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Työn tavoite ja tarkoitus

• Tunnistaa Sotkamon kirkonkylän keskusta-alueen taajamakuvallisesti tärkeät 
• ominaispiirteet ja vetovoimatekijät 
• vahvistettavat ja korostettavat paikat
• kehittämisen paikat

• Tarkastelu ohjaa myöhempää asemakaavoitusta taajamakuvaan vaikuttavien ratkaisujen osalta ja toimii 
ns. punaisena lankana, jonka avulla eri hankkeet kytketään ulkoiselta ilmeeltään yhdeksi kokonaisuudeksi.

• Pääpainopistealueena Kainuuntien varsi
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Työn tavoite ja tarkoitus

• Muodostetaan Sotkamon keskustan taajamakuvallinen tavoitetila sekä toimenpide-ehdotukset keskusta-
alueen kehittämiseen. Tarkastelu on:

• tulevaisuuteen suuntaava
• yleispiirteinen

• Raportti ja virtuaalimalli

• Tiiviissä vuorovaikutuksessa Sotkamon kunnan ja kuntalaisten kanssa
• Kysely, haastattelut, muu vuorovaikutus
• Maankäyttöjaoston ohjaus
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Aluerajaus
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Aloitusvaihe ja 
tiedonkeruu Analyysivaihe Luonnosvaihe Raportointivaihe Hyväksymisvaihe

Yleisötilaisuus 11.1.2022 Maankäyttöjaosto 3/2022 Maankäyttöjaosto 6/2022

Maankäyttöjaosto 9/2022

Raporttiluonnoksen esittely 
yleisölle 10/2022

Esittely luottamushenkilöille 
11/2022

Maankäyttöjaosto 
11/2021

Aloitus-
kokous

Nettikysely 2. – 15.2.2022

Sotkamon kirkonkylän 
kyläyhdistys ry  haastattelu 
20.1.2022

Sotkamon Yrittäjien haastattelu 
9.2.2022 

Pysäköintitarkastelu
6-10/2022

Hyväksymiskäsittely / kv
Loppuvuosi /2022 (-23)



726.10.2022

Kysely
Kokemukset
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Kysely
Liikkuminen ja liikenne
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Kysely
Rakennettu ympäristö



Kommentteja
Nettikysely

Toiminta erilaista 
vuodenaikojen mukaan
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ilme: elinvoimainen, nuorekas, 
ääreensä tempaava, raikas, aistikas

Helposti 
liikennöitävä

Kävely ja pyöräily 
turvalliseksi 
keskustassa

Uuden rakentaminen arkkitehtonisesti mietittyä, ja ei korkeaa 
rakentamista

Viherrakentaminen, 
istutukset

Monikerroksellisuus tuo 
asuinalueella elävyyttä ja 
viihtyvyyttä

Luonnon monimuotoisuus

Korkeampaa rakentamista

Nuorten ääni 
kuuluviin 

Maisemat järville mahdollisimman avoimiksi

Palveluiden kehittäminen

Liiketilojen huono kunto
Viihtyisyys

Keskustan leveät parkkialueet 
Kainuuntien varrella luovat monin 
paikoin epämääräisen taajamakuvan 

Kainuuntie ei paras asuinkatu

Istuskelupaikkoja

Parkkipaikat ei saa olla pääosassa 
ahtaassa keskustassa

Hiukka ja yhteys ydinkeskustaan

Kaikki havupuut säilytettävä keskustassa. 

Taajamalatu maa-alueelle olisi 
toivottava ja käveltävä rantareitti



Haastattelu
Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry

Opasteita tarvitaan 
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Valaistus eri paikoissa huomioitava

Leikkipuisto 

Majoitusta 
keskustaan 

Tehokkaampaa, korkeampaa rakentamista, esim. Kainuuntien Hiukan 
puoleiselle alueelle sopisi hyvin, kun Hiukanharju taustalla

