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§ 19
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 20
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 21
Työelämän rekrytointitarpeita palveleva asuntotarjonta Kajaanissa
KAJDno-2019-980
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Yritysten ja muiden organisaatioiden rekrytoinnin yksi osa on sitä palveleva
asuntotarjonta. Asuntokysymys on noussut esille alueen rekrytointitarpeiden
yhteydessä. Asuntotarjonnasta alustaa kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Kajaanin
Pietarin toimitusjohtaja Martti Böhm.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Keskustelun aikana todettiin, että Kajaanin Pietari ottaa yhteyttä
Terrafameen ja selvittää voiko kaupungin vuokra-asuntotarjonnalla tukea yhtiön
tulossa olevia uusrekrytointitarpeita. Kajaanin Pietari myös selvittää yhteistyössä
Sammonkaari-hankkeen kanssa opiskelija-asuntojen rakentamismahdollisuuden
entiselle linja-autoaseman tontille. LIsäksi Kajaanin Pietari ja kaupunki
selvittävät miten yhtiö ja kaupunki voivat yhteistyössä tukea kaupunkiin
muualta tulevien harjoittelijoiden asumista.
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§ 22
Lausunto Kainuun kärkihankkeisiin 2019 – 2022
KAJDno-2019-974
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Liitteet

1 Kainuun_kärkihankkeet_ kuntakierrokselle
Kainuun Liitto on pyytänyt kuntien lausuntoja Kainuun kärkihankkeisiin 2019 – 2022.
Ne on esitelty kunnille Kainuun Liiton kuntakierroksella. Kajaanin
kaupunginhallituksen elinkeinojaosto toteaa Kajaanin kaupungin lausuntona
seuraavaa:
Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen Kajaanin seudun yritystoiminnan ja
julkisten palvelujen lähivuosien haaste, ja sen nostaminen voimakkaasti esille
kärkihankkeissa on oikea linjaus. Siltasopimuksen toimenpiteitä tulee viedä eteenpäin
yhdessä valtion kanssa. Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut tulee
käynnistämään TEM:n Kokka kohti Suomea –ohjelman rahoituksella työ- ja
opiskeluperäisten ulkomaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä asettautumista
tukevan palvelun kehittämisen.
Kajaanin kaupungin omassa rekrytoinnissa keskeisin haaste tulee olemaan
opetushenkilöstön saatavuus 2020-luvulla. Kelpoisten hakijoiden osalta pulaa tulee
olemaan kaikissa opetusalan henkilöstöryhmissä varhaiskasvatuksesta
erityisopetukseen. Ongelma koskee myös Ylä-Savoa sekä muita Kainuun kuntia.
Haasteeseen tulee löytää ratkaisuja ja uusia voimavaroja.
Osaamiskeskittymien vahvistaminen ja osaamisen lisääminen on myös oikea tavoite,
jolla voidaan pitkäjänteisesti vastata ammattitaitoisten työntekijöiden
saatavuushaasteeseen sekä maakunnan ulkoiseen kilpailukykyyn. Keskeistä siinä on
Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kainuun
ammattiopiston koulutus- ja TKI-toiminnan vahvistaminen. Korkeakoulutukseen
tarvitaan uusia koulutuspaikkoja mm. opetusalan kelpoisen henkilöstön saamiseksi.
Saavutettavuus, syrjäiseksi mielletty sijainti on lähes kaikissa tutkimuksissa Kainuun
suurin heikkous. Siksi saavutettavuuden parantamisen tavoitteet ovat ensisijaisen
tärkeitä. Kajaanin reittilentoliikenteen vuorotiheys Helsinkiin on nykyisin hyvä ja
matkustustarpeisiin vastaava kesäaikojen supistuskausia lukuun ottamatta. Kesän
lentovuorojen parantamiseen tulee kiinnittää huomiota yhteistyössä Finnairin kanssa.
Savon radan saaminen seuraavaksi valtakunnalliseksi ratahankkeeksi on kannatettava
tavoite, joka on ollut Kajaanin kaupunkistrategiassa jo pitkään. Pohjanmaan rataa on
parannettu vaiheittain 2000-luvulta alkaen valtakunnallisena hankkeena lähes
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miljardilla eurolla. Radan junaliikenne on nykyisin kilpailukykyinen vaihtoehto
matkustamiselle pääkaupunkiseudulle. Savon rata on maan toinen etelä-
pohjoissuuntainen päärata, joka yhdistää Etelä- ja Pohjois-Suomen ja kytkee itäisen
Suomen pääkaupunkiseutuun. Raideliikenteen odotettavissa olevan kasvun takia
Savon radan kehittämisellä voidaan luoda lisää tarvittavaa kapasiteettia Pohjanmaan
radan rinnalle, ja sitä voidaan kehittää jo olemassa olevassa liikennekäytävässä
vaiheittain samalla tavalla, kuten Pohjanmaan rataa.
Uudesta pääväyläasetuksesta (aiempi runkoverkkoasetus) on jätetty pois Kajaanin ja
Oulun välinen VT 22 valtatieyhteys vastoin liikennejärjestelmä- ja maantielain
tavoitetta, että pääväyliin kuuluvat maantiet yhdistävät valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat. Valtakunnallisilla keskuksilla
laissa tarkoitetaan erityisesti maakuntakeskuksia. VT 22 Oulu-Kajaani ja sen
jatkomaantieyhteys Vartiuksen kansainväliselle rajanylityspaikalle tulee lisätä
pääväyläasetukseen, kuten kärkihankkeissa onkin asetettu tavoitteeksi.

