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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 24.4.2020 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 69
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
Kokous pidettiin etäkokouksena Teams-järjestelmällä. Paikanpäällä kokouspaikalla
olivat puheenjohtaja Teuvo Hatva, sihteeri Tuija Aarnio, esittelijä Jari Tolonen ja
tekninen johtaja Jussi Heikkinen.
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§ 70
Pöytäkirjan tarkastus
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
Hyväksyi.
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§ 71
Henkilöstöraportti v. 2019
KAJDno-2020-302
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Tokkonen, Tuija Aarnio
paula.tokkonen@kajaani.fi, tuija.aarnio@kajaani.fi
Henkilöstösihteeri, Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite, Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2019
Vuoden 2019 henkilöstöraportti on koottu KT.n ohjeiden mukaisesti, ja raporttiin on
koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupunkin henkilöstön osalta ml. myös
liikelaitokset. Henkilöstöä on tarpeen mukaisesti lisätty sivistystoimialalle. Muutoin
henkilöstömäärä on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.
Henkilöstökulut nousivat noin 4 % edellisestä vuodesta. Vuosittainen eläköityjien
määrä on varsin suuri, ja eläköitymistä hyödynnetään osana kaupungin talouden
sopetuttamissuunnitelman toteuttamista. Työterveyshuollossa kiinnitetään huomiota
ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon ja pyritään myös kustannussäästöihin
päivitetyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman kautta. Tasa-arvokartoitus
osoittaa, että myös tasa-arvotyölle on kaupugilla edelleen sijaa, vaikka kovin suuria
palkkaeroja sukupuolten välillä ei olekaan. Tapaturmien määrä on hivenen laskenut
edellisestä vuodesta, ja ennalta ehkäisevään toimintaan kiinnitetään edellen huomiota.
Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 25.3.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyi.
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen ja palvelussuhdepäällikkö Hannu Westerinen olivat
asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.
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Kaupunginhallitus, § 32,13.02.2018
Kaupunginhallitus, § 72, 21.04.2020
§ 72
Kajaani keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutos
ja osayleiskaava, Tikkapuro - Heinimäki - Pärsänsuo alue
KAJDno-2018-147
Kaupunginhallitus, 13.02.2018, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Osmo Nuutinen
osmo.nuutinen@kajaani.fi
Kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Liite OAS-Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalueella on valmistunut 31.1.2018 päivätty
Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen ja osayleiskaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee Kajaanin keskustasta noin 4
kilometriä koilliseen sijaitsevaa Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavan
alue, joka on rajattu laadittavana olevan Kajaani keskustaajama 2035 osayleiskaavan
ulkopuolelle erilliseksi yleiskaavahankkeeksi.
Tavoitteena on päivittää alueen maankäytön olemassa oleva tilanne ja tutkia
mahdollisuutta täydentää alueen pientaloasutusta. Nykyisen valtatie 5:n (Särämäntie)
ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) liittymään on tarkoitus osoittaa aluevaraus, joka
mahdollistaa liikenneturvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta parantavat
toimenpiteet.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 650 ha. Se rajautuu Vanhan Viitostien
pohjoispuolella Heinisuon halki kulkevan 110 kV:n voimalijan ja Särämäjärven välisellä
alueella Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavaan. Itäpuolelta alue rajautuu
Särämäjärven ja Heinisuontien välisellä alueella Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta,
Ammeniemi-Vihtaniemi ja Äkälänniemi osayleiskaavoihin. Etelä-länsi suunnalla alue
rajautuu asemakaavaan. Suunnittelualueeseen kuuluu Pärsänlammen ja
Särämäjärven välillä oleva noin 170 ha kokoinen kaavoittamaton alue, joka tulee nyt
kaavoitettavaksi. Tikkapuron läheisyydessä Vanhan Viitostien pohjoispuolelle
kaavoitettavan alueen sisällä on noin 4,3 ha:n kokoinen asemakaavoitettu alue.
Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta-alueet ulottuvat
Vanhan Viitostien ja Särämäntien risteyksen ympäristöstä Pärsänsuontielle saakka ja
siitä tien vartta Kirkkoaholle. Kajaanin Veden toiminta-alue jatkuu Vahan Viitostien
vartta pitkin kohti keskustaa.
Kaavoitusta varten kevään ja syksyn 2018 aikana tehdään olemassa olevien selvitysten
lisäksi mm. luonto- ja muinaismuistolain mukaiset selvitykset.
Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena
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osayleiskaavana niin, että siihen perustuen voidaan päättää rakennus- ja
toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamis-lupamenettelyä.
