Rakennusalojen rajaamaan tilaan muodostuu yhteinen korttelipiha (le/yk-1) eli 
”Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa/ yhteiskäyttöalue, jolle tulee to-
teuttaa laadukkaasti rakennetut leikki- ja oleskelualueet sekä istutuksia niille 
osille pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun ja kulkuväyliksi. Alueelle saa 
sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden li-
säksi.”. Pihan toteuttaminen voi edellyttää sopimuksia tai rasitteita korttelin eri 
kiinteistöjen kesken. Pihan istutuksista ja toteutuksesta on määrätty lisäksi ylei-
sissä määräyksissä. Leikki- ja oleskelualueisiin liittyvän määräyksen lisäksi alu-
een rajalle on osoitettu I-kerroksisen talousrakennuksen rakennusala, jonka ra-
kennusoikeus on 250 k-m2. Koko aluetta koskee määräys rto: Merkintä osoittaa, 
että alueelle on laadittu rakennustapaohje. Koska määräys on alleviivattu, tulee 
sitä ehdottomasti noudattaa. Rakennustapaohjeiksi on kaavaan liitetty viite-
suunnitelman kuvia, jotka ovat kaavan liitekarttana 7.  
 
Pysäköinti on alueella toteutettava maanalaisena pysäköintinä. Alueen osat, 
joille maanalaista pysäköintiä voi toteuttaa, on osoitettu merkinnällä map ja vii-
valla. Sotkamontien puolelta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Ajoyhteys 
maanalaiseen pysäköintiin on osoitettu ohjeellisena, koska ajoneuvoliittymän 
sijainti voi rakennussuunnitteluvaiheessa elää. Lisäksi Sammonkadulta on osoi-
tettu ajoyhteys korttelin pihalle korttelin eteläosaan, missä nykyiseen tonttiin liit-
tyy kapea maayhteys tontilta Sammonkadulle. Tervaraitin kautta huoltoajo on 
mahdollista Sammonkadun puoleisesta päästä rakennusalojen väliseen auk-
koon asti. 
 
Lisäksi korttelin tontteja 2, 62 ja 63 koskevat kaavan yleiset määräykset ympä-
ristöhäiriöistä, autopaikoista, pyöräpysäköinnistä, rakennustavasta, sitovasta 
tonttijaosta sekä katu- ja piha-alueista, jotka on kuvattu tarkemmin kohdissa 
ympäristön häiriötekijät ja muut yleiset määräykset. 
 
 
Kortteli 95 (ei uutta tonttijakoa) 
Kortteliin muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jota rakennusalat rajaavat ja 
suojaavat. Rakennusalat on osoitettu rakennettaviksi kiinni rakennusalojen Sot-
kamontien, Lönnrotinkadun, Tervaraitin ja Sammonkadun puoleisiin rajoihin. 
Sotkamontien/ Lönnrotinkadun puoleisella rakennusalalla kerrosluku vaihtelee 
IV-V välillä viitesuunnitelman mukaisesti ja Tervaraitin ja Sammonkadun puo-
leisella rakennusalalla kerrosluku on IV. Kerrosluku on alleviivattu, mikä merkit-
see, että kerroskorkeus on sitova. Sotkamontien/ Lönnrotinkadun puoleisen ra-
kennusalan rakennusoikeus on 8500 k-m2 ja Sammonkadun/ Tervaraitin puo-
leisen rakennusalan 2800 k-m2, yhteensä 11 300 k-m2. Lisäksi korttelissa on 
talousrakennuksen rakennusala, jonka kerrosala on 100 k-m2. Le/yk-1 mää-
räyksen mukaisesti alueelle saa myös sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä 
piharakennuksia rakennusoikeuden lisäksi. Rajattua rakennusalan osaa Lönn-
rotinkadun puolella koskee merkintä k 50 % I, mikä merkitsee, että prosentti-
osuuden mukainen osuus osoitetun rakennusalan ensimmäisen kerroksen ker-
rosalasta tulee käyttää liike- ja toimistotiloja varten ja tiloista tulee olla yhteys 
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katu- tai kevyelle liikenteelle varatulle alueelle. Myös Tervaraitin puoleisilla ra-
kennusaloilla on vastaava merkintä, joissa prosenttiosuus on 20 %. Merkintöjen 
tarkoitus on jatkaa keskustan palveluja alueelle ja muodostaa viihtyisää ja elä-
vää tilaa kevyen liikenteen väylille, niille avautuvien liike- ja toimistotilojen 
kautta. Sotkamontien/ Lönnrotinkadun puoleista rakennusalaa koskee kaava-
merkintä tepa 0 %, jonka mukaisesti rakennusalalle ei saa sijoittaa tehostettua 
palveluasumista. Sotkamontien puoleista rakennusalaa koskee lisäksi merkintä 
dB ja määräys ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan. Kaava ei sisällä 
tonttijakoa mutta alueen toteuttamisvaiheessa voidaan tarvita alueen jakamista 
tontteihin rakennushankkeiden mukaan. Nykyisen linja-autoasema-alueelle va-
ratun alueen rajaus ei vastaa uutta muodostuvaa korttelia. 
 
Rakennusalojen rajaamaan tilaan muodostuu yhteinen korttelipiha (le/yk-1) eli 
”Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa/ yhteiskäyttöalue, jolle tulee to-
teuttaa laadukkaasti rakennetut leikki- ja oleskelualueet sekä istutuksia niille 
osille pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun ja kulkuväyliksi. Alueelle saa 
sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden li-
säksi.”. Pihan toteuttaminen voi edellyttää sopimuksia tai rasitteita korttelin eri 
kiinteistöjen kesken. Pihan istutuksista ja toteutuksesta on määrätty lisäksi ylei-
sissä määräyksissä. Leikki- ja oleskelualueisiin liittyvän määräyksen lisäksi on 
osoitettu I-kerroksisen talousrakennuksen rakennusala, jonka rakennusoikeus 
on 100 k-m2. Rakennusalalla on osoitettu viitesuunnitelman mukainen saunan 
rakennusala. Korttelipiha on mahdollista toteuttaa kansipiharatkaisuna, jota 
koskee kaavamerkintä kansi, aluetta osoittava viiva ja määräys: ”Alueen osa, 
jolle voidaan toteuttaa kansipiha, joka on I kerroksen lattiapinnan tasoa korke-
ammalla. Kansipihan alle saa sijoittaa enintään 1700 kerrosalaneliömetreinä 
pääkäyttötarkoitusta palvelevaa tilaa. Kannelle voidaan rakentaa talousraken-
nuksia.”. Kansipiharatkaisun vuoksi on kaavassa myös istuskeluportaita kos-
keva kaavamerkintä ja määräys ispo-1, ”ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan 
toteuttaa istuskeluportaat, mikäli kortteliin toteutuu kansipiha”. Istuskeluportaat 
yhdistävät kansipihan puolijulkista tilaa Tervaraitin julkiseen tilaan. Koko aluetta 
koskee määräys rto: Merkintä osoittaa, että alueelle on laadittu rakennustapa-
ohje. Koska määräys on alleviivattu, tulee sitä ehdottomasti noudattaa. Raken-
nustapaohjeiksi on kaavaan liitetty viitesuunnitelman kuvia, jotka ovat kaavan 
liitekarttana 7. 
  
Korttelin autopaikoitus on mahdollista toteuttaa joko maan alle (map ja viiva-
merkintä) tai vaihtoehtoisesti ensimmäisen kerroksen lattiapinnan korkoa ylem-
mäksi rakennettavan kansipihan alle (kansi ja viivamerkintä). Tarvittaessa au-
topaikoitusta on mahdollista toteuttaa sekä kansipihan alle että maanalaiseen 
paikoitukseen. Kansipihan alle muodostuu rakennusalaa, joka lasketaan mu-
kaan rakennusalaan, koska kyseessä on maanpäällinen kerros. Korkoja kansi-
pihalle tai kansipihan alaiselle alueelle ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty. 
Kansipihan alainen rakennusoikeus on 1700 k-m2. Sotkamontien tai Lönnrotin-
kadun puolelta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Ajoyhteys kansipihalle ja kan-
sipihan alle/ maanalaiseen pysäköintiin on osoitettu ohjeellisena, koska ajoneu-
voliittymän sijainti voi rakennussuunnitteluvaiheessa elää. Tervaraitin kautta 
huoltoajo on mahdollista Sammonkadun puoleisesta päästä mahdollisiin istus-
keluportaisiin asti. 
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Lisäksi korttelia 95 koskevat kaavan yleiset määräykset ympäristöhäiriöistä, au-
topaikoista, pyöräpysäköinnistä, rakennustavasta, sitovasta tonttijaosta sekä 
katu- ja piha-alueista, jotka on kuvattu tarkemmin kohdissa ympäristön häiriö-
tekijät ja muut yleiset määräykset. 

 
Katualueet ja kevyelle liikenteelle varatut alueet 
Alueelle ei muodostu uusia katuja vaan alue tukeutuu olemassa olevaan katu-
verkkoon. Katualueen ala vähenee aiemmasta noin 0,5 ha, kun mm. liikenne- 
ja katualueisiin laskettava linja-autoasema-alue poistuu. Käynti kortteleihin ta-
pahtuu Sammonkadun puolelta. Katualueiden rajaukset muuttuvat hieman, 
koska kaavassa on tarkastettu korttelialueiden rajoja katualueiden vaatiman ti-
lan mukaan. Lönnrotinkadun katualueelle sijoittuu asemakaavalla suojeltava 
puu. 
 
Alueelle muodostuu uusi yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa, joka jatkuu alueen halki Sammonkadulta Sotkamontielle. Alueen alla säilyy 
putkia, joita ei ole mahdollista siirtää. Mahdollisuus huoltoajoon on osoitettu 
kaavamerkinnällä pp/h Tervaraitin Sammonkadun puoleisesta päästä raken-
nusalojen aukkokohtiin asti, jotta Tervaraitin liiketiloihin ja istuskeluportaille olisi 
mahdollista järjestää huoltoajo. Huolto- ja pelastusliikennettä korttelipihoilla tut-
kittiin alueen viitesuunnitelmassa ja tarkentaen piha- ja katualueita koskevassa 
yleissuunnitelmassa. 
 
Yleiset määräykset 
 
Ympäristön häiriötekijät 
Melusta johtuen Lönnrotinkadun ja Sotkamontien puoleisille rakennusaloille on 
merkitty meluviiva ja merkintä dB, johon liittyvän määräyksen mukaan: ”Mer-
kintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien 
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vas-
taan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen 
(993/92) mukaiset ohjearvot.” Määräys ei siten sisällä mitään tiettyä desibeli-
määrää, minkä verran melun pitäisi rakenteilla alentua vaan huomioon otetaan 
kulloinkin vallitseva melutilanne rakennusten suunnitteluvaiheessa. Alueella 
oleva liikennemelu ei poistu kaavaratkaisun myötä, vaikka voikin jonkin verran 
hiljentyä. Mikäli vanhat ajoneuvot korvautuvat uusilla, hiljaisemmilla ajoneu-
voilla kuten sähköautoilla ja ajoneuvoliikenteen määrä jollain aikavälillä jonkin 
verran vähenisi, ei melu häviä kokonaan, koska moottoritekniikan lisäksi melu 
aiheutuu myös renkaista ja väylien pinnoitteista. Uudisrakentamisessa melulta 
suojautumiseen täytyy varautua rakenneratkaisuilla. 
 
Melusta johtuen tehostettua palveluasumista ei saa sijoittaa Sotkamontien ja 
Lönnrotinkadun puoleisiin osiin kortteleita. Tämä on osoitettu merkinnällä tepa 
0 % (Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta ker-
rosalasta saadaan käyttää tehostettuun palveluasumiseen.). Lisäksi melulle 
herkkien toimintojen sijoittamisesta on annettu yleinen määräys: ”Sotkamontien 
ja Lönnrotinkadun puoleisiin osiin rakennuksia ensimmäiseen kerrokseen sijoit-
tuvien asuntojen täytyy olla läpitalon asuntoja, joissa makuuhuoneet sijoittuvat 
sisäpihan puolelle suojaan melulta. Sisäpihan puolelle voidaan sijoittaa asun-
toja, jotka eivät ole läpitalon ulottuvia. Tehostettua palveluasumista ei saa 
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sijoittaa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puolelle. Mikäli Sotkamontien tai 
Lönnrotinkadun puoleisiin osiin rakennuksia sijoittuu päiväkoti, tulee päiväkodin 
lepohuoneet sijoittaa sisäpihan puolelle suojaan melulta.” Ulkotilojen melusta 
on yleiset määräykset: ”Parvekkeiden on oltava Sotkamontien ja Lönnrotinka-
dun puolella lasitettuja ja sisäänvedettyjä, jotta melutaso alittaa valtioneuvoston 
päätöksen (993/ 92) mukaiset ohjearvot piha-alueille.” ja ”Oleskeluun ja leikkiin 
tarkoitetuilla piha-alueilla melutaso ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksen 
(993/ 1992) mukaisia melutason ohjearvoja.”. Kaavassa on siten monipuolisesti 
huomioitu meluntorjumistarve alueella. Melua torjutaan myös umpikortteliraken-
teella, joka suojaa sisäpihan puolta melulta. 
 
Tontille 205-2-17-62 sijoittuva pilaantunut maa-aines on huomioitu kaavan ylei-
sissä määräyksissä: ”Tontilla 205-2-17-62 on ollut huoltoasematoimintaa. Maa-
perä on puhdistettava ennen rakentamista.” Alueelle rakentaminen ei ole kaa-
van mukaisesti mahdollista ennen kuin pilaantunut maa-aines on puhdistettu. 
 
 
Muut yleiset määräykset 
Yleiset määräykset on kaavakartalla jaoteltu autopaikkoihin ja pyöräpysäköin-
tiin, rakennustapaan, ympäristöhäiriöihin ja katu- ja piha-alueisiin. Ympäristö-
häiriöitä koskevat yleiset ja muut määräykset käsiteltiin edellisessä kohdassa. 

 
Autopaikoille on esitetty kaavassa vähimmäismitoitus eli kaavassa on osoitettu, 
kuinka paljon autopaikkoja tulee vähintään toteuttaa eri toiminnoille. Autopaik-
koja voidaan toteuttaa enemmän kuin kaavassa vaadittu vähimmäismitoitus. 
Autopaikkanormi on kaupunginhallituksen hyväksymän pysäköintistrategian 
mukainen (KH 9.10.2019 § 180).  
 
AUTOPAIKAT 
Kerrostalot 1 ap/ 120 k-m2. 
Opiskelija-asuminen 1 ap/ 220 k-m2. 
Tehostettu palveluasuminen 1 ap/ 300 k-m2. 
Senioriasuminen 1 ap/ 140 k-m2. 
 
Toimisto- ja liiketilat 1 ap/ 80 k-m2. 
Päivittäistavarakauppa 1 ap/ 50 k-m2. 
Teatteri, konserttitalo, kirkko 1 ap/ 50-80 k-m2. 
Päiväkoti 1 ap/ 100 k-m2. 

 
 
 

 
PYÖRÄPYSÄKÖINTI 
Kerrostalot 1 ppp/ 30 k-m2. 
Opiskelija-asuminen 1 ppp/ 20 k-m2. 
Tuettu palveluasuminen 1 ppp/ työntekijä ja vierailija. 
Senioriasuminen 1 ppp/ 50 k-m2. 
 
Toimisto- ja liiketilat 1 ppp/ 50 k-m2. 
Päivittäistavarakauppa 1 ppp/ 50 k-m2. 
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RAKENNUSTAPA 
Alueen rakennustapaa ohjaamaan on liitetty rakennustapaohje, joka muodos-
tuu viitesuunnitelman kuvista. Joitakin asioita koskien on kuitenkin katsottu tar-
peelliseksi antaa täsmällisempiä, sanallisia määräyksiä kaavassa. 
 