Pohjois-Suomessa korostuvat yhteydet Ouluun vastaavalla tavalla kuin Etelä-
Suomessa yhteydet pääkaupunkiseutuun. Sinne suuntautuvat Kainuunkin tärkeimmät
elinkeinoelämän, osaamisen ja mm. erikoissairaanhoidon yhteydet. VT 5 etelään on
puolestaan maakunnan tärkein maantieyhteys Etelä-Suomeen. Kärkihankkeissa on
oikein asetettu tavoitteeksi saada VT 5 valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, mutta sen nostaminen keskeiseksi
kehittämiskohteeksi ohi VT 22 kehittämisen ei ole Kainuun
liikennejärjestelmäsuunnitelman linjausten mukainen. Kainuun LJS:ssä molemmat on
määritelty yhtä tärkeiksi kehitettäviksi valtatieyhteyksiksi. Siksi myös Oulu-Kajaani-
Vartius kansainvälisen tieyhteyden vaiheittainen kehittäminen tulee sisällyttää uuteen
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, samoin kuin VT 5 pullonkaulojen
Leppävirta-Kuopio ja Siilinjärvi-Iisalmi parantaminen. VT 22 ja Vartiuksen
tieluokituksen nosto ovat kannatettavia tavoitteita.
Kajaani-Sotkamo seudullisen yhteysvälin parantaminen VT 6:lla Kajaanin ja Sotkamon
/Vuokatin välillä on maakunnan sisäisten liikenneyhteyksien tärkein kehitettävä
yhteysväli, ja sisältyy Kajaanin ja Sotkamon kunnanvaltuustojen hyväksymään
yhteiseen rakennemalliin.
Koillisväylän tietoliikennekaapelin rakentuminen näyttää tällä hetkellä hyvinkin
mahdolliselta, kun sitä valmisteleva Cinia Oy on saanut kumppanikseen suuren
venäläisen tietoliikenneoperaattorin. Koilliskaapelin edistäminen on oikea kärkihanke.
Sitä tulisi kuitenkin tarkentaa niin, että siihen liittyvä maakunnan edunajaminen
kohdistuu Suomen sisäiseen reititykseen niin että yksi reiteistä kulkee Kajaanin kautta.
Lisäksi huomiota tulee kohdistaa sisämaan runkotietoverkkojen parantamiseen
valtion toimesta, Koilliskaapelin lisäksi Kajaaniin sijoittuvan EuroHPC
supertietokoneen tarpeita palvellen.
Rajayhteistyön vahvistaminen on kannatettava tavoite ja tukee Kajaanin kaupungin ja
Kostamuksen kaupunkipiirin yhteistyösopimusta. Viisumikäytäntöjen sujuvoittaminen
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olisi yksi käytännön toimenpide joka lisäisi molemminpuolista kanssakäymistä ja
asiointia. Sitä varten tulee selvittää, voiko Venäjän uusi helpotettu e-viisumi Pietarin ja
Leningradin alueelle tulla käyttöön myös Kostamuksen kaupunkipiirissä. Lisäksi on
perusteltua selvittää, voitaisiinko Kainuun ja Kostamuksen kaupunkipiirin alueiden
osalta viedä eteenpäin molemminpuolista viisumikäytäntöä helpottavan LBT-
sopimuksen solmimista Suomen ja Venäjän kesken. LBT-sopimuksia Venäjän ja
läntisten naapurimaiden kesken on useita mm. Kaliningradin ja Puolan Gdanskin
alueen sekä Petsamon ja Norjan pohjoisten raja-alueiden välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Jaosto antaa Kainuun Liitolle esittelytekstin mukaisen lausunnon Kainuun
kärkihankkeisiin 2019-2022.
Päätös
Hyväksyi, seuraavilla lisäyksillä:
Kainuun keskussairaalan säilyttäminen erikoissairaanhoidon ja ympärivuorokautisen
päivystyksen sairaalana sekä synnytysten jatkuminen ovat maakunnan
palvelutarjonnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä edunajamisen kärkihankkeita. EU:n
aluekehittämisrahoituksen Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttujen tuen
säilyttäminen uudella ohjelmakaudella on Kainuun aluetalouden ja elinkeinoelämän
kehittämisen kannalta samoin ensiarvoisen tärkeä tavoite. Raideyhteyksien
kehittämisen lisäksi edunajamista tulee suunnata myös junavuorojen parantamiseen
sekä etelään Helsinkiin että länteen Ouluun. Ajasta ja paikasta riippumattomien
valtionhallinnon tehtävien hoitamisen mahdollistaminen maakunnissa ja valtion
työpaikkojen saamineen Kainuuseen on kannatettava tavoite ja siihen tulee suunnata
edunvalvontaa yhteistyössä kuntien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalalla käynnistyneeseen toimintojen sijoittamishankkeeseen tulee vaikuttaa.
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Elinkeinojaosto, § 5,28.01.2019
Elinkeinojaosto, § 12,18.03.2019
Elinkeinojaosto, § 17,25.04.2019
Elinkeinojaosto, § 23, 02.09.2019
§ 23
Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaus
KAJDno-2018-228
Elinkeinojaosto, 28.01.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Elinkeinojaosto, 18.03.2019, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Elinkeinojaosto, 25.04.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Elinkeinojaosto, 02.09.2019, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.