Liiketiloja alakerrassa, asumista yläkerrassa 

Esteettömyys huomioitava
Liiketilojen monipuolisuus, houkuttelevuus

Kehittämisen pitkäjänteisyys, ylläpito, huolto 

Senioritalo

Saavutettavuus ja toiminnalliset yhteydet Hiukkaan tärkeitä

Kirkkoherranviraston tulevaisuuden tarve asumiselle

Syntiniemeen ulkoilmatoimintoja

Saavutettavuus; Sotkatti, vesibussi

”Sillalta sillalle” -ajatus, 
etapit matkan varrella 

Luonnon ja vesistön parempi huomioiminen

Ympärivuotisuus

Isompi, toiminnallinen tori, 
kauppakeskus, kauppahalli

Vanhan puuston korostaminen

Autot sivummalle, pysäköinti tehokkaammin (esim. parkkitalo)

Selkeämmät yhteydet Hiukkaan

Torille 
hirsirakennus



Haastattelu
Sotkamon Yrittäjät ry

Kainuuntien rasite… Kehitettävä tien ympärillä
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Palveluiden ja elinvoiman 
mahdollistaminen kirkonkylän 
keskustassa

Kehittämiseen tarvitaan suuria linjojaMaankäyttö
- Mahdollistaminen
- Yleiskuva
- Katse tulevaisuudessa Kainuuntie kehittämisen keskiössä

Senioriasuminen nykyisillä paikoillaan Lisää asuntoja keskustataajaman

Matkailun ulottaminen kirkonkylän alueelle

Kohtaamisiin kannustava 

Itäosaan toinen "tori", piazza, keidas

Rantareittien mahdollinen huomioiminen 

Torin kehittäminen viihtyisäksi olohuoneeksi 
kaikenikäisille

Rohkeutta erottua

Muraaleja

Taidetta
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Yleisesti palautteesta

• Luonto ja vesistö
• Viihtyisyys

• Elinvoima
• Tori
• Hiukka 

• Rakentaminen 3-5 kerroksista
• Autot sivummalle

• Kainuuntie
• Lisää elävyyttä

• Kiinnostavaa ympäristöä
• Esteettömyys
• Lapsiystävällisyys 

• Sotkamon oma ilme
• Ympärivuotisuus



Saadun palautteen perusteella tunnelmaa kiteyttäviä esimerkkikuvia
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Työssä käytetty tausta-aineisto

• Kaavoitustilanne
• Kunnan strategia

• Selvitykset
• Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet
• Sotkamo – Kainuun etelä. Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma, Tervo
• Sotkamon kirkonkylän masterplan -luonnos
• Muut hankkeet, projektit ja selvitykset

• Huomioitiin maastokäynnit, valokuvat ja työn aikana saatu palaute

• Pysäköintitarkastelu, FCG 2022



Taajakuva-analyysi

• Analyysivaiheessa selvitettiin taajamakuvan ja maankäytön lähtökohdat ja reunaehdot. 
• Analyysi perustuu kartta-aineistoon, maastokäynneillä tehtyihin havaintoihin, aikaisempiin 

selvityksiin sekä asiantuntija-arvioihin.  

• Analyysin tukena on käytetty erilaisia teemakarttoja, joiden avulla on tutkittu taajamakuvan 
kannalta keskeisiä teemoja, kuten 

• taajamarakennetta
• rakenteellista järjestystä 
• taajamakuvan hahmotettavuutta
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Analyysin teemoja
Taajamarakenne
• Sotkamon kirkonkylä sijoittuu nauhamaisesti Kainuuntien varteen.

• Kirkonkylän rakennuskanta on ajallisesti kerroksellista. 
• 1970-luvulle asti Sotkamon keskustan rakentaminen oli melko 

pienimittakaavaista. 1980-luvun lopulta nykypäivään tultaessa 
rakennuskannan volyymi kasvoi. Kerroskorkeudet pysyivät kuitenkin 
maltillisina. 1990-luvulta 2000-luvulle tultaessa rakennusten volyymi on 
edelleen kasvanut.

• Rakennuskannan perusmittakaava on säilynyt ihmisläheisenä
kerroskorkeuksien sijoittuessa pääasiassa 1-3 kerroksen välille. 

• Sotkamon kirkonkylän taajamarakennetta leimaavat voimakkaasti 
autojen paikoituksen vaatima tila ja sen mukanaan tuomat aukot 
rakennetussa ympäristössä. 