Autopaikoitus pihakannen alla voi vaikuttaa voimakkaasti alueen julkisivuihin ja 
sen vuoksi kaavaan liittyy määräys pysäköinnin sisäänkäynnin sovittamisesta 
katujulkisivuun siten, että se ei ole julkisivussa liian hallitseva ja lisäksi ”I ker-
roksen rakennusmassan alle sijoittuvasta rakennusalakohtaisesta kerrosalasta 
saa olla korkeintaan 50 % autopaikoitusta korttelissa 95”. 
 
Kattolappeiden jatkuvuus vaihtelevan korkuisen rakennusmassa yllä on haluttu 
turvata määräyksellä ”samaa rakennusalaa peittävien katon lappeiden tulee jat-
kua yhtenäisinä koko rakennusalalla”. Lappeiden jatkuvuuden on katsottu ole-
van oleellista kortteleiden rakennusmassoja yhdistävänä arkkitehtuurin osana. 
 
Ilmanvaihtorakenteiden ja aurinkoenergian keräinten sopeutumisesta raken-
nusten arkkitehtuuriin on annettu yleiset määräykset. 
 
Asuinhuoneen lattiapinnan korosta on annettu määräys: ”Maantasokerroksessa 
uudisrakennuksen asuinhuoneen lattiapinnan tulee olla viereisen kadunreunan 
korkeusaseman yläpuolella siten, että asuinhuoneen viihtyisyys säilyy mutta ka-
tutilaan ei muodostu suljettua seinäpintaa.” Määräyksessä ei ole annettu tark-
kaa korkoa, johon lattiapinnan tulee asettua, koska kaava antaa vapauksia 
myös kansiratkaisun suhteen ja asia on ratkaistava yksityiskohtaisesti raken-
nussuunnitteluvaiheessa. On katsottu, että kadun korkeusasemaan asettu-
vassa asunnossa voi olla vaikea säilyttää asuinhuoneessa riittävää yksityi-
syyttä, jos tila avautuu suoraan katualueelle ja asuntoon tulee kadulta suora 
näköyhteys. Toisaalta ei haluta katualueelle täysin suljettua julkisivua. 
 
Väestönsuojatilat saa toteuttaa yhteisjärjestelynä. 
 
KATU- JA PIHA-ALUEET 
Katu- ja piha-alueita koskien on annettu yleisiä määräyksiä mm. yleissuunnitel-
man noudattamisesta, valaistuksesta sekä hulevesien käsittelystä. Yleisissä 
määräyksissä on annettu korttelikohtaiset määräykset istutusten huomioimi-
sesta pihakannen suunnittelussa ja istutettavien puiden määrästä, istuskelupor-
taiden toteuttamisesta kasvillisuuspintaisina ja sovittamisesta yhteen Tervarai-
tin kasvillisuuden kanssa, piharakentamisen ja istutusten laadusta sekä pihara-
kennusten viherkatoista. Korttelissa 17 on maapohjaisia alueita ja niiltä osin on 
määrätty hulevesien viivyttämisestä ja imeyttämisestä mahdollisuuksien mu-
kaan. Myös Tervaraitille on annettu vastaavanlaiset määräykset, joissa on yk-
sityiskohtaisemmin määritelty kasvillisuutta ja määrätty myös hulevesistä. 
 
Valaistuksen osalta on annettu yleinen määräys: ”Katu- ja piha-alueiden valai-
simien tulee sopia alueen arkkitehtuuriin. Valaistuksen tulee olla häikäisemä-
töntä ja alaspäin suunnattua katu- ja piha-alueilla.” Määräyksellä halutaan oh-
jata valaistusta laadukkaasti toteutetuksi ja sellaiseksi, että se ei aiheuta häiriö-
valoa. 
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Korttelipihat tulevat olemaan suurelta osin maanalaisen paikoituksen päälle ra-
kentuvia kansipihoja, joilla hulevesien imeyttäminen ei ole mahdollista ja hule-
vedet tullaankin alueelta johtamaan hulevesiviemäreihin. Myös Tervaraitti tulee 
olemaan suurimmaksi osaksi kivetty. Maapohjaisilla alueilla hulevesiä voidaan 
myös jossain määrin imeyttää. Hulevesien hallinta erilaisilla ratkaisuilla ja viivyt-
täminen jossain määrin ovat kuitenkin mahdollisia. Yleisissä määräyksissä on-
kin määrätty, että ”hulevesien hallintaan ja poisjohtamiseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Korttelien 17 ja 95 sekä Tervaraitin hulevesiä tulee viivyttää 
mahdollisuuksien mukaan.”. 
 
Lisäksi sitovaa tonttijakoa koskee yleinen määräys: ”Kortteliin 95 ja osaan kort-
telia 17 on laadittava erillinen sitova tonttijako. Korttelin 17 tonttia 205-2-17-61 
koskee aiemmin hyväksytty tonttijako.” 
 
Nimistö 
Alueen halkaiseva yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa 
on nimetty Tervaraitiksi viitesuunnittelun yhteydessä. Nimi muistuttaa Kajaanin 
ja erityisesti Kajaaninjoen historiasta tervan kuljetuksen keskeisenä paikkana ja 
tervasta elinkeinona alueella. Myös Kajaanin alueella on ollut tervahautoja, joi-
den jäännöksiä on alueelta löytynyt arkeologisissa selvityksissä. 

 
Vaikutukset 
 
Kaavaehdotuksen toteutuessaan aiheuttamien muutosten vaikutuksia verra-
taan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti voimassa oleviin kaavoi-
hin ja nykytilanteeseen. Kaavaehdotuksen välittömät vaikutukset koskevat 
kaava-aluetta, mutta välilliset vaikutukset ulottuvat laajemmalle alueelle Kajaa-
nissa, mikäli suuri määrä kerrostalorakentamista toteutuu. 
 
Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavoituksen verkkosivuilla selitetyllä tavalla 
(www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen-kulku-ja-osallistuminen ja www.ka-
jaani.fi/palvelut/vaikutusten-arviointi-ja-selvitykset). Lisäksi Kajaanin kaupunki 
vaatii yrityksiin kohdistuviin kaavoihin tehtäväksi yritysvaikutusten arvioinnin. 
 
Asemakaavaehdotus toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja 
Kainuun maakuntakaavan linjauksia ja on Kajaanin keskustaajama 2035 
osayleiskaavan mukainen. Linja-autoaseman alue on maankäyttöpoliittisessa 
ohjelmassa 2014–2018 linjattu asemakaavoitettavaksi kerrostaloalueeksi ja 
maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 kaavoitusohjelmassa kaavoituksen 
vireille tulon tavoiteaika on 2020. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla kaupunkira-
kenteessa liittäen entisen linja-autoaseman aluetta tiiviimmin keskustaan. 
 
Ennen kaavan vireille tuloa alkoi alueen hankesuunnittelu, jonka aikana alueelle 
valmistui alueen viitesuunnitelma, yleissuunnitelma ja alueen 3D-mallinnos. 
Aiemmin on selvitetty tontilla 205-2-17-62 toimineen huoltoaseman aiheutta-
maa maaperän pilaantuneisuutta. Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo on 
inventoitu Kajaanin kaupungin inventointi -tietokantaan. Aiempien selvitysten li-
säksi kaavamuutoksen laadintavaiheessa tullaan alueelle tekemään vielä maa-
peräselvityksiä. Muita lisäselvitystarpeita ei ole tiedossa. 
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Kaavan merkittävimpiä vaikutuksia on alueen ottaminen tehokkaaseen kerros-
talorakentamiskäyttöön. Kaavan toteuttamatta jääminen merkitsisi, että aluetta 
ei voitaisi kehittää parkkialuekäytöstä eikä aluetta olisi mahdollista rakentaa 
siinä mittakaavassa kuin on suunniteltu, koska voimassa olevat asemakaavat 
mahdollistavat linja-autoaseman alueella ja huoltoaseman tontilla vain vähäisen 
rakentamisen. Myös nykyisillä kaavan mukaisilla kerrostalotonteilla rakennus-
oikeus on pienempi kuin asemakaavan muutoksessa alueelle osoitettu raken-
nusoikeus. Myös kerroskorkeudet ovat matalammat. Voimassa olevat kaavat 
eivät mahdollista maankäytön tehostamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä 
alueella eivätkä siten edistä ilmastonmuutokseen vastaavan kaupunkiraken-
teen syntymistä, missä tiivis kaupunkirakenne vähentää liikkumistarvetta ja pa-
rantaa saavutettavuutta.  
 
Asemakaavan muutos eheyttää kaupunkirakennetta keskeisellä paikalla kau-
pungin keskustassa valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen piirissä. Kaava 
mahdollistaa monipuoliset toiminnat asumisesta liikerakentamiseen mahdollis-
taen tavoitteiden mukaisen elinkaarikorttelin syntymisen. Kaava ohjaa rakenta-
mista arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kaavaan liittyvien 
määräysten ja rakennustapaohjeiden kautta. Asemakaava toteuttaa valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita sillä asemakaavan muutos turvaa väestökehi-
tyksen edellyttämän riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon sekä luo edelly-
tykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Asemakaavan muutos edis-
tää palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Asemakaavan muutoksen mukaisessa ratkaisussa 
alue liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan rakennusten korkeuden ja mas-
soittelun suhteen muodostaen kuitenkin uuden, omaleimaisen kokonaisuuden. 
Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus, paikallisesti arvokas kulttuu-
riympäristön kohde on suojeltu asemakaavalla. Uudisrakentaminen voidaan to-
teuttaa vaiheittain kysynnän mukaan. Kaavan yhteydessä ei ole tehty tonttija-
koja. Tonttijaot alueelle toteutetaan rakennushankkeiden mukaan. Uusi asutus 
ei aiheuta uusien kunnallisten palvelujen kuten koulujen tarvetta vaan edistää 
olevien palvelujen säilymistä. Alueelle on mahdollista rakentaa uusia palveluja 
ja liiketiloja. 

 
Asemakaavan muutoksen myötä alueen käyttömahdollisuudet monipuolistuvat. 
Riippuu alueelle toteutuvista hankkeista, muodostuuko alueesta sosiaalisesti 
monimuotoinen ja millainen kaupunkikulttuuri alueelle muodostuu. Kaavamuu-
toksessa ei ole määrätty alueelle toteutettavista yhteistiloista. Kortteleiden piha-
alueet on kuitenkin määritelty kaavassa leikki- ja oleskelualueeksi varatuiksi 
alueen osiksi/ yhteiskäyttöalueiksi, mikä toteutuksessa tarkoittaa sitä, että alu-
eet täytyy toteuttaa kortteleiden yhteisinä piha-alueina, vaikka rakentaminen to-
teutuisi osissa/ vaiheittain. Piha-alueet voivat edistää asukkaiden yhteisölli-
syyttä. Myös Tervaraitista on tarkoitus muodostua torimainen kevyen liikenteen 
alue, johon rakennusten ensimmäisen kerroksen tiloja ja korttelipihat liittyisivät, 
ja missä olisi mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia. 

 
Alue sijaitsee jo lähtökohtaisesti siten, että se sijaintinsa puolesta edistää käve-
lyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja on näiden liikennemuotojen kannalta hy-
vin saavutettavissa. Rakentaminen voi vaikuttaa jossain määrin alueelle 
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saapuvan ajoneuvoliikenteen määriin. Tällä hetkellä entisen linja-autoaseman 
alue toimii pysäköintialueena ja muutos kerrostaloalueeksi ja paikoitusalueiden 
rajautuminen korttelin 95 kohdalla voi jopa vähentää liikennettä alueelle. Alu-
eelle tulevan huoltoajoneuvoliikenteen määrä riippuu osittain alueelle tulevista 
toiminnoista. Joka tapauksessa kaavassa on sitovasti määrätty ensimmäiseen 
kerrokseen tulevien liiketilojen määristä, joista osaan todennäköisesti tulee 
huoltoajoneuvoliikennettä. Alueen rakentuminen jäsentää alueen liikenneverk-
koa selkeämmin hahmottuvaksi, kun korttelin reunat rajautuvat aiempaa sel-
vemmin ja kevyt liikenne ohjautuu Tervaraitille. Tervaraitin rakentaminen luo 
turvallisen ja viihtyisän, aukiomaisen kevyen liikenteen yhteyden Sammonka-
dulta Sotkamontielle. Sotkamontien ja Lönnrotinkadun risteysalueen näkemien 
ja turvallisuuden heikkenemisestä mahdollisesti aiheutuva haitta on huomioitu 
kaavassa siten, että näkyvyyttä parantamaan tulee rakentaa arkadi tai muu nä-
kyvyyden mahdollistava aukko. Alueen käytön tehostaminen ei lisää merkittä-
västi liikennettä. 

 
Asemakaavan muutoksessa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä il-
mastonmuutoksen vaikutuksiin siinä määrin kuin se kaavoituksella on mahdol-
lista. Kaavan yleisissä määräyksissä on määrätty huomion kiinnittämisestä hu-
levesien hallintaan ja poisjohtamiseen sekä hulevesien viivyttämiseen. Huleve-
sien imeyttämistä voidaan alueella toteuttaa vain rajallisesti, koska maapohjai-
sia piha-alueita syntyy maanalaisen paikoituksen ja mahdollisen kansipiharat-
kaisun vuoksi vain vähän. Kaavassa on määrätty piharakennusten rakentami-
sesta viherkattoisina korttelipihoilla. Viherkatot omalta osaltaan edesauttavat 
viivyttämään hulevettä. Kaava mahdollistaa rakennusten arkkitehtuurin sopeu-
tuvien aurinkopaneelien ja aurinkokeräinten toteuttamisen. Myös muut kestävät 
energia- ja talotekniikan ratkaisut ovat mahdollisia mutta niistä ei ole tarkemmin 
kaavassa määrätty vaan niiden toteuttaminen jää toimijoiden ratkaistaviksi. 
 
Lönnrotinkadun varteen sijoittuva kaupunkikuvallisesti merkittävä mänty suojel-
laan asemakaavalla ja se säilyy kaupunkikuvassa. Tällä hetkellä kerrostalotontit 
ja huoltoasematontti ovat maapohjaisia ja niillä on jonkin verran kasvillisuutta. 
Linja-autoaseman alue on asfaltoitu. Tonteilla olevaa puustoa ei ole kaavassa 
esitetty säilytettäväksi, jotta alue saadaan mahdollisimman hyvin rakentamis-
käyttöön. Olemassa oleva puusto ja ruoho-/ nurmialueet tulevat siten poistu-
maan. Kaavassa on kuitenkin määrätty yleisissä määräyksissä alueelle istutet-
tavasta kasvillisuudesta ja kasvillisuuden määristä korttelipihoilla ja leikki- ja 
oleskelualueeksi varatulle alueen osalle/ yhteiskäyttöalueelle määrätty toteutet-
tavaksi istutuksia niille osin pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun tai kulku-
väyliksi. Tervaraitille ja istuskeluportaiksi osoitetulle alueelle tulee niin ikään to-
teuttaa yleissuunnitelman mukaisesti istutuksia. Alueelle on siis kaavan mu-
kaan määrätty toteutettavaksi vihreyttä, joka osaltaan tasaa ilmastonmuutoksen 
mukanaan tuomia säänvaihteluita kuten lämpötilaeroja (kuumalla puut jäähdyt-
tävät) ja sateiden tuomien hulevesien haittoja. Myös pihojen piharakennusten 
viherkatot lisäävät vihreyttä alueelle. Alueen rakentaminen voi vaikuttaa alueen 
pienilmastoon. 
 
Alueen rakentaminen vaikuttaa maa- ja/ tai kallionperään (pohjatutkimukset tu-
levat myöhemmin), kun rakennusten perustukset tehdään ja rakennetaan 
maanalainen pysäköinti. Alue ei ole ollut kokonaan rakentamatonta ja 
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rakentaminen ja alueen käyttö on jo vaikuttanut alueen maaperään. Voimassa 
olevien asemakaavojen mukaisesti alueelle voisi rakentaa myös nykytilan-
teessa, jolloin maaperää jouduttaisiin muokkaamaan. 