Liite: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunginhallitus päättää aloittaa kaavoituksen ja laittaa vireille Kajaani
keskustaajama 2015 osayleiskaavan muutoksen ja osayleiskaavan, joka koskee
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo aluetta.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 21.04.2020, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Osmo Nuutinen
osmo.nuutinen@kajaani.fi
Kaavasuunnittelija
Liitteet

1 THP_Kaavaluonnos_240320.pdf
2 THP_Kaavaselostus_liitteinen_2403_2020.pdf
Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueella on valmistunut 24.3.2020
päivätty Kajaani Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta
osayleiskaavojen muutosluonnos ja osayleiskaava, joka koskee keskustasta noin
kolme kilometriä koilliseen sijaitsevaa Vanhan Viitostien pohjoispuolisen lähialueen ja
Särämäntien (Vt-5) välistä aluetta Heinisuon ja Särämäjärven välillä. Kaupunginhallitus
on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta 13.2.2018, § 32. Vireilletulon jälkeen kaavaan
on liitetty alueen itälaidalla n. 15 ha kokoinen alue, joka muodostuu rautatie-, valtatie-
ja metsämaa-alueesta sekä 650 metriä pitkä Särämäjärveen liittyvä kapea vesiuoma.
Molemmat alueet ovat Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavaa.
Osayleiskaavan muutoksella uudistetaan Kajaanin keskustaajama 2015
osayleiskaavaan kuuluva Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alue, joka rajattiin Kajaanin
keskustaajama 2035 osayleiskaavasta erilliseksi osayleiskaavahankkeeksi. Tavoitteena
on päivittää kaava vastaamaan olemassa olevaa maankäyttöä ja tutkia mahdollisuutta
alueen pientaloasutuksen täydentämiseen.
Samalla kaavoitetaan vuonna 1998 voimaantulleesta Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta
kaavasta vahvistamatta jätetty Pärsänlammen ja Särämäjärven välinen noin 170 ha
alue. Vanhan Viitostien ja Särämäntien nykyiselle liittymäalueelle ja sen ympäristöön
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osoitetaan aluevaraus, joka mahdollistaa liittymän liikenneturvallisuutta ja
liikenteellistä toimivuutta parantavat toimenpiteet. Muilta osin alue kaavoitetaan
vastaamaan olemassa olevaa maankäyttöä.
Kaavoitettavan alueenpinta-ala on noin 655 ha ja rantaviivaa on vajaa 2,6 km, josta
suurin osa, noin 2 km, on pohjoisessa kaava-alueeseen rajautuvan Särämäjärven
etelärantaa.
Kaava-alueella on 83 vakituisen asumisen rakennuspaikkaa ja asukkaita noin 230.
Suurin osa asutuksesta on keskittynyt kaavoitettavan alueen länsiosaan Aleksintien,
Villentien ja Evakkotien ympäristöön ja pohjoisosaan Pärsänsuontien sekä Vanhan
Viitostien ja Särämäntien liittymän läheisyyteen.
Tikkapuron kohdalla Vanhaan Viitostiehen rajautuen tien pohjoispuolella on noin 4,3
ha kokoinen asemakaava-alue, teollisuus- ja varastorakennusten sekä liike- ja
toimistorakennusten korttelialue merkinnällä. Tällä hetkellä alueella toimivat autoliike
ja autopurkaamo.
Pärsänlammen läheisyydessä Vanhan Viitostien molemmin puolin on voimassa
olevien ympäristölupien mukaista maa-ainesten otto- ja varastointitoimintaa.
Kajaanin Veden ja Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan toiminta-alueet kattavat
pohjoisosassa viitosteitten liittymäalueen ja Pärsänsuontien varren lähiympäristöt,
Vanhan Viitostien varren eteläpuolen lähialueen ja Tikkapuron asemakaavoitetun
alueen sekä Aleksintien, Villentien ja Evakkotien alueet.
Kaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain § 44 mukaisena
oikeusvaikutteisena osayleiskaavana niin, että siihen perustuen voidaan päättää
rakennus- ja toimenpideluvista ilman suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyä.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.3.2020.
Kantatilaselvitys ja mitoitus:
Kaavaa varten on tehty kantatilaselvitys, jonka leikkausvuosi on Kajaanin kaupungin
yleiskaavoituksessa käyttämä 1969 (Kh, 21.10.1996, § 280). Rakennusoikeuksia
laskettaessa on huomioitu vuoden 1969 tilusjakoa vastaavat maanomistussuhteet
maanomistajien tasapuolista kohtelua arvioidessa. Kantatilat ja niistä muodostuneet
lohkotilat ja rakennuspaikat on kirjattu kaavaselostuksen liitteenä olevaan
kiinteistöluetteloon.