• Kirkonkylän palvelut sijaitsevat suhteellisen pienellä ja tiiviillä 
alueella ja palveluiden käyttäjät liikkuvat laajalta alueelta kirkonkylän 
keskustaan. 

26.10.2022 17



Analyysin teemoja
Rakenteellinen järjestys ja hahmottuminen
• Kirkonkylän alue on suhteellisen tiiviisti rakennettua aluetta. 

• Liikerakentaminen keskittyy voimakkaasti Kainuuntien varteen. 
• Kainuuntien eteläpuolella on säilynyt kirkonkylän vanhempaa liikerakentamista edustavia 

satulakattoisia rakennuksia, jotka muodostavat pienen, mutta ajallisesti ja mittakaavallisesti 
yhtenäisen kokonaisuuden Kainuuntien varressa. 

• Kainuuntien ympäristö profiloituu selkeästi autoilupainotteisena läpiajokeskustana. 

• Pääasiallinen kulkutapa on oma auto, jolloin rakenteelliselle paikoitukselle on suuri ja perusteltu 
tarve. Liikekeskustan palveluita käyttävät autoilijat liikkuvat pääasiassa Kainuuntiellä, muilla 
tarkastelualueen kaduilla liikenne on vähäisempää. 

• Asuminen sijoittuu osittain liiketilojen kanssa lomittain. Tarkastelualueen keskivaiheille sijoittuu 
myös pelkästään asuinkäytössä olevia rakennuksia.
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Analyysikartta
Liikkumisympäristö
ja reitit
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Analyysikartta
Taajamarakenne
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Analyysikartta
Arvokkaat 
ympäristöt ja 
kohteet
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Analyysikartta
Taajamakuvan 
hahmotettavuus



Taajamakuvallinen tavoitetila ja toimenpiteet
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Periaatteita ja osa-alueita
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Vaiheistus



Video
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Kainuuntien varsi

• Pääraitilla Kainuuntiellä periaatteena on, että täydennysrakentaminen sopeutuu Sotkamon vanhan 
liikekeskustan rakentamisen tapaan ja mittakaavaan. 

• Alueella olevien matalien 1-2 -kerroksisia rakennusten maltillinen kerrosluvun nostaminen on 
mahdollista monin paikoin. 

• Tarkastelussa kerroskorkeudeksi on esitetty pääasiassa 4 krs. Myös huolellisesti suunniteltu 
ullakkorakentaminen sisäänvedetty ullakkokerros (3 ½ -kerrosta) soveltuisi alueelle tuoden 
taajamakuvaan kerroksellisuutta ja kiinnostavuutta. 

• Kainuuntien ympäristön maisemakuvan ja kaupunkirakenteen sopusuhtaisuuden kannalta on 
perusteltua pysytellä enintään neljässä kerroksessa erityisesti Kainuuntien varressa. 

• Sisäänvedoilla voidaan vähentää muurimaista vaikutelmaa. Mikäli rakennukset voitaisiin sijoittaa 
kauemmas katulinjasta, pystytään paremmin edellytyksin tutkimaan myös korkeampaa rakentamista

• Uusien rakennusten kattomuoto voi olla harjakatto, jonka kattokulma voi jonkin verran vaihdella. 
Rakennuksen pitkä sivu on luontevaa sijoittaa Kainuuntien suuntaisesti lähelle katulinjaa, mikä tiivistää 
ja selkeyttää katukuvaa.
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Torin ympäristö

• Torin asemaa julkisena, kokoavana aukiona suositellaan vaalimaan nykyisellä, tunnetulla paikallaan. 
• Nykyisellään Sotkamon torin toiminnot sekoittuvat osittain ympäröiviin pysäköinti- ja katualueisiin. 
• Kehitetään kävelypainotteisena ja autovapaana ympäristönä. Uutena toimintona leikkipuisto.
• Torin toimintoja voitaisiin jäsennöidä esimerkiksi kauppahallityyppisellä kiinteillä torirakennuksilla tai 

luomalla edellytyksiä useammalle pysyvälle pienemmälle rakennukselle, jotka palvelisivat torin 
toimintoja. 

• Kokoontumisaukion identiteettiä oleskeluun houkuttelevana paikkana voitaisiin lisätä rakentamalla torin 
yhteyteen ulko-oleskeluun tarkoitettuja alueita ja mahdollistaa monipuolisten tapahtumien 
järjestäminen ympärivuotisesti. 