 
Asemakaavalla hallitaan haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavia vaikutuksia ja 
herkkien toimintojen sijoittumisen riskit (PIMA, melu, pöly). Asemakaavan muu-
tos sisältää määräyksiä, joiden tarkoitus on ehkäistä melusta ja huonosta ilman-
laadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Toimintojen sijoittamista esi-
merkiksi ohjataan siten, ettei herkkiä toimintoja kuten tehostettua palveluasu-
mista voida sijoittaa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun varteen. Ensimmäiseen 
kerrokseen ei meluisimpiin osiin kortteleita saa sijoittaa asuntoja, ellei makuu-
huoneita saada sisäpihan puolelle suojaan melulta. Mahdollisen päiväkodin le-
potilat on sijoitettava suojaan melulta. Rakennusten ääneneristävyydestä liiken-
nemelua vastaan on määrätty kaavalla. Melutason ohjearvojen noudattami-
sesta parvekkeiden ja piha-alueiden osalta on myös määrätty asemakaavassa. 
Kaavassa määrätyt parvekelasitukset suojaavat kadun puolella myös katupö-
lyltä. Voimassa olevassa asemakaavassa on melusta annettu määräyksiä ai-
noastaan yhden tontin osalta. Asemakaavan mukaisesti toteutettava umpikort-
telirakenne suojaa osaltaan sisäpihan puolta melulta ja pölyltä. Asemakaavan 
muutoksen toteuttaminen edellyttää pilaantuneen maa-aineksen puhdista-
mista. Voimassa olevassa kaavassa, joka on mahdollistanut huoltoasematoi-
minnan, ei ole huomioitu mahdollista maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistus-
tarvetta toiminnan loputtua. 

 
Yritysvaikutukset: 
Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamiseen liittyvän yritystoiminnan. 
Rakennettavan kerrosalan määrä alueella moninkertaistuu, joten alueen liike-
taloudellinen arvo nousee huomattavasti. Asemakaava mahdollistaa alueen 
monipuolisen käytön asuin-, liike-, toimisto- ja yleiseen rakentamiseen ja sitä 
kautta mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan alueella alueen rakennuttua. 
Alueella on myös osoitettu asemakaavassa rakennusalan osia, joissa ensim-
mäiseen kerrokseen on toteutettava määritelty prosenttiosuus liiketiloja tai toi-
mistoja kerrosalasta (20-50 %). Lähtökohtana on, että alueelle muodostuu so-
pivia tiloja yritystoiminnalle, joista on yhteys Tervaraitille tai muille kevyen liiken-
teen väylille. Liike- ja toimistotilat osaltaan elävöittävät kaupunkikuvaa alueella 
ja mahdollistavat yritysten sijoittumisen alueelle. Kajaanin aluetaksi Oy joutuu 
siirtämään taukomökkinsä alueelta alueen rakentuessa mutta taksitolppa voi si-
jaita edelleen katualueella. 
 
 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 
 
Asemakaavan muutoksen toteutusta havainnollistaa alueesta laadittu viite-
suunnitelma, piha-alueita ja Tervaraittia koskeva yleissuunnitelma ja niiden 
pohjalta tehty tarkennettu 3D-malli. Toteutusta ohjaavat rakennustapaohjeeksi 
määritellyt kuvat viitesuunnitelmasta, jotka on kaavassa määrätty sitoviksi ra-
kennustapaohjeiksi. (kartta 7 Rakennustapaohje, viitesuunnitelman kuvat, LUO 
arkkitehdit Oy, 2019). 
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Asemakaavan muutoksen aiheuttamista muutoksista tulee seurata toteuttamis-
vaiheessa ja sen jälkeen mm. asukasmäärän kehitystä ja alueen asukasja-
kaumaa (onko alueen ikäjakauma laaja tavoitteiden mukaisesti), melutason ke-
hitystä, pilaantuneen maa-aineksen poistamista ja vaikutusta alueen vedenlaa-
tuun, kerrosalan toteutumista, palvelurakenteen kehitystä, työpaikkojen toteu-
tumista, liikenteen sujumista, liikennemääriä, liikenneturvallisuutta, pysäköinti-
paikkojen riittävyyttä, asukkaiden ja käyttäjien palautetta, rakennusten elinkaa-
ren ja kunnon kehitystä, alueen energiaratkaisujen ja älykkäiden ratkaisujen to-
teutumista. 
 
Asemakaavan muutoksen (kartta 6 Asemakaavakartta määräyksineen) hyväk-
syy kaupunginvaltuusto. Mahdollisten toimijoiden kanssa solmittiin aiesopimus 
alueen toteuttamisesta kesäkuussa 2020. Toimijoiden kanssa solmitaan tontin-
luovutussopimus alkuvuodesta 2021. 
 
Alueen toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. Alueelle voidaan ra-
kentaa asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Ennen hankkeen toteutta-
mista tulee selvittää pilaantuneen maa-alueen laajuus ja puhdistaa pilaantu-
neet maa-ainekset viimeistään alueen rakentamisen yhteydessä.  
 
 

Kajaanissa 2. päivänä kesäkuuta 2020 
 
Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen 
 
 
Ehdotusvaiheen muutokset tekstiin 
Kajaanissa 2. päivänä lokakuuta 2020 
 
kaavasuunnittelija Riitta Korhonen 

 

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi on ollut julkisesti nähtävänä 6.11. – 
7.12.2020. (liite 9) Kaavaehdotukseen jätettiin 4 muistutusta. 

As Oy Vimpelin hallitus toivoo muistutuksessaan, että heidän tontin ympärillä 
olevia puita säilytettäisiin mahdollisimman paljon yleisilmeen vuoksi (liite 10 
a). Rakennuksille ja ajoyhteyksiin varatuille alueilla rakennettaessa on toden-
näköistä, etteivät puut säily, mutta alueelle on laadittu viherrakentamisen 
yleissuunnitelma uuden piha-alueen kasvillisuudelle ja istutuksille.  Suunnitel-
maa tulee noudattaa piha-alueiden ulko- ja katutiloja sekä viheralueita suunni-
teltaessa. Asemakaavamerkintöjen ja määräysten yleisissä määräyksissä on 
katu- ja piha-alueita koskeva määräys, jossa alueelle velvoitetaan istuttamaan 
puita: ”…Maapohjaisille alueille on istutettava suurikokoiseksi kasvavia puita. 
Piharakentaminen ja istutukset on toteutettava laadukkaasti.” As Oy Vimpelin 
kerrostalon Sammonkadun viereinen koivurivi on katualueella, johon ei 
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kohdistu uusia katusuunnitelmia lähiaikoina. Puurivi ei sijaitse kaavamuutos-
alueella.  

Kiinteistö Oy Kajaanin Lönnrotinkatu 3, Kiinteistö Oy Kajaanin Lönnrotinkatu 8 
ja Pohjolan kone ja tarvike Oy ovat jättäneet muistutukset, jotka koskevat alu-
een pysäköintiä sen jälkeen, kun kaava-alueen väliaikaiset/määräaikaiset py-
säköintipaikat eivät ole enää käytössä. (liitteet 10 b-d) Kiinteistö Oy Kajaanin 
Lönnrotinkatu 3 mukaan kaavamuutoksessa tulisi lisätä paikoitustilaa alueelle 

ja Kiinteistö Oy Kajaanin Lönnrotinkatu 8 muistutuksessa huomautetaan, että 
kaupungin tulee turvata alueella olevien yritysten liiketoimintaa sekä palvelui-
den yhdenvertaista saavutettavuutta varten riittävä asiakaspaikoitus alueella. 
Muistutuksen mukaan vähimmäistarve on, että kaavamuutoksessa merkitään 
Sammonkadun molemmille puolille toteutettavat sivuparkkialueet aina Lönnro-
tinkadusta Vienankadulle saakka sekä vastaava sivupaikoitus tulisi toteuttaa 
myös kaavaluonnoksessa Tervaraitti -merkitylle alueelle, jossa turvataan ke-
vyen liikenteen kulkijat jalka-/pyöräkäytävillä. Myös Pohjolan kone ja tarvike 
Oy huomauttaa muistutuksessaan, että kaupungin tulee turvata alueella asioi-
vien riittävä asiakaspaikoitus minimissään molemmin puolin Sammonkatua. 

Muistutusten vastineessa todetaan, että Kajaanin kaupunki tulee lisäämään 
alueen kadunvarsipysäköintiä. Sammonkadun varteen välille Lönnrotinkatu – 
Urho Kekkosen katu on suunnitteilla 11 uutta pysäköintipaikkaa, jotka sijoite-
taan molemmin puolin katua. Jo ennestään Sammonkadun varressa, kohti 
Vienankatua on käytössä 13 pysäköintipaikkaa, joiden käyttöaste nykyisellään 
on ollut pieni. Urho Kekkosen katu aukaistaan molemmin puolin vapaaksi py-
säköintirajoitteista luoden 20 uutta pysäköintipaikkaa. Kalevankadulla on en-
tuudestaan käytössä 15 pysäköintipaikkaa. Tämän lisäksi lähialueella, Lönnro-
tinkadun toisella puolella n. 150 m päässä Sammonkadun ja Tapionkadun var-
rella on n. 86 pysäköintipaikkaa.  

Osa kaikista pysäköintipaikoista tullaan rajoittamaan kiekkopysäköinniksi vaih-
tuvuuden takaamiseksi ja alueen yrityksiä palvelevaksi. Rajoituksia muutetaan 
tarpeen mukaan. Kaupunki muistuttaa, että lähtökohtaisesti pysäköinnin jär-
jestäminen kiinteistöillä asioimiseen on kiinteistön velvollisuus. Kaupungin teh-
tävä on luoda sujuva ja turvallinen ympäristö tasapuolisesti kaikille liikkujille. 
Kaupunki tukee pysäköintiä katualueella sen sallimissa rajoissa. Sammonkaa-
reen rakennettavien kortteleiden väliin jäävä aukiomainen Tervaraitti on va-
rattu viihtyisäksi kävely- ja pyöräilyalueeksi. 

Sammonkadun ympäristön paikoituksesta järjestettiin Sammonkaaren lähialu-
eiden toimijoille keskustelutilaisuus 2.3.2021 sähköisenä Teams -neuvotte-
luna. Tilaisuuteen osallistui 5 asiasta kiinnostunutta kiinteistön omistajaa ja toi-
mijaa. Kunnallistekninen suunnittelu esitteli lähialueen katujen varrella olevat 
nykyiset (n. 110 ap) ja uudet (n. 31 ap) pysäköintimahdollisuudet sekä olevien 
pysäköintipaikkojen nykyistä käyttöä. Pysäköintiseurannan 2/2021 tuloksista 
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oli todettavissa, että nykyisten (n. 110) autopaikkojen keskimääräinen käyttö-
aste on vajaa 30 %. Uudet pysäköintimahdollisuudet tulevat lisäämään kapa-
siteettia katualueella entisestään ja täten mahdollistavat pysäköintipaikkojen 
käyttöasteen kasvun myös koronan jälkeiselle ajalle. Muistutukset eivät anna 
aihetta muuttaa asemakaavaehdotusta. 

Kaavaehdotusta on tarkistettu nähtävillä olon jälkeen rakennusoikeuden ja 
pyöräpysäköintivaatimuksen osalta vähäisessä määrin. Korttelin 95 rakennus-
oikeutta on vähennetty 150 k-m2 (kortteli 95 rakennusoikeus 13 000 k-m2) vas-
taamaan kaavan viitesuunnitelmaa. Pyöräpysäköintimitoitusta on kevennetty 
siten, että kerrostalojen pyöräpysäköintivaatimus on 1 ppp/ 40 k-m2 (1 ppp/ 30 
k-m2) ja opiskelija-asumisessa 1 ppp/ 30 k-m2 (1 ppp/ 20 k-m2). Pyörä-
pysäköintimitoitusta on tarkennettu vastaamaan Kajaanin paikallisia olosuh-
teita. Vähäiset muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita 
muutokset koskevat, on kuultu. Hankkeenhaltijan ja toimijoiden kanssa on 
käyty neuvoteltuja muutoksista.  

Kaavaehdotusta ei ole olennaisesti muutettu, joten uudelleen nähtäville aset-
taminen ei ole tarpeen.  

 

    Kajaanissa 3. päivänä maaliskuuta 2021 

    kaavasuunnittelija Riitta Korhonen 

 

 

     
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 205 Kajaani Täyttämispvm 23.03.2021
Kaavan nimi Sammonkaari
Hyväksymispvm 22.03.2021 Ehdotuspvm 28.10.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 22.04.2020
Hyväksymispykälä 21 Kunnan kaavatunnus 20522032021
Generoitu kaavatunnus 205V220321A21
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,3464 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]1,0328 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]2,3464
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,3464 100,0 22960 0,98 0,0000 17043
A yhteensä 1,2160 51,8 22960 1,89 0,5296 18043
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,1304 48,2   -0,5296 -1000
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä 1,0328 44,0  1,0328  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 1510 1 1510



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,3464 100,0 22960 0,98 0,0000 17043
A yhteensä 1,2160 51,8 22960 1,89 0,5296 18043
AK     -0,3084 -2200
AL     -0,2417 -2417
AM     -0,1363 -300
ALY 1,2160 100,0 22960 1,89 1,2160 22960
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,1304 48,2   -0,5296 -1000
Kadut 0,9741 86,2   0,0080  
Kev.liik.kadut 0,1563 13,8   0,1563  
LA     -0,6939 -1000
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä 1,0328 44,0  1,0328  
map 1,0328 100,0  1,0328  

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 1 1510 1 1510
Asemakaava 1 1510 1 1510



 

 
 

1 

 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
Karttaan on punaisella rajattu alustava suunnittelualue.

Suunnittelualue 
Asemakaavan muuttaminen on vireillä keskus-
tassa noin 0,5 km etelään Raatihuoneentorilta. 
 
Alue muodostuu entisen linja-autoaseman alu-
eesta ja sen eteläpuolella sijaitsevista asemakaa-
voitetuista kerrostalotonteista. Alue rajautuu Sotka-
montien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katu-
alueisiin. Osa katualueista on mukana kaava-alu-
een rajauksessa. Eteläpuolella korttelialue rajautuu 
asuinkerrostalojen ja julkisten palveluasuntojen 
korttelialueisiin, jotka ovat rakennettuja. Tontilla 
205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema 
kerrostalo, joka on paikallisesti arvokas rakennetun 
kulttuuriympäristön kohde. Lähiympäristössä Sot-
kamontien toisella puolella sijaitsee Liikuntapuiston 

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

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

Suunnittelun lähtökohdat 
Linja-autoaseman toimintojen siirryttyä rautatie-
aseman yhteyteen ja Matkahuollon siirryttyä toi-
saalle, alue on vapautunut muuhun käyttöön. 

Määttä Tiina Ma
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Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018 ase-
makaavoitusohjelman mukaan kaupunkirakenteen 
eheyttämiseksi ja rakentamisen edistämiseksi pal-
velujen ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä 
muutetaan asemakaavaa tonttitarpeen ja soveltu-
vuuden mukaan. Linja-autoaseman alue on maan-
käyttöpoliittisessa ohjelmassa linjattu kerrostalo-
alueeksi. Kaupunkirakenteellisesti keskeiselle pai-
kalle on mahdollista toteuttaa merkittävä määrä 
monipuolista kerrostalorakentamista. Maankäyttö-
poliittisen ohjelman 2019–2022 kaavoitusohjel-
massa kaavoituksen vireille tulon tavoiteaika on 
2020.  
 