Kaavassa on käytetty samaa mitoitusta kuin Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta
osayleiskaavassa. Samalle maanomistajalle kuuluvia alueita on käsitelty yhtenä
yksikkönä. Rakennusoikeuksien siirtoja on voitu tehdä tilalta toiselle.
Perusrakennusoikeus: yksi rakennuspaikka, jokaiselle kantatilalle, jonka pinta-ala on
0,3 ha -5 ha.
Lisärakennusoikeus: jokaisesta täydestä alkavasta 10 ha:sta yksi lisärakennuspaikka.
Muut selvitykset:
Arkeologinen inventointi tehtiin kesällä 2018. Siinä todettiin Särämäjärven
etelärannalta kiinteä muinaisjäännös, tervahauta.
Kohde on merkitty kaavaan sm-merkinnällä. Ympäristö on osoitettu maa- ja
metsätalousmaana.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.04.2020

7/2020

10 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Luontoselvitys tehtiin vuoden 2018 aikana. Siinä paikannettiin suunnittelualueen
arvokkaat luontotyypit, selvitettiin alueen linnuston yleispiirteet ja mahdolliset
uhanalaiset sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston
esiintymät.
Tikkapuron ja Kangaspuron luontokohteet ja liito-oravan ydinalueet on rajattu
luonnoksessa luo-3 merkinnällä ja liito-oravan ydinalueet Heinimäellä luo-2
merkinnällä.
Meluselvitys 2014 on tehty kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
toimesta. Siinä on selvitetty mm. maantie-, katu- ja raideliikenteen melualueet
tekohetkellä ja ennustetilanteessa 2040.
Ennustetilanteen mukaiset meluarvot on huomioitu uusien rakennuspaikkojen
sijoittelussa. Meluarvot ovat vaikuttaneet siihen, ettei kaikkia mitoituksen
mahdollistamia rakennuspaikkoja ole osoitettu kaavaluonnokseen.
Uudet rakennuspaikat:
Kaavaluonnoksessa on 21 uutta rakennuspaikkaa. Mitoitus mahdollistaisi alueelle 40
uutta rakennuspaikkaa. Osa rakennuspaikoista sijoittuu melualueelle, osa alueille,
joiden läheisyydessä on asumisviihtyvyyteen vaikuttavaa toimintaa ja osalle
kulkuyhteyksien järjestäminen olisi maasto-olosuhteiden ja etäisyyksien vuoksi
vaikeaa ja kallista. Edellä mainituista syistä niitä ei ole esitetty luonnokseen. Uusista
rakennuspaikoista 21 sijoittuu Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnan ja Kajaanin
Veden toiminta-alueitten ulkopuolelle.
Vaikutukset yritystoimintaan:
Kaavan toteuttaminen ei vaikuta alueella olevien yritysten toimintaedellytyksiin.
Kaavassa ei osoiteta sellaista maankäyttöä, joka mahdollisesti heikentäisi tai estäisi
nykyistä kaava-alueella olevaa yritystoimintaa. Alueella tapahtuva maa-ainestenotto
perustuu voimassa oleviin ympäristölupiin. Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta
kyseistä toimintaa palvelevalle rakentamiselle ja kaava mahdollistaa toiminnan
jatkumisen erityislainsäädännön ohjaamana.
Kaava-alueella olevan autoliikkeen ja purkaamon kaavoituksen mahdollistamat asiat
ratkeavat kyseisen alueen asemakaavalla.
Yleiskaavaluonnoksessa alueen kaavamerkintä on TK, teollisuus-, varasto- ja
liikerakennusten alue.
Uudet rakennuspaikat toteutuessaan työllistävät hankkeiden aikana vähäisessä
määrin talon- ja maanrakennusalaa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa yleisesti nähtäville 24.3.2020 päivätyn Kajaanin
Keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen
muutosluonnoksen ja osayleiskaavan, joka koskee Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo
aluetta.
Samalla kaupunginhallitus pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot Kajaanin kaupungin
ympäristötekniseltä lautakunnalta, Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnalta, Kajaanin
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Vesi -liikelaitokselta, Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunnalta, Kainuun sote -
kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja
luonnonvarat vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infra
vastuualueelta, Kainuun liitolta, Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja
Väylävirasto Väylältä.
Päätös
Hyväksyi.