• Kainuuntien liikenteen vuoksi torin turvallisuus tulee huomioida rajaamalla torialuetta 
liikenneympäristöstä riittävästi kasvillisuudella tai rakenteellisin ratkaisuin. 

• Torin yhteyteen on luontevaa sijoittaa polkupyöräpysäköintiä, myös esteettömät invapaikat
huomioidaan. 

• Torin ympäristössä on täydennysrakentamisen potentiaalia.
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Kainuuntien sisääntuloalueet

Lännessä
• Taajamakeskustan läntisellä sisääntuloalueella Kainuuntien ja Urheilukadun risteyksessä taajamakuvaa 

voidaan kehittää selkeyttämällä yhteyttä Hiukan suuntaan. 

• Taajamakuvallisessa tarkastelussa on tutkittu Nesteen polttoaineen jakelupisteen siirtymistä jossain 
vaiheessa tulevaisuudessa toisaalle. Sen tilalle on osoitettu täydennysrakentamista Kainuuntien
suuntaisesti. 

• Urheilukadun alkupäähän on ideoitu katutilan viihtyisyyden lisäämistä sekä ulko-oleskelualue, joka voi 
toimia ihmisiä kokoavana ja välittävänä elementtiä esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. 

Idässä
• Taajamakuvallisessa tarkastelussa on osoitettu täydennysrakentamisen painopistealue Harjukadun –

Keskuskadun ja Kainuuntien risteysalueiden tuntumassa. 
• Niemeläntien ja Kainuuntien risteykseen on ideoitu samankaltainen pieni aukiotila istutuksineen ja 

oleskelumahdollisuuksineen kuten taajaman länsiosaankin. Se myös osoittaa yhteyden Niemeläntien 
kevyenliikenteen reitille.
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Muut alueet 

Teboil ja linja-autoasema
• Pysäköintitarkastelussa on tutkittu pysäköintilaitoksen sijoittamista Akkoniementien varteen 

poliisitaloa vastapäätä (osittain) nykyiselle linja-autojen laiturialueelle (VE1). 

• 2-3 -kerroksinen rakennus voisi toimia pitkä- ja lyhytaikaisen pysäköinnin tarpeisiin sekä mahdollistaa 
autopaikan vuokraamisen / nostamisen asumisen käyttöön. 

• Toisena vaihtoehtona pysäköintilaitosta tutkittiin Teboilin tontille
• Sijainti asuinrakentamisen läheisyydessä tulee ottaa huomioon liikenteen sujumisen, turvallisuuden ja 

arkkitehtuurin näkökulmasta.

• Pysäköintitalon vaihtoehdot on käsitelty tarkemmin Sotkamon Pysäköintitarkastelussa.
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Muut alueet 

Syntiniemi
• Tällä hetkellä Syntiniemen alue on merkitty asemakaavassa puistoalueeksi ja aluetta tulisi kehittää 

edelleen virkistyskäytön alueena osana muuta taajaman reittiverkostoa. 

• Alueelle soveltuu alueen luontoarvoja, historiaa ja perinteitä kunnioittava toiminta. 
• Alueelle soveltuu rantaa pitkin kulkeva reitti, jonka varrella oleskeluun, viipymiseen ja luonnon 

tarkkailuun tarkoitettuja paikkoja
• Lisäisi alueen virkistyskäyttöä. Myös vesiltä tulevien huoimoiminen.

• Mikäli alueelle osoitetaan toimintaa, joka aiheuttaa pysäköintitarvetta, tulee autopaikoitus ratkaista 
Kainuuntien liikennemäärät ja -turvallisuus huomioiden. 

• Reittien jatkuminen ja ylitykset Kainuuntien toiselle puolelle vaatii suunnittelua.
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Kirkkoherranviraston alue

• Tarkastelussa tutkittu vaihtoehtoisia käyttöjä. Mallissa alue on esitetty uuden asumisen alueena.
• Alueesta on mahdollista muodostua viihtyisä, nykyaikainen ja vehreä uusi kokonaisuus, jossa on 

monipuolista asumista palvelujen lähellä. Rakentaminen liittyy pohjoispuolen asuinalueeseen ja omalla 
tavallaan liittää myös olevaa aluetta lähemmäs taajamakeskustan rakennetta. 