Alueen kehittämiseksi on käynnistynyt vuonna 
2018 Kajaanin Älykortteli-hanke, jonka tavoitteena 
on, että alueelle rakentuu kaupungin, alueellisen 
energiayhtiön ja eri toimijoiden (yritykset, oppilai-
tokset, tutkimuslaitokset) yhteistyönä arkkitehtoni-
sesti, toiminnallisesti, ekologisesti sekä elinkaa-
riominaisuuksiltaan korkeatasoinen korttelikoko-
naisuus. Alue sai nimikilpailun perusteella nimen 
Sammonkaari. Hankkeen aikana valmistui alueelle 
viitesuunnitelma (LUO arkkitehdit, 2019), jossa tut-
kittiin erilaisia kerrostaloratkaisuja kahteen kortteli-
alueeseen jakautuvalle alueelle. Viitesuunnitelmaa 
hyödynnetään kaavoituksen tausta-aineistona. 
Alueelle on valmistunut myös korttelipihoja ja ke-
vyen liikenteen yhteyttä, Tervaraittia, koskeva 
yleissuunnitelma katu- ja viherrakentamisesta VSU 
maisema-arkkitehtien konsulttityönä (2020). Yleis-
suunnitelma sisältää mm. kasvillisuuden kaava-
määräyssuositukset. Alueelle on tekeillä 3D-malli 
viitesuunnitelman ja yleissuunnitelman pohjalta. 

LUO arkkitehtien viitesuunnitelman havainnekuva. 

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

osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskau-
pan suuryksiköitä. Aluetta koskee mm. suunnittelu-
määräys, että ”alueen suunnittelussa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota jalankulun ja pyöräilyn sekä 
julkisen liikenteen järjestelyjen toimivuuteen”. Kai-
nuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo 
26.2.2020) alueelle ei kohdistu muutoksia. 
 
Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tul-
leessa (MRL 201 § mukainen täytäntöönpanopää-
tös, KH 31.3.2020 § 57) Kajaanin keskustaajama 
2035 osayleiskaavassa alue on keskustatoiminto-
jen aluetta, C. Aluetta koskee määräys ”alue vara-
taan maakuntakeskus Kajaanin keskustatoimin-
noille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palve-
luille, hallinnolle ja keskustaan soveltuvalle asumi-
selle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työ-
paikkatoiminnoille. Alueelle saa sijoittaa merkityk-
seltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä”. 
Sotkamontie ja Lönnrotinkatu ovat kaavaan merkit-
tyjä pääkatuja. Sotkamontien ja Lönnrotinkadun 
varteen sijoittuu pyöräteiden pää- ja aluereittien ta-
voiteverkon mukainen kevyen liikenteen reitti. Alu-
etta koskevat yleiset määräykset hulevesien käsit-
telystä, maaperän mahdollisesta pilaantuneisuu-
desta sekä melusta ja tärinästä. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa (kaava 103, 
kaava 113, kaava 114, kaava 218) alue on linja-
autoasema-aluetta, LA, asuntokerrostalojen kortte-
lialuetta, AK, moottoriajoneuvojen huoltoasemien 
korttelialuetta AM ja asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialuetta, AL-9 sekä katualuetta. 

Ajantasa-asemakaavaote ja kiinteistörajat sekä raken-
nukset. (WebMap, 2020) 
 
Alueen suunnitteluratkaisuun vaikuttavat alueella 
aiemmin sijainnut katualue (Urho Kekkosen kadun 
jatke), jolle sijoittuu putkiverkkoa sekä aluetta ra-
jaavat katualueet ja jo rakentunut rakennuskanta. 
Lähtökohdat ovat ohjanneet viitesuunnittelua, 
missä alue jakautuu kahdeksi korttelialueeksi, joi-
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den väliin muodostuu alueen läpäisevä, aukiomai-
nen kevyen liikenteen väylä Tervaraitti. Melun 
vuoksi rakennusmassat sijoittuvat rajaamaan kort-
telialueita vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta muuri-
maisina umpikorttelia muodostaen. Sisäpihat 
avautuvat Tervaraitin kortteleita yhdistävään julki-
seen tilaan. Viitesuunnitelman ratkaisussa yhtenäi-
set kattolinjat jatkuvat läpi korttelialueen yhdistäen 
mahdollisesti osissa rakennettavia rakennuksia. 
Rakennusten korkeus vaihtelee kulmien 5-kerrok-
sisista osista korttelien keskiosien 3–4-kerrokseen. 
Kattojen viisteet mukailevat kerroskorkeuksia. Vii-
tesuunnitelman ratkaisu luo omaleimaisen, veis-
tosmaisen ja yhtenäisen puukerrostalokorttelien 
kokonaisuuden kaupungin keskustan ja palvelui-
den ääreen. Viitesuunnitelmien mukaisessa ratkai-
sussa kortteleihin sijoittuu kerrosalaa 17 500 k-m2 
(kortteli 1 = 8500 k-m2 + kortteli 2 = 9000 k-m2). 
Korttelissa 1 autopaikat sijoittuvat maan alle ja kort-
telissa 2 korotetun pihakannen alle. 
 

 
LUO arkkitehtien viitesuunnitelman korttelisuunnitelma. 

 

 

Osallistumisen ja vuorovaiku-
tuksen järjestäminen 
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
van vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta. 
 
Ennen asemakaavan muutoksen vireille panoa 
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
josta ilmenee kaavoitustyön eri osapuolten välinen 
vuorovaikutus, osallistumismahdollisuudet kaava-
prosessin eri vaiheissa ja asemakaavamuutoksen 
vaikutusten arvioinnin perusteet. 
 
Asemakaavan muutoksen osallistuminen ja vuoro-
vaikutuksen järjestäminen ja vaikutusten arviointi 
toteutetaan kaavoituksen verkkosivuilla esitetyllä 
tavalla www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen-
kulku-ja-osallistuminen 
 

Osalliset 
Asemakaavan muutokseen voivat vaikuttaa maan-
omistajat, tontinhaltijat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin suunniteltava muutos 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. 
 
Maanomistajat ja asukkaat 
Kajaanin kaupunki, Asunto-osakeyhtiö Vimpeli 
Alueen yrittäjät, kiinteistönhaltijat ja käyttäjät 
Lähialueen asukkaat sekä asukasyhdistykset ja 
muut yhteisöt  
Keskikaupungin asukkaat ry, Kajaanin kauppiasyh-
distys ry, Kajaanin Vammaisneuvosto, Kajaanin 
Vanhusneuvosto, Kajaanin Nuorisovaltuusto 
Tekninen verkosto 
Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi, Kajave Oy, 
Loiste Lämpö Oy, Kaisanet Oy, Eltel Networks 
Pohjoinen Oy/ TeliaSonera Finland Oyj  
Suunnitteluryhmä 
Ympäristötekninen toimiala, Maankäyttö-, suunnit-
telu- ja viranomaistulosalue 
Kaupungin luottamuselimet/ päätöksenteko 
Ympäristötekninen lautakunta, kaupunginhallitus, 
kaupunginvaltuusto 
Viranomaiset 
Kainuun ELY-keskus, Kainuun museo, Kainuun 
sote/ Ympäristöterveydenhuolto, Kainuun pelas-
tuslaitos 
 

http://www.kajaani.fi/palvelut/kaavoituksen
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Yhteystiedot 
KAJAANIN KAUPUNKI 
Ympäristötekninen toimiala 
PL 133, 87101 Kajaani 
käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjolankatu 13 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi  
 
KAAVOITUS JA ALUESUUNNITTELU 
Kaavoitus: 
Kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen 
p. 044 7148 285 
Kaavasuunnittelija Riitta Korhonen 
p. 044 7100 455 
 
Aluesuunnittelu: 
Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen 
p. 044 7100 034 
 

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

Arvioitavat vaikutukset 
Asemakaavanmuutoksen vaikutukset ovat merkit-
tävimmät suunnittelualueella, mutta ulottuvat myös 
lähiympäristöön. Alueen rakentuminen vaikuttaa 
huomattavasti keskustan kerrostaloasuntotarjon-
taan ja kaupunkikuvaan ja palveluiden toteutumi-
nen alueellisiin palveluihin. Kaavaprosessissa arvi-
oidaan kaavan toteutuksen ja sen aiheuttaman ym-
päristömuutoksen vaikutuksia mm. tehtyjen selvi-
tysten pohjalta ja suhteessa aiempaan käyttötar-
koitukseen. 
 
Vaihtoehdot: 
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia arvioitaessa 
vaihtoehdot ovat: 
 
0. Asemakaavan muutos ei toteudu 
1. Asemakaavan muutos toteutuu edellä mainit-

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

jelma 2019–2022 
- Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 

2009, Tiehallinto 2009 
- Kajaanin katuverkon liikennelaskennat, Riks-

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

vät selvitykset ja asiakirjat 
- Kajaanin kaupungin inventointitietokanta 

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

päristöstä kaavoitusta varten, Kainuun museo 
2017 

- Sammonkaaren korttelit, viitesuunnitelma, 
LUO arkkitehdit Oy, 2019 

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

- 3D-mallinnos, 3-D Talo Oy, valmistuu 2020 
 
Kaavaprosessin aikana tarkistetaan onko tarpeen 
tehdä muita selvityksiä asemakaavahankkeen 
pohjaksi. 
 
 

 

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

VSU:n yleissuunnitelman havainnekuva Tervaraitin hu-
levesipainanteesta

mailto:etunimi.sukunimi@kajaani.fi
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
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Suunnittelun kulku ja päätöksenteko  

S
A

M
M

O
N

K
A

A
R

I 

TAVOITEAIKATAULU 

SAMMONKAARI 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
KÄSITTELYVAIHE OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS AIKATAULU 

Tarvittaessa viranomaisneuvottelu   

Ilmoitus vireille tulosta 

Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu 22.4.2020 
Lehti-ilmoitus Koti-Kajaani 22.4.2020 

Laatimisvaiheen kuuleminen 

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

 
 
 
 
Mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia 
mielipiteitä 

22.4.2020 

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 30 vrk 

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

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

 
 
 
 
Mahdollinen yleisötilaisuus 
 
Mahdollisuus esittää mielipiteensä kaava-
luonnoksesta nähtävillä oloaikana  

Kesä 2020 

Ennakkokuuleminen päättyy 

Kaavaehdotuksen viimeistely 
 

Kaavaehdotuksen käsittely ympäristöteknisessä lauta-
kunnassa: nähtäville panopäätös  
 

Luottamuselinkäsittely 

Nähtävillä olosta ilmoittaminen 

Kaupungin ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani 
  Kaavaehdotus on nähtävillä 30 vrk  

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

 
 
Mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus-
kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. 
 
 

Muistutukset saattavat muuttaa seuraavia käsittelyaikoja. 

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa Luottamuselinkäsittely Talvi 2020/ 
2021 

Kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa: 

hyväksymispäätös  
Luottamuselinkäsittely 

Hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen 

Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani 
 
Rakennus- ja toimenpidekielto alueella on voimassa hyväksy-
mispäätöksestä lainvoimaisuuskuulutukseen saakka 

Muistuttajille, jotka ovat jättäneet osoit-
teensa, lähetetään hyväksymispäätös. 
 
Mahdollisuus valittaa kaavan hyväksymis-
päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
teen. Valitusaika 30 vrk 

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

Lainvoimaisuudesta kuuluttaminen 

Kaupungin sähköinen ilmoitustaulu ja Koti-Kajaani 

Asemakaavan muutos on lainvoimainen. Rakennus- ja toimenpidekiellot alueella päättyvät. 

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

http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
http://www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat
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8.2 Kajaani 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Kajaanissa - RKY 2009 
kohteet. 

Kunta RKY 2009 -kohde 

Kajaani Hoikankankaan kasarmialue 

Kajaani Kajaanin Kauppakadun funkistalot ja Raatihuoneentori 

Kajaani Kajaanin keskustan kirkot 

Kajaani Kajaanin rautatieasema 

Kajaani Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus 

Kajaani Murtomäen rautatieasema 

Kajaani Otanmäen kaivosyhdyskunta 

Kajaani Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset: Ämmäkoski ja Koivukoski 

Kajaani Paltaniemen kirkkotie ja kylä 

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

 

Kainuun kulttuuriympäristötyöryhmän arvion mukaan Kajaanin historialliseen kokonaisuuteen 

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

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

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

 

Lailla ja asetuksella suojellut rakennusperintökohteet Kajaanissa. 

Kunta Alue Suojelu 

Kajaani Kajaanin kirkko Kirkkolaki 

Kajaani Kajaanin rautatieasema-alue Rautatiesopimus 1998 

Kajaani Kajaanin seminaari Asetus 480/85*) 

Kajaani Murtomäen rautatieasema-alue Rautatiesopimus 1998 

Kajaani Osuuskauppa Maakunnan liikerakennus Rakennussuojelulaki 

Kajaani Paltaniemen kirkko Kirkkolaki 

Kajaani Raatihuone Rakennussuojelulaki 

Kajaani Ratapiha-tilan rakennukset Laki rakennusperinnön suojelemisesta 

Kajaani Seppäläm maatalousoppilaitos Asetus 480/85 

Kajaani Vuolijoen kirkko Kirkkolaki 

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

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

kuitenkin voimassa. Lähde: www.kyppi.fi 

 
Kajaanin maakunnallisesti arvokkaiden rakennushistoriallisten kohteiden kuvaus.  

Kajaani     
  

Kohde Peruste *) Ryhmä 
Kohteen kuvaus 

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

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

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

3 Kajaanin kaupungintalo 
ja kaupunginteatteri 

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

http://www.rky.fi/
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4 Kajaanin lentoaseman 
asuinalue 

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

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

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

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

7 Keskuskoulun ja entisen 
Linnan lukion alue 

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

8 Keskusurheilukentän 
katsomo 

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

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

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

11 Käkisaaren kannas ja 
kanava 

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

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

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

14 Nakertajan vanha koulu 
eli Vanahis 

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

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

16 Rajavartioston kasarmi-
alue 

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

17 Rehjansaari H, M Matkailu ja vapaa-aika Rehjansaari on nykyinen Kajaanin kaupungin virkis-
tysalue, jonka vanhimmat rakennukset ovat 1800-
luvun alusta. Maakunnallisesti arvokas kokonaisuus 
muodostuu Toivolahti huvilasta ja lisärakennuksista. 

Määttä Tiina Ma
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18 Saaresmäen tie H Liikenne Saaresmäki on tiettävästi Kainuun vanhinta pysyvän 
asutuksen aluetta. Saaresmäen tie kulkee vuosisa-
taista reittiään halki kumpuilevan viljelymaiseman. 

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

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

21 Sivola–Tuomaalan arvo-
kas maisema-alue 

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

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

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

24 Uittoyhdistyksen entinen 
konttori 

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

25 Vanhan vesitornin ympä-
ristö 

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

26 Vuolijoen kirkko ja pappi-
lat 

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

27 Vuolijoen vanha terveys-
talo 

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

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

 

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

Visuaalisuus sekä Identiteetti‐ ja symbolimerkitykset. Tarkemmin Kainuun maakunnallisten rakennushistoriallisten kohteiden 

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

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

Historia: Vimpelin kerrostalo on rakennettu vuosina 1939-40.

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

Esite Arkkitehti Eino Pitkäsen rakennuksia Kajaanin keskustassa v. 2001

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

Täyttäjä: Riitta Korhonen 21.1.2002

Sammonkatu 10

INKA Kajaanin kaupungin inventointitietokanta

Rakennus id: 368

Vimpelin kerrostalo

Varhaisin
vuositieto:

1938

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

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

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

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

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

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

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

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

Suojelutarve:

Kunto:

Nykykäyttö: Muut asuinkerrostalot

2.4.2020 Sivu 1 / 2Rakennuskohtainen raportti
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SAMMONKAAREN KORTTELIT
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NÄKYMÄ LÖNNROTINKADULTA

UUDET KORTTELIT OSANA 
KAUPUNKIKUVAA

Viitesuunnitelman kaksi uutta korttelia 
sijoittuvat keskeiselle paikalle Kajaanin 
keskustassa, entiselle linja-autoaseman 
tontille. Sijainti on kaupunkikuvallisesti 
merkittävä, sillä saavuttaessa Sotkamon-
tietä korttelit muodostavat ensimmäisen 
näkymän kaupungin keskustaan. Sam-
monkaaren puurakenteiset korttelit li-
säävät keskustan rakennuskantaan niin 
arkkitehtuuriltaan kuin innovatiivisilta 
ratkaisuiltaankin omaleimaisen ja tulevai-
suuteen tähtäävän uuden kerrostuman.