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Ympäristötekninen lautakunta, § 51,22.05.2019
Kaupunginhallitus, § 128,18.06.2019
Kaupunginvaltuusto, § 40,30.09.2019
Kaupunginhallitus, § 73, 21.04.2020
§ 73
Määräalan myyminen Mainualta
KAJDno-2019-560
Ympäristötekninen lautakunta, 22.05.2019, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liite Määräalan kauppakirjaluonnos KERKKÄ 205-408-16-0 ei henk.
Kajaanin kaupunki on neuvotellut kajaanilaisten yksityishenkilöiden kanssa n. 3413 m²:
n suuruisen määräalan myymisestä Kajaanin kaupungin omistamasta kiinteistöstä
205-408-16-0 KERKKÄ yhteensä 3754,30 euron kauppahinnasta (1,1 euroa
/m²). Määräala sijaitsee Mainuanniemellä oheisen lähestymiskartan osoittamassa
paikassa.
Kaupunki on saanut tilan omistukseensa valtiokonttorin päätöksellä ja määräalan
myynnistä saatavat varat tullaan käyttämään valtiokonttorin asettamien
luovutusehtojen mukaisesti vanhustyöhön. Määräala ei sovellu sellaisenaan
rakennuspaikaksi, eikä sille ole kaupungilla tarkoituksenmukaista käyttöä, joten sen
myynnille ei ole esteitä. Määräalan kauppahinta perustuu kauppa-arvomenetelmällä
tehtyyn arvioon, mutta puolueetonta arviota määräalan arvosta ei ole teetetty, eikä
määräalasta ole järjestetty tarjouskilpailua.
Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sp etunimi.
sukunimi(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan
kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron
kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, 18.06.2019, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Määräalan kauppakirjaluonnos KERKKÄ 205-408-16-0 ei henk.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413
m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0
KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 30.09.2019, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen
Liitteet

1 Liite Määräalan kauppakirjaluonnos KERKKÄ 205-408-16-0 ei henk.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy n. 3413 m²:n
suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0
KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen
kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös
Miikka Kortelainen Toivo Sistosen kannattamana teki palautusehdotuksen:
" Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tilan 205-408-16-0
Kerkkä Mainuanniemellä sijaitseva palsta pyritään myymään kokonaan noin 7.400 m²:
n suuruisena määräalana julkisella tarjouspyynnöllä."
Kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
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Kaupunginhallitus, 21.04.2020, § 73
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Liite, Määräalan kauppakirja KERKKÄ 205-408-16-0 tarjousten perusteella 2020 ilman
hetua
Kajaanin kaupunki on valtuuston päätöksen 30.9.2019 § 40 mukaisesti ilmoittanut
3.3.2020 myyvänsä tarjousten perusteella n. 7300 m² suuruisen määräalan Kajaanin
kaupungissa Mainua kylässä sijaitsevasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ. Määräaikaan
6.4.2020 klo 12.00 mennessä määräalasta tuli kolme (3) hyväksyttävää tarjousta, joista
suurin tarjous tuli Erkki Soinilta ja oli yhteensä 15 550,00 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy n. 7300 m²
suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ
korkeimman tarjouksen tehneelle Erkki Soinille 15 550,00 euron kauppahinnalla ja
muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginvaltuusto, § 64,09.12.2019
Kaupunginhallitus, § 74, 21.04.2020
§ 74
Valtuustoaloite: tietoturvallisuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi
KAJDno-2019-1412
Kaupunginvaltuusto, 09.12.2019, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Teemu Nivan esittämä ja Perussuomalaisten
valtuustoryhmän allekirjoittama seuvaavan sisältöinen valtuustoaloite:
Valtuustoaloite Tietoturvallisuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi
"Euroopan yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen on näkynyt selkeästi Ukrainan
sodan jälkeen. Erilaiset ryhmittymät suorittavat palvelunestohyökkäyksiä, eikä
valtiollisiakaan toimijoita voida pois sulkea.
Valtiollisten toimijoiden osuus näkyy hyvin mm. Kankaanpään kaupungin
palomuureissa. Kun Niinisalossa järjestetään harjoitus, niin mm. vesilaitos on
hyökkäyksen kohteena. Tavoitteena on selvittää harjoituksessa olevan joukon vahvuus
veden kulutuksen perusteella. Kankaanpää panostaakin kymmeniä tuhansia
kyberturvallisuuteen (IL, 14.7.2019).
Kyberturvallisuuden huoli tulee myös vahvasti Supon 5.12.2019 julkaisemasta
raportista, josta oheiset lainaukset.