10 (13)

Kajaanin kaupunki
Elinkeinojaosto

Pöytäkirja
02.09.2019

4/2019

11 (13)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 24
Prometec Tools Oy:n polttoainebiomassojen datankäsittelyn hanke
KAJDno-2019-975
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Prometec Tools Oy on vuonna 2015 perustettu kajaanilainen pk-yritys, joka rakentaa
ja kehittää teknologiaa biomassaa energiantuotannossa käyttävien voimalaitosten
polttoaineen näytteenottoon. Yrityksen kehittämä näytteenoton Q-robot
robottilaitteistoa on myyty jo kuudelle asiakkaalle, joista viimeisin Oulun
Energian uuteen biovoimalaitokseen. Yritys on avannut myös viennin Ruotsiin
Tukholmaan yhteen maailman suurimmista biomassaa käyttävistä voimalaitoksista.
Prometec on saanut useita tunnustuksia kehittämistään uusista ratkaisuista eri
yrityskilpailuissa, ja on nyt käynnistämässä yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu
kanssa hanketta, joka tähtää biomassojen reaaliaikaisen kosteustiedon mittaamiseen,
jota yritys voi tarjota uutena palveluna asiakkailleen. Hanke edellyttää datan hallinnan
ja käsittelyn osaamista je kehittämistä, ja se toteutetaan kiinteässä
oppilaitosyhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana
toteutetaan useampia opiskelijoiden projektitöitä ja harjoittelujaksoja.
Toimitusjohtaja Juha Huotari ja liiketoimintajohtaja Henna Karlsson esittelevät
Prometecin toimintaa ja datan käsittelyn hanketta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 25
Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset
KAJDno-2018-236
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Elinkeinojaosto päättää seuraavista kokouksistaan ja niiden teemoista.
Päätös
Seuraava kokous 24.9. klo 9 alkaen. Kokous pidetään yhdessä työllisyysjaoston kanssa
aiheena työllisyyden hoidon mahdollisen kuntakokeilun hakeminen.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §21, §22, §23, §24, §25
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