Uusien korttelien väliin muodostuu uusi 
aukiomainen kevyen liikenteen yhteys, 
Tervaraitti, joka palauttaa linja-autoase-
matoimintaa edeltävän historiallisen ka-
tulinjauksen.

Kortteleissa rakennusten korkeus on 
vaihteleva. Viistetty kattomuoto nostaa 
korttelien kulmat ylös 5-kerroksisiksi, ja 
painaa korttelisivujen keskiosat 3-4-ker-
roksisiksi.  Arkkitehtuuri näyttäytyy 
veistoksellisena. Rakennukset rajaavat 
katutilan selväpiirteisesti, sulkien sisäänsä 
Sotkamontien melulta hyvin suojatut pi-
ha-alueet. Umpikorttelimaisuus ja näyt-
tävä viistetty kattomuoto nostavat kort-
telit kaupunkikuvallisesti ympäristöstään 
selkeästi erottuviksi. Katujulkisivujen 
hillityn jäsentelyn, sisäänvedettyjen par-
vekkeiden ja hillityn värityksen ansiosta 
korttelit sopeutuvat ympäristöönsä. Sisä-
pihojen puolella katujulkisivujen hillitty 
arkkitehtuuri vaihtuu värisävyiltään, pin-
noiltaan ja sommitelultaan monimuotoi-
sempaan. 

Sammonkaaren kortteleihin tavoitellaan 
laadukasta puukerrostalorakentamista. 
Puurakentaminen on paitsi tulevaisuu-
den vähähiilisen rakentamisen tavoittei-
den mukaista, se myös tukee Kainuun 
paikallistaloutta ja -innovaatioita.  
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P

MONISUKUPOLVISUUS, YHTEISÖLLISYYS JA 
TAIDE OSANA KORTTELEITA

Kortteleihin tavoitellaan monipuolisia toimintoja, jotka luovat mah-
dollisuuden yhteisölliseen ja elinkaareltaan monipuoliseen naapurus-
toon. Kortteleihin voi sijoittua opiskelija- ja palveluasumista. Asun-
not suunnitellaan niin, että ne soveltuvat myös senioriasumiseen. 
Kortteliin voi sijoittua palveluita, kuten päiväkoti, ruokakauppa ja 
monipuolisia yhteistiloja. Yhdessä Kajaanin lyseon läheisen sijainnin 
kanssa ne luovat myös lapsiperheille houkuttelevia mahdollisuuksia 
keskusta-asumiseen. 

Korttelien väliin syntyvä julkinen tila, Tervaraitti, toimii kulkuyh-
teyden lisäksi kaikkien kaupunkilaisten  pienimuotoisena oleskelu- 
ja tapahtumapaikkana. Korttelien puurakentamisen teemaa tukien 
Tervaraitille ideoidaan sijoitettavan taidetta, joka viestii puuinnovaa-
tioiden merkityksestä Kainuulle ennen ja nyt: niin historiasta tervan 
tuotannossa kuin puurakentamisen ja -teknologian tulevaisuudesta. 
Tavoitteena on toiminnallisesti rikas, elävä katutila ja laadukkaasti 
rakennettu, viihtyisä ympäristö. Raitin varrelle voidaan sijoittaa lii-
ketilaa sekä korttelien yhteistiloja, joista osa voidaan toteuttaa ulos-
vuokrattavana. Raitille on ideoitu sijoitettavaksi istutuksia, taidetta, 
hulevesiä säätelevä sadepuutarha, sekä erilaisia oleskelupaikkoja, jotka 
luovat ympäristöstä viihtyisän tapaamispaikan.

Molempien kortteleiden pihat sisältävät avauksen Tervaraitille. Poh-
joisen korttelin asukaspiha sijoittuu kadulta katsoen toisen kerroksen 
tasoon. Korttelipihasta avautuu yhteys Tervaraitille suuren oleskelu-
portaan kautta. Korttelipihoilla suositaan yhteisöllisyyttä lisääviä rat-
kaisuja, kuten marjapensaita ja viljelymahdollisuutta.  Korttelipihoil-
le voidaan sijoittaa yhteinen pihasauna ja kesäkeittiö.  

EKOLOGISET JA ÄLYKKÄÄT RATKAISUT

Sammonkaaren korttelissa tavoitellaan ekologisesti kestävää rakenta-
mista ja asumista. Puurakenteiseen kortteliin syntyvien hiilinielujen 
ansiosta korttelien rakentamisen hiilijalanjälki on pieni ja hiilikäden-
jälki suuri. Asukkaiden ekologisia arjen valintoja voidaan helpottaa 
esimerkiksi tarjoamalla sähköautopaikkoja, kierrätys- ja pihaviljely-
mahdollisuuksia ja hyvät polkupyörien säilytystilat. 
Rakentamisessa suositaan aikaa kestäviä materiaaleja. Etelään suun-
tautuvat kattolappeet soveltuvat hyvin aurinkopaneeleille. 

Korttelissa suositellaan hyödynnettäväksi uusia asumisen älyratkaisu-
ja. Esimerkiksi älylukitusjärjestelmällä voidaan hallita tiloja lukuisin 
tavoin, kuten myöntää väliaikaisia tai vain tiettyjen tilojen kulkuoi-
keuksia. Tämä tehostaa ja helpottaa yhteistilojen, kuten korttelitilan 
ja saunaosaston varauksia, käyttöä ja ulosvuokrausta. Myös asumisen 
palvelut, kuten kodinhoito ja ruokalähettipalvelut, voivat hyödyntää 
älylukitusta toiminnassaan. Asukasviestinnässä voidaan hyödyntää 
palveluportaalia, ja digitaaliset porrashuonetaulut toimivat myös 
asukasinfonäyttöinä. Asukkaat voidaan osallistaa energian säästäjiksi 
tarjoamalla palveluportaalissa automaatiojärjestelmien keräämää mit-
taustietoa asuntokohtaisesti lämmön, veden ja sähkön kulutuksesta. 

SITUAATIOPIIRUSTUS 1:1500
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KORTTELISUUNNITELMA 1:750

LASKELMAT

KORTTELI 1

Päiväkoti 500 m2

Asunnot 2000 m2

Opiskelija-asunnot 2200 m2

Senioriasuminen 2500 m2 
Tehostettu palveluasuminen 1300 m2

Kerrosala yhteensä: n. 8500 k-m2 

Autopaikat yhteensä: 55 kpl

Pyöräpaikat yhteensä: 254 kpl 

KORTTELI 2

Päivittäistavakauppa 500 m2

Muut liike- ja toimistotilat 240 m2

Asunnot 8260 m2

Kerrosala yhteensä: n. 9000 k-m2 
Kortteliin saa esitetyn kerrosalan lisäksi to-
teuttaa asukkaiden yhteistiloja ja teknisiä 
tiloja (maantasokerros). Asukkaiden yhteis-
tilat ja tekniset tilat eivät muodosta auto-
paikkoja mitoittavaa kerrosalaa.

Autopaikat yhteensä: 82 kpl - 5-10% (laadu-
kas pyöräpysäköinti) = 76 kpl

Pyöräpaikat yhteensä: 289 kpl 
>75% pyöräpaikoista sijoitettava esteettö-
mään, lukittavaan sisätilaan ja  loput pyörä-
paikat runkolukittavissa telineissä.
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KORTTELI 1

PYSÄKÖINTI

KORTTELI 1

Autopaikat yhteensä: 55 kpl 
+ laajennusmahdollisuus 18 kpl = 73 kpl

Korttelin 1 pysäköinti toteutetaan maanalaisena. Tästä poiketen päiväko-
din autopaikoille osoitetaan tila pihakannelta  päiväkodin saattoliikenteen 
yhteyteen. Korttelin yhteinen väestönsuoja toteutetaan kellariin pysäköin-
tilaitoksen yhteyteen. Maanalainen pysäköintilaitos on tarpeen mukaan laa-
jennettavissa, jos osa  kortteliin suunnitelluista toiminnoista ja asumismuo-
doista muuttuu.  Osa korttelin pihasta toteutaan maanvaraisena, jolloin 
palveluasumiseen liittyvä piha-alue voidaan toteuttaa viihtyisän vehreänä. 

KORTTELI 2

Autopaikat yhteensä: 82 kpl
- 5-10% jousto = 76 kpl

Korttelissa 2 kaikki autopaikat sijoitetaan korotetun pihakannen alle. Päi-
vittäistavarakaupan huoltoliikenne jää tällöin katutasoon piha-alueen ala-
puolelle. Korotetun pihakannen takia maantasokerrokseen voidaan sijoittaa 
pääasiassa  liike- ja toimistotiloja, asukkaiden yhteistiloja sekä teknisiä tiloja. 
Maantasokerrokseen sijoittuvat yhteistilat ja tekniset tilat eivät muodosta 
autopaikkoja mitoittavaa kerrosalaa. Korttelin yhteinen väestönsuoja toteu-
tetaan kellariin pysäköintilaitoksen yhteyteen.

Ajoyhteys pysäkönitilaitokseen on kaksisuuntainen, jolloin päivittäistava-
rakaupan asiakasliikenne on sujuvaa. Myös pihakannen päälle toteutetaan 
ajoyhteys pelastuslaitoksen sammutusauton kulkuyhteyttä varten. 

Koska korttelissa on paljon kerrosalaa pysäköintiin saatavilla olevaan tilaan 
nähden, hyödynnetään korttelissa 2 Kajanin kaupungin pysäköiintistrategi-
an mukaisia joustomahdollisuuksia pysäköintinormin suhteen. Esimerkiksi 
laadukkaan pyöräpysäköinnin toteuttamisella saavutetaan 5-10 % jousto. 
Tällöin yli 75% korttelin pyöräpaikoista sijoitetaan esteettömään, lukitta-
vaan sisätilaan. Loput pyöräpaikoista ovat runkolukittavissa telineissä. Pyö-
rien säilyttämiseen sopivia tiloja voidaan sijoittaa luontevasti sekä maantaso-
kerrokseen pysäköintilaitoksen yhteyteen että pihakannelle. 

KORTTELIEN PYSÄKÖINTIKAAVIO  1:750
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KORTTELIAIHEET: TERVAHAUTA

• kiveysaihe
• toimintoalueiden muoto
• kasvillisuussaarekkeiden muoto

TERVARAITTI: 
TERVAKANAVA JA JOKI

• hulevesien ohjaus
• kasvillisuuden ja 

kovan pinnan vuo-
rottelu

JOKI

• kasvillisuussaarekkeet koskia, joissa 
hulevesiä, kiviä, heiniä, saroja

• kiveysalueet suvantoja: oleskelu-
      paikkoja, pp-pysäköinti
• puiset tervalautat oleskeluun/
      esiintymiseen
• muuntamo tervavene-taideaihe

TERVAHAUTA

JOKI

TERVAKANAVA

KOSKI

SUVANTO

TERVALAUTTA

TERVAVENE
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SUUNNITELMASELOSTUS
Sammonkaaren kortteleissa ja niiden väliin jäävässä Tervaraitilla toistuu tervan mat-
kasta kertova terva-aihe.  

Kortteleissa sijaitsevat tervan lähtöpisteet eli ”tervahaudat”. Kortteleista terva jat-
kaa matkaa Tervaraitin ”tervakanavaa ja jokea” pitkin eteenpäin. 

Aihe toistuu mm. kiveyksissä, muodossa ja kasvillisuudessa. Kortteleihin muodos-
tuu tervahauta-teemaisella kiveyksellä korostettuja keskeisiä yhteisöpihoja ja au-
kioita joita reunustavat kasvillisuusalueet. Kiveyksissä ja pinnoitteissa huomioidaan 
sammutusauton reitti ja talvikunnossapito. Värikkäät istutukset ja turva-alustat 
kortteleissa tuovat leikkisyyttä kohteeseen, ja antavat viitteitä ”tervahaudan tules-
ta” (esim. oranssi/keltainen/punainen eri kortteleissa). 

Kortteli 2:sen ja Tervaraitin välinen portaikko/porrastettu kasvillisuusalue on ”Ter-
vakanava”. Portaikossa on istuskelutasot, monipuolinen kasvillisuus ja portaissa 
pyörän talutusluiska ja vaunuluiska. Portaissa voi olla myös ura hulevesien ohjaa-
mista varten. Tällöin siihen muodostuu sateella väliaikainen vesiaihe. Hulevesi voi-
daan johtaa esimerkiksi erilliseen kasteluvesisäiliöön tai Tervaraitin kasvillisuussaa-
rekkeisiin.

Tervaraitilla on ”joki” koski- ja suvanto-osuuksineen. Monimuotoinen tila on veh-
reä ja mahdollistaa yhteisöllistä tekemistä ja olemista. Suvantokohdat ovat ihmisille 
hengähdyspaikkoja: penkkejä, ”tervalavoja” oleskeluun/esittämiseen ja lisäksi toi-
mintoaukio ja pyöräpaikoitus sijoittuvat suvantokohtiin. ”Joen” koskiosuudet ovat 
hulevesipainanteissa, jonne hulevedet virtaavat, ja joita heinät ym. ja luonnonkivi-
lohkareet kirjavoivat.  Joki päättyy mahdollisesti muuntamoon, jossa on julkisivuai-
heena tyylitelty tervavene valaistuksen kera. Muuntamon viheralueelle ei johde-
ta hulevesiä. Mikäli alueelle ei tule muuntamoa, voidaan tervavene-aihe heijastaa 
esim. gobovalolla Tervaraitille.  

Kasvillisuus noudattaa myös tervateemaa. Mäntyjä on tervaraitilla ja kansipihoilla 
vuorimäntyä. Maanvaraisilla alueilla on myös terva/sulkaharmaaleppiä, sillä myös 
lepistä on valmistettu tervaa pienissä määrin.

Kortteleissa ja Tervaraitilla on pylväsvalaistus, jota täydentävät sisäänkäynteihin ja 
piharakennuksiin kiinnitetyt seinävalot. Tervaraitti voidaan valaista myös vaijeriva-
laisimilla. 

Kohteessa on monipuoliset puitteet yhdessä tekemiseen ja olemiseen. Mm. Ter-
varaitin oleskelu/esiintymislavan luona on sähköpistoke pientapahtumia varten, 
pohjoisessa korttelissa on leikin ja kuntoilun mahdollistavia välineitä ja eteläisessä 
korttelissa sijaitsee mm. kesäkeittiö, tanssilava, kuntoilupaikka ja shakkipöytä. Päi-
väkodin pihalla on monipuolisesti leikkivälineitä.

KASVILLISUUDEN KAAVAMÄÄRÄYSSUOSITUKSET

KORTTELI 2:

Pihakannen rakenteiden suunnittelussa tulee huomioida istutusten ja kasvualus-
tan kantavuusvaatimukset. Kasvualustalle varataan tilaa 80cm kannen rakenteiden 
päälle. Pihakannelle tulee istuttaa vähintään 10 pienikokoista puuta. Istutettavien 
puiden tulee olla suurikokoisia taimia. Puiden kohdalla kasvualustaa voidaan nostaa 
kummulle. Korttelista Tervaraitille johtavien portaiden ja rakennusten välinen tila 
tulee toteuttaa suurelta osin kasvillisuuspintaisena. Kyseisen vyöhykkeen kasvil-
lisuus sovitettava yhteen Tervaraitin kanssa. Mahdollisten piharakennusten katot 
viherkattoja.