• Alue hyvä asumisen vaihtoehto niille, jotka eivät halua asua aivan keskustassa, mutta kuitenkin lähellä 
palveluita. 

• Suositellaan kehittämään kunnan strategiset tavoitteet (liittyen mm. ilmastonäkökulmiin, 
asuntopolitiikkaan sekä lapsiystävällisyyteen) huomioiden.
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Taajaman viihtyisyys ja muut teemat

• Kirkonkylän kävely- ja pyöräily-ympäristöjä suositellaan kehittämään kokonaisuudessaan. 
• Katutiloille suositellaan laadittavaksi katutilojen suunnitteluohje, jossa määriteltäisiin pääkaduille tietyt 

materiaalit ja katutilan jäsentelyperiaatteet.

• Ranta-alueita voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun.
• Viheryhteyksien jatkuvuuteen olisi syytä kiinnittää huomiota ja virkistysalueiden sekä reittien 

yhdistyminen koko taajaman kattavaksi verkostoksi, johon rannat, Hiukka ja olevat reitit kuuluvat. 
• Taajamavihreän vaaliminen pitämällä huolta olevista katupuista, istutuksista ja mahdollisuuksien mukaan 

lisätä kasvillisuutta ja istutuksia huomioiden luonnon monimuotoisuus. 

• Taajamakuvan kannalta tärkeää on reittien hahmotettavuus, jatkuvuus ja helppo löydettävyys. 
• Mielenkiintoiset etapit siltojen välisellä alueella huomioidaan.
• Kadun kalusteet, opastus, valaistus ja julkinen taide.
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Pysäköintitarkastelu

Tarkastelussa pysäköinnin nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet
• Tarkoituksena löytää korvaavia pysäköintipaikkoja rakentamisen tieltä poistuville paikoille 

• Mahdollisen pysäköintitalon rakentamisen vaihtoehdot ja perustelut

Pysäköintitalo

• Korvaa täydennysrakentamisen vuoksi poistuvat pysäköintipaikat, joita on alustavasti 77 kpl
• Tarkasteltu eri vaihtoehtoja
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Yhteenvetona
• Sotkamolla on pitkä historia lomapaikkana ja etenkin Vuokatin vetovoima liittyy matkailuun, liikuntaan ja 

luontoon. Kirkonkylän taajamakeskusta voi ammentaa samoista lähtökohdista, mutta olla lisäksi myös 
viihtyisä ja elävä palveluiden, asumisen ja kaupan paikka. 

• Tori on keskustan sydän ja sen kehittäminen mm. Hiukan alueen kanssa elävöittävät taajamaa niin 
toiminnallisesti kuin taajamakuvallisestikin. 

• Kainuuntien täydentäminen vanhan liikekeskustan rakennuskannan mittakaavaan ja ilmeeseen 
sopeutuvalla tämän päivän arkkitehtuurilla yhtenäistää rakennettua ympäristöä sekä muodostaa oman 
kerroksen taajaman historiassa. 

• Viihtyisyyden lisääminen, viherympäristön kehittäminen ja reitit kohentavat koko taajamakeskustan 
ilmettä ja imagoa.

• Pysäköinnin kehittäminen selkeyttää taajamakeskustaa, mahdollistaa muun kehittämisen ja parantaa 
myös turvallisuutta.

• Kunnan strategian ja muiden tavoitteiden ilmentäminen ratkaisuissa tuo omaleimaisuutta ja vahvistaa 
kunnan ja keskustaajaman imagoa.

• Osa kaupunki- ja taajamatiloihin liittyvästä muotoilusta ja suunnittelusta tapahtuu ”talojen välissä”.
• Näitä paikkoja voidaan luoda rakentamisen keinoin, mutta osa niistä syntyy ikään kuin itsestään ihmisten 

(vuoro)vaikutuksesta. Vrt. ”Placemaking”, kollektiivisuus, ”people driven city”. 26.10.2022 35



Kysymyksiä ja keskustelua

Yhteydenotot mirjam.hyvonen@fcg.fi
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Hyvän elämän tekijät
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