KORTTELI 1:

Pihakannen rakenteiden suunnittelussa tulee huomioida istutusten ja kasvualus-
tan kantavuusvaatimukset. Kasvualustalle varataan tilaa 80cm kannen rakenteiden 
päälle. Pihakannelle tulee istuttaa vähintään 8 pienikokoista puuta. Istutettavien 
puiden tulee olla suurikokoisia taimia. Puiden kohdalla kasvualustaa voidaan nostaa 
kummulle. Mahdollisten piharakennusten katot viherkattoja. Maapohjaisilla alueil-
la tulee viivyttää ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää hulevesiä. Maapohjaisille 
alueille on istutettava suurikokoiseksi kasvavia puita.

TERVARAITTI:

Alueelle tulee istuttaa vähintään 8 puuta. Istutettavien puiden tulee olla pääosin 
mäntyjä ja leppiä. Istutuksissa tulee käyttää suurikokoisia taimia. Istutusalueet hei-
nävaltaisia, ilme luonnonmukainen ja monipuolinen. Kasvillisuuspainanteissa tulee 
viivyttää ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää hulevesiä.

Määttä Tiina Ma
Leima



SUUNNITELMA

Määttä Tiina Ma
Leima



146.81

147.78

3
10

I

II IV

11

10

III

II
148.13

146.65

9

147.97
6

3

3

542 86

5

148.73

148.58

205-2018-K7

50

6

1

9

148.51

148.57

14
8.

5
III

III

7
61

III
I

148.90
149.49

11

13

15
10

51
148.70

8

52

148.06

148.79
13

22

11

92

78

90
149.37

149.41

Sammonkatu

67

148.63

7

68

1

8

148.78

148.86

148.84

148.93

149.01

17

62

61

2L

63

2

P

0 10 205 15 25m

2700
2800

2800
+149.0

+148.3

+149.0

~+150.9

~+148.1

+150.6

+151.2

+148.4

+148.1

+148.7

+148.7

TERVARAITTI
"tervakanava ja joki"

jäte

jäte

pih
as

au
na

vih
erk

att
o

pp-varasto

viherkatto

tomutus

hulevesipainanne

hulevesipainanne

pp-varasto

viherkatto

tomutus

pp-saatto

sammutusauto/huolto

tikasauto ja

nostopaikat/

huolto

mahd. muuntamo,
jossa taidejulkisivu

KORTTELI 2
"tervahauta"

jäteauto/huolto

tomutus

huoltoajo
kannelle

ajo parkkihalliin

ajo parkkihalliin

lumi

lumi

lumi

ajo
lui

sk
a 1

0%

ajoluiska 12,5%

huolto

6ap saatto

tilavaraus
paalaimet

aita

aita

oleskelu-
portaat 6pp

pö+pe

muurissa jatkuu seinän
julkisivumateriaali/
taideaihe

askelkivet
8p

p

lumi

pe

tapahtuma-/
oleskelulava
sähköpistoke
pientapahtumiin

le

kunt.

oleskelu

lumi

katukoris

sammutusauto/

huolto

8pp

11
pp

8p
p

portaat sis.
vaunuluiska+pyörän
talutusluiska+käsijohde

le

le

le

katukoris

aita

polku-
autorata

pp-saatto

uvv-varasto
viherkatto

sam
m

utusauto/huolto

kiipeilyseinä

kesäkeittiö

kunt.

tanssilava+
katos

hulevesipainanne

lumi

lumi

koordinaatiopolku

lumi

vl

YHTEISÖAUKIO

hiekkalaatikko

rk

rk

rk

rk

rk

rk

pe

tasapainoreitti

5pp

pe

pö+pe

pe

pe

pe

lumi

lumi

ro

ro

ro

ro

ro

ro

ka

ka

ka

ka

ka

ka

ka

je

je

pe

800m2

shakkipöytä+
penkit

lumi

hiekka-
laatikko

A

A'

8p
p

KORTTELI 1
"tervahauta"

pihakeinu

lumi

lumi

lumi

lumi

ro

ro

ro

ro

ro

PÄIVÄKODIN
PIHA

porrastus
tukimuureilla

rk

rk rk

rk

rk

rk

aita+köynnös

rk
rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk rk
rk

rk
pe

kaupan huoltopiha
jäteauto

ka

ka

ka

asf

asf

asf

asf

bk2

10
pp

10
pp

10
pp

pe

pe
pe

pe

RAJATTU
PIHA
670m2

ro

ro

SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS

bk1

vl

pö+pe

asf

bk2

+148.0

MERKINTÖJEN SELITYKSET

säilytettävä puu

istutettava lehtipuu

istutettava havupuu (mänty)

kantava kasvualusta

istutusalue (pensaat, perennat)
HUOM! rakennusten seinän vieressä
50cm leveä sorakaista

viherkatto

turva-alusta (valettava)

kiveys (Tervaraitti, betonikiveys-luonnonkivi)
kasvillisuussaarekkeiden välinen tila korostettu
esim. hieman erilaisella kiveyksellä

betonikiveys

"tervahauta" teemakiveys kortteleissa
(osa mahd. asfalttia)
HUOM! sammutusauton reitillä oltava siihen
sopiva kiveys/pinnoite

asfaltti

puuterassi/lava

leikkihiekka

alustava pylväsvalaisin
(pihakatoksissa ja sisäänkäynneissä valot)

pyöräpaikoitus

leikki/kuntoiluväline

penkki

pöytä ja penkit

Tervaraitin erikoispenkki (puuta, pitkä)

juoksuesteaita leikkialueella

viljelylaatikko

maakivi

lumitila

alustava korko

reunakivi/muu reunatuki, pinnan tasossa,
kasvillisuusalue alempana
valettavan turva-alustan reunassa reunatuki
tarpeen mukaan

pp

lumi

ka

je

pe

hulevesien valumasuunta

HUOM! Sadevesikaivot tarkentuvat jatkosuunnittelussa,
hulevesiä imeytytään kasvillisuussaarekkeissa siellä
missä ei sijaitse putkia/johtoja, hulevesipainanteissa
tarpeen mukaan ylivuotokaivot

kortteleiden pelastus parvekkeilta ja kadun sekä
Tervaraitin osalta tikasautolla

rakennusten mahdollinen sisäänkäynti sisäpihoilla ja
Tervaraitilla. Huom! arvioitu, tarkentuu
jatkosuunnittelussa

rk

asf

bk2

bk1

pe

vl

pö+pe

SAMMONKAARI
Kajaani

 Yleissuunnitelma 1:500 27.2.2020

Määttä Tiina Ma
Leima



+150.6

+148.4

oleskeluportaat esiintymislava

TERVARAITTI

0 5m

porrastus
tukimuureilla,
tasoero <500mm

LEIKKAUS A-A’ 1:100

Määttä Tiina Ma
Leima



PINTAMATERIAALIT

TERVARAITTI

musta betoni/luonnonkiveys

tyylitelty tervavene-aihe esim. kaksoisjulkisivurakenteella, mahd. valaistu

harmaantuva puu
tervantuoksu

musta metalli

KALUSTEET

KASVILLISUUS TAIDEAIHEINEN MUUNTAMO

valaisinesimerkki Deluxdk

puut: männyt, tervaleppä, sulkaharmaaleppä
perennat: sarat (esim. jokapaikansara), heinät (esim. kastikat, nadat), vihvilät, punaluppio

Määttä Tiina Ma
Leima



PINTAMATERIAALIT

KORTTELIT: TERVAHAUDAT

pääosin betonikiveys/valu, 
tervahauta-muoto, harmaan sävyt
     

puut: kannella erityisesti pihlajat, muualla myös tervaleppä/sulkaharmaaleppä
pensaat: esim. vuorimänty, taikinamarja, lamoherukka
perennat: esim. kurjenpolvet, päivänliljat, kastikat

harmaantuva puu värikäs metalli

KALUSTEET

KASVILLISUUS

asfaltti värikäs
turva-alusta

Määttä Tiina Ma
Leima



Kiipeily/roikkumis/leuanveto

oleskelu, kieputus, Kompan

keinuminen, Kompan

KORTTELI2: 
LEIKKIVÄLINE/KUNTOILUVÄLINE-ESIMERKIT

metalliosissa tehostevärit esim. oranssi

lisäksi hiekkalaatikko

Määttä Tiina Ma
Leima



KORTTELI 1: 
PÄIVÄKOTIPIHA: LEIKKIVÄLINE-ESIMERKIT

Puuosat harmaa, tehosteosat esim. keltainen

keinuteline, Lappset

keinuva tasapainoteline Shaker, Lappsetkeinulauta Heinäsirkka, Lappset jousikeinu Koira, Lappset

liukumäki-kiipeilyteline, Lappset

lisäksi hiekkalaatikko ja lasten koripalloteline

Määttä Tiina Ma
Leima



KORTTELI 1: 
SENIORIPIHA KUNTOILUVÄLINE-ESIMERKIT

Puuosat harmaa, tehosteosat esim. keltainen

käsien pyöritys, Lappset pyöräily, etunojat, istumaannousu, Lappset keskivartalon hallinta, Lappset

Määttä Tiina Ma
Leima



ESIMERKKI: 
TERVARAITIN LAITURI 

Määttä Tiina Ma
Leima



ESIMERKKI: 
TERVARAITIN HULEVESIPAINANNE

Määttä Tiina Ma
Leima



Määttä Tiina Ma
Leima



1(8)

Posti Käyntiosoite Puhelin Sähköposti
PL 133 Pohjolankatu13 08 61 551 kajaani@kajaani.fi
87101 Kajaani 87100 Kajaani

VIRANOMAISNEUVOTTELU MUISTIO

Kajaanin kaupunki, Sammonkaari, asemakaavan muutos

Ke 13.5.2020 klo 9.30 TEAMS-kokous.

Osanottajat:

Kainuun ELY-keskus, edustajat
Timo Regina, Ympäristön kehittäminen -yksikön päällikkö
Jari Pesonen, Ympäristövastuu -yksikön päällikkö (poistui klo 10:14)
Sirpa Lyytinen, alueidenkäyttöasiantuntija
Juha Määttä, ympäristöasiantuntija (poistui klo 10:14)
Tatu Turunen, ympäristöasiantuntija (poistui klo 10:14)

Kainuun museo
Karoliina Kikuchi, rakennustutkija (poissa klo 10:05 - 11:05)

Kainuun pelastuslaitos, ei edustajia

Kainuun sote, ympäristöterveydenhuolto
Päivi Parikka, terveystarkastaja

Kajaanin kaupunki
Anne Siltavuori, kaupunginarkkitehti
Piia Väyrynen, kaavoitusarkkitehti
Riitta Korhonen, kaavasuunnittelija
Kari Huusko, rakennustarkastaja (saapui klo 10:00)
Juha Moilanen, rakennustarkastaja
Tarja Laatikainen, ympäristönsuojelutarkastaja
Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti (paikalla klo 10:08 – 10:14)

ESITYSLISTA

1. Avaus, järjestäytyminen ja työjärjestys
Puheenjohtajana toimii Piia Väyrynen ja sihteerinä Riitta Korhonen. Sovittiin,
että muistio lähetetään sähköpostilla kommentoitavaksi ja kommentoinnin
jälkeen hyväksyttäväksi Piia Väyryselle ja Timo Reginalle. Todettiin
neuvottelun osanottajat.
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2. Asemakaavan muutos, Sammonkaari
Neuvottelu koskee Sammonkaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
(päivätty 20.4.2020) ja selvityksiä. Kaava on tullut vireille 22.4.2020.

Piia Väyrynen esitteli Sammonkaaren asemakaavamuutoksen lähtökohtia ja
tavoitteita. Asemakaavahanke sijoittuu entisen linja-autoaseman alueelle ja
sen eteläpuolisille asemakaavoitetuille kerrostalotonteille. Alue rajautuu
Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Osa
katualueista on mukana kaava-alueen rajauksessa. Eteläpuolella alue
rajautuu asuinkerrostalojen ja julkisten palveluasuntojen korttelialueisiin, jotka
ovat rakennettuja. Kaava-alueella sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema
kerrostalo. Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti
monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan
korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on
myös suojella paikallisesti arvokas Eino Pitkäsen suunnittelema
kerrostalorakennus. Kaavassa huomioidaan alueella aikaisemmin toimineen
huoltoaseman toiminnasta pilaantuneen kohteen puhdistamisvelvoite.

Pilaantunut maa-alue

Tatu Turunen kertoi vanhan huoltoaseman toimineen vuosina 1963-1983.
Huoltoasema-alueelle on tehty Maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointiraportti v. 2015 (Ramboll), jonka mukaan alueella on
todettu mm. rakennusjätettä ja öljyhiilivetyjä. Maanalaiset säiliöt on poistettu.
Kainuun ELY-keskus on antanut asiasta lausunnon 21.12.2015.

Turunen esitteli erilaisia ELY-keskuksen rahoitusmallivaihtoehtoja
pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Rahoitusta on todennäköisesti
vaikea saada, jos maanarvo nousee tontilla puhdistamisen ansiosta. Sovittiin,
että alueen kaavamuutos laaditaan ensin ja haetaan mahdollisesti
kunnostusavustusta vasta sen jälkeen. Pilaantuneen alueen puhdistus on
tehtävä viimeistään mahdollisen rakennushankkeen yhteydessä, koska tontin
tuleva käyttö on nykykäyttöä herkempää. Toimenpiteisiin ryhdyttäessä, on
tehtävä ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi ELY-keskukseen
riittävän aikaisessa vaiheessa.

Väyrynen kysyi ovatko pilaantunutta maa-aluetta koskevat selvitykset riittäviä
kaavavalmistelua varten, johon Kainuun Ely-keskuksen edustajat totesivat,
että tehdyt selvitykset ovat riittävät.

Juha Määttä kommentoi, että puhdistamisen tarve arvioidaan vielä uudestaan.
Vastuunkantajaa on hankala määrittää, ja kaupunki on käynyt neuvotteluja
asiasta Neste Oy:n kanssa v. 2015. Hän epäili Nesteen osallistumista
kustannuksiin.

Anne Siltavuori vahvisti, että neuvotteluja on käyty Neste Oy:n kanssa.
Neuvotteluissa on sovittu, että Neste puhdistaa alueen alempaan ohje-arvoon
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saakka ja myös kaupunki on varautunut alueen puhdistamiseen. Myös Jari
Säkkinen on kommentoinut neuvotteluista, että Nesteen osallistumisesta
puhdistuskustannuksiin on yksimielisyys kaavaprosessin jälkeen
rakennushankkeen yhteydessä.

Piia Väyrynen esitteli alustavan kaavaluonnoksen (päiväys 12.5.2020) yleistä
määräystä, joka koskee pilaantunutta maa-aluetta: Tontilla 205-2-17-62 on
ollut huoltoasematoimintaa. Maaperä on puhdistettava ennen rakentamista.

Sirpa Lyytinen tiedusteli, onko pohdittu saa -merkinnän käyttöä kaavakartalla.
Vastattiin, että kaavakartalla ei tarvita selvää rajausta, sillä pilaantuminen on
laaja-alaista koko tontilla. Todettiin, että tärkeintä on määräys, että maaperä
on puhdistettava.

Kysyttiin, johtuuko osa puhdistustarpeesta rakennusjätteestä. Määttä totesi,
että rakennusjäte ei pilaa maata vaan on vierasta ainesta maaperässä.

Väyrynen tiedusteli kaavamerkinnän riittävyyttä, johon todettiin yleisen
määräyksen olevan riittävä. Todettiin, että PIMA on huomioitu hyvin
alustavassa kaavaluonnoksessa.  Siltavuori vahvisti, että kaavamerkintä on
riittävä ja määräys on kaupungin linjauksen mukainen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Piia Väyrynen esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava-alue on
keskeinen alue kaupunkirakenteessa. Maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa
alue on linjattu kerrostaloalueeksi, jossa on mahdollista toteuttaa merkittävä
määrä monipuolista kerrostalorakentamista. Alueen kehittämiseksi on
käynnistynyt Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hanke, Sammonkaari.
Hankkeen aikana valmistui alueelle viitesuunnitelma, jota hyödynnetään
kaavoituksen tausta-aineistona. Lisäksi alueen kevyen liikenteen väylää
(Tervaraitti) ja kortteleiden pihoja koskien on tehty yleissuunnitelma, jossa on
suunniteltu viitesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmin piha- ja katualueiden
materiaaleja, kasvillisuutta ja toimintoja sekä valaistusta.

Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C), johon sijoittuu
keskustahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja sekä
asumista ja sinne voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on samoin keskustatoimintojen
aluetta (C). Voimassa olevassa asemakaavassa alue on linja-autoasema-
aluetta (LA), asuntokerrostalojen korttelialuetta (AK), moottoriajoneuvojen
huoltoasemien korttelialuetta (AM) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (AL-9) sekä katualuetta.
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Viitesuunnitelma

Alueella aiemmin sijainnut katualue, jonne sijoittuu putkiverkkoa, on
vaikuttanut alueen suunnitteluun. Viitesuunnitelmassa alue jakautuu kahdeksi
korttelialueeksi, joiden väliin jää aukiomainen kevyen liikenteen väylä
Tervaraitti. Korttelien muurimaiset kehät suojaavat vilkkaasti liikennöityjen
katujen melulta ja sisäpihat avautuvat Tervaraitin julkiseen tilaan.
Umpikorttelin rakennusten korkeudet vaihtelevat kulmien 5-kerroksisista osista
keskiosien 4-kerroksiseen. Viitesuunnitelman mukaiset yhtenäiset kattolinjat
jatkuvat läpi korttelialueen ja ratkaisu luo veistosmaisen
korttelikokonaisuuden. Autopaikat sijoittuvat maan alle sekä korotetun
pihakannen alle.

Sirpa Lyytinen tiedusteli pelastuslaitoksen toiminnasta alueella. Väyrynen
selitti, että pelastuslaitos on ottanut kantaa kääntösäteisiin, kantavuuteen ja
muihin seikkoihin sekä sisäpihan alueella että ulkokehällä. Pelastuslaitoksen
kanssa järjestetään tarvittaessa erillinen palaveri. Kaavassa ei ole erillisiä
määräyksiä pelastusasiaa tai puurakentamista koskien.

Alueen rakennustapaohjeena toimivat viitesuunnitelmasta valitut
havainnekuvat.

Viitesuunnitelmaan liittyvä viesti Museonjohtajalta: ”…onko siinä varmasti
huolehdittu muuttoautojen mahtumisesta sisäpihalle sekä talviaikaiset
lumenpoistot ja se, että ajoluiskat eivät ole liukkaita. Vanhuksetkin saattavat
käyttää niitä rollaattoreiden kanssa. Eihän nämä museon toimialaan kuulu,
mutta tärkeitä käytännön asioita.” Kommenttiin vastattiin, että
viitesuunnittelussa ja yleissuunnitelmassa on huomioitu lumitilat. Tiiviillä
keskusta-alueilla lunta joudutaan todennäköisesti myös talviaikaan
poistamaan. Esteetön käynti kansipihalle tapahtuu ensisijaisesti
porrashuoneiden ja hissien kautta, ei luiskien kautta.

Osallistumisen järjestäminen

Osallistumiseen ja vuorovaikutuksen järjestämiseen vaikuttaa tämän hetken
korona-aika, joten on pohdittu yleisötilaisuuden järjestämistä sähköisesti.
Kaavamateriaali on nähtävänä kaupungintalon aulassa, koska kirjasto ei ole
auki, jossa materiaali on ollut normaalisti nähtävänä. Kaavasta pyydetään
lausunnot. Vaikutusten arviointia suoritetaan tehtyjen selvitysten pohjalta.

Kaavan tavoiteaikataulun mukaisesti kaavaluonnos tulee nähtäville
kesäkuussa ja mahdollisesti järjestetään etäyleisötilaisuus. Mahdollisesta
etäyleisötilaisuudesta on mainittu OAS:issa.

Sirpa Lyytinen toi esille kuntaliiton ohjekirjeen osallistumisen ja laajan
kuulemisen järjestämisestä korona-aikaan. Ohjekirje on kaavoituksen
käytössä. Todettiin, että vuorovaikutuksen järjestäminen on haastavaa.
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Sirpa Lyytinen kertoi Vaalassa toteutetusta videoesityksestä, jossa kaava on
esitelty tiivistetysti. Timo Regina kertoi kokemuksia yleisötilaisuuksista, jotka
on toteutettu TEAMS:llä ja kannusti käyttämään vuorovaikutukseen teams-
linkkiä kaavan verkkosivulla.

Anne Siltavuori totesi, että Sammonkaari -hanke on ollut runsaasti esillä
julkisuudessa ja vuorovaikutusta on ollut jo ennen kaavaprosessia.
Sammonkaaresta on pidetty yleisötilaisuuksia ja työpajoja. Onkin pohdittu,
että kaavatilaisuudet olisivat etäyleisötilaisuuksia.

Melu

Kaavaluonnoksen esittelyä jatkettiin melumerkintöjen osalta. Melusta johtuen
kaavaluonnoksessa on seuraavia määräyksiä.

tepa 0%: Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan käyttää tehostettuun palveluasumiseen.

dB-määräys: Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso
sisällä alittaa valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ohjearvot.

Esitetty dB-määräys ei sido tiettyyn dB-arvoon, vaan toimitaan ajantasaisen
melutilanteen mukaan ja noudatetaan valtioneuvoston päätöstä.

Yleisissä määräyksissä on huomioitu Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
puoleisten rakennusten ensimmäisen kerroksen asuinhuoneistojen
makuutilojen sijoittaminen sisäpihan puolelle suojaan melulta. Eikä tehostettua
palveluasumista tai päiväkodin lepotiloja saa sijoittaa kadunpuoleiseen osaan.

Päivi Parikka mainitsi, että tehostetun palveluasumisen sijoittuminen
Sammonkadun puolelle on huomioitu hyvin melumääräyksissä ja
kaavakartalla.

Lisäksi yleisissä määräyksissä määrätään, että Sotkamontien ja
Lönnrotinkadun puoleisten parvekkeiden on oltava lasitettuja ja
sisäänvedettyjä, jotta melutaso alittaa valtioneuvoston päätöksen (993/92)
mukaiset ohjearvot piha-alueille. Myöskään oleskelulle ja leikkiin tarkoitetuilla
piha-alueilla melutaso ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92)
mukaisia ohjearvoja.

Sirpa Lyytinen totesi, että kaavassa on harvinaisen yksityiskohtaiset
määräykset, joiden takana on ilmeisesti valmiita suunnitelmia ja visioita. Piia
Väyrynen kertoi, että ALY-merkintä mahdollistaa laajan käyttötarkoituksen ja
on visioitu toimintoja, mutta varmuutta käyttäjistä ei ole.
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Väyrynen tiedusteli, onko tarpeen laatia lisäselvityksiä melusta. Lyytinen ei
ollut varma, onko Kainuun ELY-keskukseen toimitettu Kajaanin meluselvitystä
(Sito, 2014).  Lyytinen ja Parikka totesivat, että meluselvitykset ovat riittävät.
Pohdittiin, pitäisikö rakentaminen vaiheistaa siten, että vilkasliikenteisen
kadun puoleinen korkein osa rakennettaisiin ensimmäisenä melusuojaksi,
jolloin sillä on myös kaupunkikuvallinen merkitys. Sovittiin, että järjestetään
tarvittaessa vielä oma palaveri ympäristöterveydenhuollon kanssa
meluasioista.

Meluun, tärinään, pölyyn tai muihin riskitekijöihin ei ollut enää
kommentoitavaa. Todettiin, että voidaan kaavaluonnoksella edetä ja kaavasta
pyydetään vielä lausunnot.

Rakennussuojelu

Karoliina Kikuchi totesi, että Selvitys Kajaanin keskustaajaman
kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten raportissa Eino Pitkäsen rakennus on
arvotettu 1. luokkaan. Uusia selvityksiä ei tarvita.

Lyytinen pohti Inka-tietokannan päivitystarvetta Eino Pitkäsen rakennuksen
osalta, johon todettiin, että kaavan suunnittelua varten päivitys ei ole tarpeen.
Kikuchi kommentoi, että alustavasti Sammonkatu 10:tä koskeva sr-23
suojelumerkintä on riittävä. Merkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan
rakennuksen julkisivu.

Siltavuori totesi, että kyseinen taloyhtiö on suhtautunut myönteisesti
rakennussuojeluun ja näin vanhentunut asemakaava päivittyy suojelun osalta.
Kajaanissa on suojeltu Koskikara ja rautatieasemarakennus myös sisätilojen
osalta ja Kainuun museo on ollut mukana niiden sisäpuolisissa muutoksissa.
Karoliina Kikuchi tarkensi, että Koskikaran viimeisimmistä muutoksista, joita
ollaan parhaillaan toteuttamassa, on lausunut Museovirasto, koska kohde on
erityislaatuinen valtakunnan mittakaavassa.

Kootut kommentit

Kainuun ELY-keskus

- kaavaluonnoksessa on käsitelty kulttuuriympäristön suojelun ja melun
torjunnan näkökohdat

- viitesuunnitelmassa on huomioitu Kajaanin vanhaa katuhistoriaa

- Eino Pitkäsen rakennuksen suojelua pidettiin hyvänä

- teams-yleisötilaisuuden järjestämistä toivotaan
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- kaavassa ei ole tunnistettavissa maakunnallisesti merkittäviä asioita, mutta
kaavaratkaisun vaikutusten arvioinnissa olisi hyvä huomioida
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joista olisi hyvä kirjoittaa
selostukseen

- havainnekuvissa olisi hyvä huomioida myös katutason kuvia esim.
Sotkamontieltä päin

Kainuun museo

- kaavassa on huomioitu rakennussuojelu

Ympäristöterveydenhuolto

- melu on huomioitu hyvin kaavaluonnoksessa

- pima ja maaperän puhdistaminen huomioitu, saattaa vaikuttaa sisäilman
laatuun ja vesihuoltoverkoston rakentamiseen ja tulevaisuudessa, kun
rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, järjestetään asiasta neuvottelut

Neuvottelussa käytiin läpi OAS, selvitykset ja selvitysten riittävyys. Todettiin
kaavan laatimiselle olevan hyvät lähtötiedot ja kaavaluonnos asetetaan
nähtäville kesäkuun aikana.

3. Neuvottelun päättäminen
Piia Väyrynen kiitti neuvotteluun osallistujia ja päätti kokouksen klo 11:33.

Muistion hyväksyi 1.6.2020

_________________________   _________________________
Piia Väyrynen kaavoitusarkkitehti   Timo Regina, Ympäristön kehittäminen
Kajaanin kaupunki   -yksikön päällikkö, Kainuun ELY-keskus
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MRL 66 § 2–4 mom

Viranomaisneuvottelu	

(1 momentti koskee maakuntakaavaa, joten se on jätetty pois.)

Valmisteltaessa muuta kaavaa, joka koskee
- vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai joka on
- valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, kunnan on oltava yhteydessä

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu tällaisen kaavan
laadintaan liittyvien valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden toteamiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun neuvotteluun on kutsuttava ne viranomaiset, joiden toimialaa asia
saattaa koskea.

Viranomaisneuvottelusta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

MRA	18	§	(yleiskaava)	ja	MRA	26§	(asemakaava)	

Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden
mielipiteen esittämiseen, sekä tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja
sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu.

Neuvottelussa tuodaan esille mahdolliset valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet ja
muut keskeiset tavoitteet, valtion toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeät kysymykset sekä
viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Viranomaisten tulee esittää käsityksensä kaavaa koskevista tutkimus- ja selvitystarpeista mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.

Kunnan tulee sopia elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa neuvottelun järjestämisestä ja
toimittaa neuvottelua varten tarvittava aineisto.

Neuvotteluun kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea. (Ympäristöministeriö
kutsutaan neuvotteluun, jossa käsitellään suurten kaupunkiseutujen keskeisiä kysymyksiä.)

Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot.
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta I
kerroksen kerrosalasta tulee käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Liike- ja
toimistotiloista tulee olla yhteys katu- tai kevyelle liikenteelle varatulle
alueelle.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden,
rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan käyttää tehostettuun palveluasumiseen.

Merkintä osoittaa, että alueelle on laadittu rakennustapaohje.
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AUTOPAIKAT: Kerrostalot 1 ap/120 k-m².
Opiskelija-asuminen 1 ap/ 220 k-m².
Tehostettu palveluasuminen 1 ap/ 300 k-m².
Senioriasuminen 1 ap/ 140 k-m².

Toimisto- ja li iketilat 1 ap/ 80 k-m².
Päivittäistavarakauppa 1 ap/ 50 k-m².
Teatteri, konserttitalo, kirkko 1 ap/ 50-80 k-m².
Päiväkoti 1 ap/ 100 k-m².

PYÖRÄPYSÄKÖINTI: Kerrostalot 1 ppp/30 k-m².
Opiskelija-asuminen 1 ppp/ 20 k-m².
Tuettu palveluasuminen 1 ppp/ työntekijä ja vierailija.
Senioriasuminen 1 ppp/ 50 k-m².

Toimisto- ja li iketilat 1 ppp/ 50 k-m².
Päivittäistavarakauppa 1 ppp/ 50 k-m².

Autojen pysäköintinormista voidaan joustaa Kajaanin keskustan
pysäköintistrategian pysäköintinormissa määriteltyjen joustomahdollisuuksien
mukaisesti (KH 9.10.2019 § 180). Joustojen enimmäismäärä voi olla
enintään -30 %.

Rakennuksiin saa liittää rakennusten arkkitehtuuriin sopeutuvia
aurinkopaneeleja tai muita aurinkoenergian keräimiä.

Autojen pysäköintinormien joustomahdollisuudet:

Laadukas pyöräpysäköinti (esteetön ja lukittava sisätila) >75 %
paikoista, loput pyöräpaikat runkolukittavissa telineissä -5...10 %

Yleishyödyllinen vuokratalokohde -20 %

Ilmanvaihtorakenteet tulee integroida rakennuksiin tai pihan rakenteisiin.

RAKENNUSTAPA

Maanalaisen pysäköinnin sisäänkäynti on sovitettava katujulkisivuun siten,
että se ei ole julkisivussa liian hallitseva.

Väestönsuojatilat saa toteuttaa yhteisjärjestelynä.

Auton säilytyspaikan rakennusala.

Maanalainen autojen pysäköimispaikka.

Alueen osa, jolle voidaan toteuttaa kansipiha, joka on I kerroksen
lattiapinnan tasoa korkeammalla. Kannelle voidaan rakentaa
talousrakennuksia.

Ohjeellinen maanalaisiin tiloihin tai kansipihalle johtava ajoluiska.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Ohjeellinen alueen osa, jolle tulee toteuttaa istuskeluportaat, mikäli kortteliin
toteutuu kansipiha.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa/ yhteiskäyttöalue, jolle tulee
toteuttaa laadukkaasti rakennetut leikki- ja oleskelualueet sekä istutuksia
niille osille pihaa, joita ei käytetä leikkiin, oleskeluun tai kulkuväyliksi.
Alueelle saa sijoittaa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia
rakennusoikeuden lisäksi.

Katu.

Ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Näkemäalueeksi varattu alueen osa, jossa ensimmäiseen kerrokseen on
toteutettava arkadi tai muu näkyvyyden mahdollistava aukko, jossa
jalankulkijoilla on mahdollista liikkua.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai
kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä
käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että kohteen luonne säilyy.
Muutoksista on kuultava museoviranomaisia.

Suojeltava puu.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa
valtioneuvoston päätöksen (993/ 92) mukaiset ohjearvot.

I kerroksen rakennusmassan alle sijoittuvasta rakennusalakohtaisesta kerrosalasta saa olla
korkeintaan 50 % autopaikoitusta korttelissa 95.

Maantasokerroksessa uudisrakennuksen asuinhuoneen lattiapinnan tulee olla viereisen
kadunreunan korkeusaseman yläpuolella siten, että asuinhuoneen viihtyisyys säilyy mutta
katutilaan ei muodostu suljettua seinäpintaa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on
sallittu.

Samaa rakennusalaa peittävien katon lappeiden tulee jatkua yhtenäisinä koko
rakennusalalla.

YLEISET MÄÄRÄYKSET
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KAJAANIN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA

VIRAN PUOLESTA: TUIJA AARNIO, HALLINTOJOHTAJA

TODISTAA KAJAANISSA
TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN.

PÖYTÄKIRJAN §:n KOHDALLA
KAUPUNGIN VALTUUSTON KOKOUKSESSAAN
TÄMÄ ASEMAKAAVAKARTTA ON KAJAANIN

SÄILYTYS:

PIIA VÄYRYNEN
KAAVOITUSARKKITEHTI

JARI SÄKKINEN

POHJAKARTAN KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK27/N2000
POHJAKARTTA ON MRL:N 54a § MUKAINEN.

PIIRT.

SUUNN.

MK

PIIR.N:o

PVM

KIINTEISTÖINSINÖÖRI

TULLUT VOIMAAN:

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisiin osiin rakennuksia ensimmäiseen
kerrokseen sijoittuvien asuntojen täytyy olla läpitalon asuntoja, joissa
makuuhuoneet sijoittuvat sisäpihan puolelle suojaan melulta. Sisäpihan
puolelle voidaan sijoittaa asuntoja, jotka eivät ole läpitalon ulottuvia.
Tehostettua palveluasumista ei saa sijoittaa Sotkamontien ja Lönnrotinkadun
puolelle. Mikäli Sotkamontien tai Lönnrotinkadun puoleisiin osiin rakennuksia
sijoittuu päiväkoti, tulee päiväkodin lepohuoneet sijoittaa sisäpihan puolelle
suojaan melulta.

Parvekkeiden on oltava Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puolella lasitettuja
ja sisäänvedettyjä, jotta melutaso alittaa valtioneuvoston päätöksen (993/
92) mukaiset ohjearvot piha-alueille.

Tontilla 205-2-17-62 on ollut huoltoasematoimintaa. Maaperä on
puhdistettava ennen rakentamista.

Kortteli 95: Yhteiskäyttöisen leikki- ja oleskelualueen pihakannen rakenteiden
suunnittelussa tulee huomioida istutusten ja kasvualustan
kantavuusvaatimukset. Pihakannelle tulee istuttaa vähintään 10 pienikokoista
puuta. Istutettavien taimien tulee olla suurikokoisia taimia. Puiden kohdalla
kasvualustaa voidaan nostaa kummulle. Korttelista Tervaraitille johtavien
portaiden ja rakennusten välinen tila tulee toteuttaa suurelta osin
kasvillisuuspintaisena. Kyseisen vyöhykkeen kasvillisuus on sovitettava yhteen
Tervaraitin kanssa. Piharakennusten kattojen tulee olla viherkattoja.
Piharakentaminen ja istutukset on toteutettava laadukkaasti.

Kortteli 17: Yhteiskäyttöisen leikki- ja oleskelualueen pihakannen rakenteiden
suunnittelussa tulee huomioida istutusten ja kasvualustan
kantavuusvaatimukset. Pihakannelle tulee istuttaa vähintään 8 pienikokoista
puuta. Istutettavien puiden tulee olla suurikokoisia taimia. Puiden kohdalla
kasvualustaa voidaan nostaa kummulle. Piharakennusten kattojen tulee olla
viherkattoja. Maapohjaisilla alueilla tulee viivyttää ja mahdollisuuksien mukaan
imeyttää hulevesiä. Maapohjaisille alueille on istutettava suurikokoiseksi
kasvavia puita. Piharakentaminen ja istutukset on toteutettava laadukkaasti.

Tervaraitti: Tervaraitti tulee toteuttaa VSU maisema-arkkitehtien laatiman
yleissuunnitelman mukaisesti, kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisena
kaupunkimaisena yhteiskäyttöalueena. Alueelle tulee istuttaa vähintää 8
puuta. Istutettavien puiden tulee olla pääosin mäntyjä ja leppiä. Istutuksissa
tulee käyttää suurikokoisia taimia. Istutusalueiden tulee olla heinävaltaisia ja
ilmeen luonnonmukainen ja monipuolinen. Kasvillisuuspainanteissa tulee
viivyttää ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää hulevesiä. Tekniset laitteet
tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina.

Oleskeluun ja leikkiin tarkoitetuilla piha-alueilla melutaso ei saa ylittää valtioneuvoston
päätöksen (993/ 1992) mukaisia melutason ohjearvoja.

KATU- JA PIHA-ALUEET

Asemakaava-alueelle on laadittu yleissuunnitelma, jota tulee noudattaa
piha-alueiden ja Tervaraitin ulko- ja katutiloja sekä viheralueita
suunniteltaessa.

Katu- ja piha-alueiden valaisimien tulee sopia alueen arkkitehtuuriin.
Valaistuksen tulee olla häikäisemätöntä ja alaspäin suunnattua katu- ja
piha-alueilla.

Hulevesien hallintaan ja poisjohtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Korttelien 17 ja 95 sekä Tervaraitin hulevesiä tulee viivyttää
mahdollisuuksien mukaan.
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Kajaanin kaupunki
Kaavoitus
PL 133
87101 KAJAANI

kajaani@kajaani.fi

Lausuntopyyntö 2.6.2020

Lausunto, Asemakaavan muutos, Sammonkaari (kaavaluonnos 26.5.2020)

MRL 18 §:n mukaan ELY-keskuksen on valvottava, että kaavoituksessa, 
rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon 
vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. Kainuun 
ELY-keskuksen tulkinnan mukaan tässä kaavahankkeessa erityisesti 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tavoite ”ehkäistään 
melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja” on sellainen, jonka toteutumista vireillä olevassa 
kaavahankkeessa ELY-keskuksen tulisi valvoa. Kun huomioidaan 
asemakaavaluonnoksen ratkaisu ja miten tässä ratkaisussa mm. 
rakennusmassojen sijoittelulla ja kaavamääräyksillä on pyritty vähentämään 
ja lieventämään liikennemelusta aiheutuvia haittoja, Kainuun ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan vireillä oleva asemakaavamuutoksessa 
toteutetaan edellä mainittua tavoitetta. Tästä näkökulmasta Kainuun ELY-
keskuksella ei ole huomautettavaa nähtävillä olevaan 
asemakaavaluonnokseen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus totea, että 
kaavaratkaisussa on tunnistettavissa myös muita valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteitta. Nämä on huomioitu kaava-asiakirjoissa. 

MRL 18 §:n mukaan ELY-keskus edelleen edistää mm. kunnan alueiden 
käytön suunnittelun järjestämistä sekä valvoo muista laeista johtuvia 
valvontatehtäviä. Tästä näkökulmasta Kainuun ELY-keskus esittää 
kaavahankkeessa huomioitavaksi seuraavia asioita:

Kaava-asiakirjojen mukaan korttelissa 17 paikoitus toteutetaan 
maanalaisena. Sen lisäksi, että korttelissa 17 nykyisen tontin 205-2-17-62 
alueella maaperä on puhdistettava, tulee huomioida, että tontin maaperässä 
on vuonna 2015 suoritetuissa koekuoppatutkimuksissa todettu olevan 
betonirakenteita, asfalttia, öljyastioita ja rakennusjätettä (betonia, tiiliä, 
sähköjohtoja, eristevillaa, puuta, levyn paloja, metallia). Tutkimuksen 
perusteella on arvioitu, että tontin maaperässä on jätteitä 400 m2 alalla ja 
jätteen määräksi on arvioitu 200 m3 (Vanha huoltoasematontti, Sammonkatu 
12, Kajaani, Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarpeen arviointi, 
Ramboll, 2015). Edellä mainittu asia on jäänyt vähälle huomiolle 
kaavaselostuksessa, joten Kainuun ELY-keskus ehdottaa, että asiaa 
selostetaan tarkemmin kaavaselostuksen kohdissa ”Lähtökohdat” ja 
”Asemakaava muutoksen toteutus”. Lisäksi Kainuun ELY-keskus 
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muistuttaa, että jätteet on toimitettava paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan 
kyseistä jätettä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt alueidenkäyttöasiantuntija 
Sirpa Lyytinen ja ratkaissut yksikön päällikön sijainen Jari Pesonen.

Tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue



Tämä asiakirja KAIELY/208/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KAIELY/208/2020  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Lyytinen Sirpa 02.07.2020 14:51

Ratkaisija Pesonen Jari 02.07.2020 14:52
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Lausuntopyyntönne 2.6.2020 
 

Asemakaavan muutos luonnos, Sammonkaari, 26.5.2020 

  
Sammonkaaren asemakaava tuli vireille 22.4.2020. Asemakaavahanke sijoittuu entisen 
linja-autoaseman alueelle, sen eteläpuolisille korttelin 17 asemakaavoitetuille tonteille se-
kä katualueelle. Tontilla 205-2-17-61 sijaitsee Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalo. 
Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti, 
ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonai-
suuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnittelema kerros-
talorakennus. 
 
Kaavaluonnoksessa asemakaavalla muodostuu kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
sekä yleisten rakennusten korttelialuetta (ALY), joita Tervaraitti-niminen yleiselle jalanku-
lulle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa jakaa kahtia. Rakennusmassat reunustavat 
kortteleita muodostaen umpikorttelia ja suojaten korttelipihoja melulta. Kaava sisältää 
määräyksiä melusta. Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus on kaavalla suojel-
tu. Pilaantuneen maa-aineksen puhdistustarve tontilla 205-2-17-62 on huomioitu kaavan 
yleisissä määräyksissä. 
 
Valtioneuvosto on 29.4.2009 vahvistanut Kainuun maakuntakaavan ja maakuntakaava-
alueella voimassa olleiden seutukaavojen kumoamisen. Maakuntakaava on lainvoimai-
nen. Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssa (voimaantulo 26.2.2020) alueelle ei kohdis-
tu muutoksia. Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on keskustatoiminto-
jen aluetta, C. Asemakaavan muutosalueella on voimassa 1965-1984 vahvistettu asema-
kaava. 

 

Rakennettu ympäristö 

 
Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu 13.5.2020, jolloin käsiteltiin myös rakennus-
suojelua koskien Sammonkatu 10 kerrostaloa, joka on Eino Pitkäsen suunnittelema 
asuinkerrostalo. Se on paikallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. Ra-
kennus on rakennettu vuosina 1939-40. Talo vaurioitui talvisodan pommituksissa ja vau-
rioituneet osat rakennettiin uudestaan. Tasakattoinen rakennus on muutettu 1960-luvun 
alussa pulpettikattoiseksi konesaumapeltikatoksi. Asuinkerrostalo on III-kerroksinen, jos-
sa on lisäksi kellarikerros. Tyyliltään rakennus edustaa funktionalismia. Kellarikerros on 
betonia, mutta muuten rakennus on tiilirunkoinen ja rapattu. Funktionalismin tyylipiirteenä 
rakennuksen katujulkisivussa ovat mm. kulmaikkunalliset erkkerit. Kohde löytyy Kajaanin 
kaupungin inventointi-tietokanta Inka:sta. 

 
Selvityksessä Kajaanin keskustaajaman kulttuuriympäristöstä kaavoitusta varten (kohde 
C 25, Kainuun museo, 2017) Sammonkatu 10 (1938/ 1940/ 1960) on arvotettu alustavasti 
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luokkaan 1 eli erityisen tärkeäksi/ arvokkaaksi kohteeksi. Arvotuksen mukaan kohdetta ei 
saa purkaa eikä olennaisilta osin muuttaa ilman pakottavaa syytä.  
 
Yllämainitut selvitykset kohteesta Sammonkatu 10 ovat rakennussuojelun kannalta riittä-
vät, eikä uusia selvityksiä tarvita. Luonnoksessa ehdotetaan kohteelle merkintää sr-23: 
Suojeltava rakennus. Historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja/tai kaupunkikuvan kannalta 
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutos-
töiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että kohteen luonne säilyy. 
Muutoksista on kuultava museoviranomaisia. 
 
Määräyksen kohta, Muutoksista on kuultava museoviranomaisia, tulee valtakunnallisen 
suosituksen mukaisesti muuttaa muotoon, Muutoksista on kuultava kulttuuriympäristöteh-
täviä hoitavaa alueellista vastuumuseota, tai, Ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tulee kulttuuriympäristötehtäviä hoitavalle alueelliselle vastuumuseolle varata 
tilaisuus lausunnon antamiseen.  

 
Suojelumerkinnällä suojellaan paikallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivu ja se on riit-
tävä. Myös kyseinen taloyhtiö on suhtautunut myönteisesti rakennussuojeluun. 

 
On positiivinen asia, että Lönnrotinkadun puolella jalkakäytävällä sijaitseva vanha mänty 
on esitetty luonnoksessa suojeltavana puuna. Puu on säilynyt paikallaan vuosikymmeniä 
ja sen tulisi säilyä myös jatkossa, koska sillä on myös kaupunkikuvallinen merkitys. 

 
Kaavaluonnoksessa rakennusalat on osoitettu rajaamaan korttelialueita ja muodosta-
maan umpikorttelia, joka suojaa sisäpihan puolia melulta ja katupölyltä. Melu on huomioi-
tu yleisissä kaavamääräyksissä sekä Sotkamontien ja Lönnrotinkadun puoleisia raken-
nusaloja koskevissa merkinnöissä ja määräyksissä (dB). Kerroskorkeus vaihtelee neljäs-
tä (IV) viiteen (V) huomioiden ympäröivän rakentamisen kerroskorkeuden kolmesta nel-
jään. Kattojen lappeet jatkuvat yhtenäisinä ja rakennusmassat muurimaisina. Katualueet 
erottavat korttelialueita Liikuntapuiston ja yläkaupungin suuntaan. Uusi rakentaminen 
muodostaa omaleimaisen, uuden korttelikokonaisuuden, jota asemakaavan muutokseen 
sitovaksi rakennustapaohjeeksi liitetyt viitesuunnitelman kuvat ohjaavat. Toteutuessaan 
uusi rakentaminen luo arkkitehtonisesti korkeatasoisen uuden rakennetun ympäristön Ka-
jaanin keskustaan. 

 

Arkeologinen kulttuuriperintö 
 

Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöskohteita tai tarvetta muinaisjään-
nösselvitykselle. 

 
Kainuun Museolla ei ole kaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa. 

   
            
Antti Mäkinen Karoliina Kikuchi Tapani Rostedt 

 museonjohtaja rakennustutkija arkeologi 
 044-710 0450 044-710 0444 044-710 0507 
 
 
TIEDOKSI:  Kainuun ELY-keskus 
 Museovirasto 
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SeurantaSeuranta: Vastaanottaja Toimitus

Korhonen Riitta Toimitettu: 18.11.2020 14:25

Lähettäjä: Juntunen Timo [mailto:timo.juntunen@op.fi]
Lähetetty: 18. marraskuuta 2020 14:22
Vastaanottaja: Määttä Tiina
Aihe: Asunto-osakeyhtiö Vimpeli; Asemakaavan muutos, Sammonkaari

Hei, tiedoksi.

Pidimme As Oy Vimpelin hallituksen kokouksen ja käsiteltiin tätä asiaa samalla. Heillä oli toivomus, että heidän
tontin ympärillä olevia puita säilytettäisiin mahdollisimman paljon. Ihan yleisilmeen vuoksi. Kuuluvat talon henkeen
ja maisemaan.

Ystävällisin terveisin

Timo Juntunen
Isännöitsijä

puh. 010 256 18 39
sähköposti: timo.juntunen@op.fi

OP Koti Kainuu Oy
Väinämöisenkatu 10
87100 Kajaani
opkoti.kajaani@op.fi

Asemakaavan muutos, Sammonkaari Selostus
LIITE 10  a) Asunto-osakeyhtiö Vimpeli
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