Kyberympäristöön kohdistuva kansallisen turvallisuuden uhka on merkittävä, vaikka se ei
ilmenisi fyysisenä tuhona. Vakoileva valtio voi hankkimansa tiedon avulla vaikuttaa
Suomen päätöksentekoon vastoin Suomen intressiä ja kaventaa olennaisesti Suomen
toimintavapautta.
Sekä
Valtiollisten toimijoiden valmius käyttää voimakkaitakin hybridivaikuttamisen keinoja
tavoitteidensa edistämiseksi säilyy korkeana, ja maltillisellakin tasolla oleva
vaikuttamistoiminta voi muuttua nopeasti Suomen vakautta horjuttavaan suuntaan
Kajaani, jossa on yksi merkittävimmistä valmiuteen liittyvistä varuskunnista, ei voi
ummistaa silmiään tapahtuvilta kyberturvallisuutta heikentäviltä tapahtumilta.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteessaan seuraavaa:
1. Kajaanin kaupunki selvittää tietoturvallisuutensa ajantasaisuuden sekä
valmiuden poikkeusoloihin
2.
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2. Kajaanin kaupunki pyytää liikelaitoksiltaan ja tytäryhtiöltään vastaavan
selvityksen
3. Kajaanin kaupunki kiinnittää erityistä huomiota tietoturvallisuuteen Prikaatin
järjestämien harjoitusten aikaan
4. Varautuu kyberhyökkäyksen aiheuttamaan haittoihin sekä tuo valtuustolle
tiedoksi tarvittaessa tehtävien korjauksien aikataulun sekä suunnitelman, jolla
turvataan perusinfran toimivuus poikkeusolon aikana."

Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 21.04.2020, § 74
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupunki teetti syksyllä 2019 osana sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa
KPMG Oy:llä tarkastuksen kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) tietoturvan ja
tietosuojan prosesseista ja niiden toimivuudesta suhteessa tavoitteisiin ja hyviin
käytäntöihin. Raportti auttaa kaupungin johtoa tietoturvan ja tietosuojan
systemaattisessa kehittämisessä. Tilannetta tarkasteltiin kuudesta eri näkökulmasta,
joita olivat johtaminen ja hallinto, henkilöstön valmiudet, tietoturvariskien hallinta,
liiketoiminnan jatkuvuus, operaatiot ja teknologiat sekä lakeihin, säädöksiin ja
vaatimuksiin varautuminen ja valmistautuminen. Havaintoja tehtiin myös suhteessa
alan hyviin käytänteisiin ja yleisiin tietoturvavaatimuksiin. Tarkastusraportissa
annetaan suosituksia kaupungin tietoturvan ja tietosuojan edelleen kehittämiseksi.
Raportti ja siihen kaupungin vastuuhenkilöiden täydentämä toimenpidesuunnitelma
ja aikataulutus on käsitelty kaupunginhallituksessa lokakussa 2019.
Kaupungin henkilöstö kokonaisuudessaan on koulutettu uuteen
tietosuojalainsäädäntöön vuosina 2018–2019, säännöllinen tietoturvakoulutus
otetaan käyttöön, hankintasopimusten erillisillä tietosuoja- ja tietoturvaliitteillä
huolehditaan, että mm. järjestelmä- ja sopimustoimittajat täyttävät
velvoitteensa tietosuojan ja -turvan suhteen, lisäksi tietojärjestelmien ja laitteiden
käyttäjähallintaa ja poikkeamaraportointia kehitetään. Kuluvan kevään aikana
kaupunkiin nimetään tietoturvapäällikkö, joka vastaa koko organisaation
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hallinnollisesta tietoturvasta. Teknisen tietoturvan vahvistaminen tullaan järjestämään
osana tietohallinnon uudistusta. Lisäksi perustetaan tietoturva- ja
tietosuojatyöryhmä koordinoimaan tietoturvan ja -suojan kehittämistä.
Tietoturvan tilasta raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain osana
tietotilinpäätöstä. Ensimmäinen tietotilinpäätös laaditaan kevään aikana.
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen valmiussuunnittelussa on olennaisena osana
otettu huomioon mm. tietojärjestelmien ja muun toiminnan tietoturvallisuus. Kriittiset
tietojärjestelmät on tunnistettu ja niille laaditaan ajantasaiset vaikutusanalyysit ja
toipumissuunnitelmat. Koko kaupunkiorganisaation valmiussuunnitelmia päivitetään
parhaillaan, tavoitteena on hyväksyttää suunnitelmat ao. toimielimissä syksyllä 2020
(kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat). Valmiussuunnitelmien
toimintaympäristöanalyysissä ja toimenpiteissä on tunnistettu myös Kainuun Prikaatin
sijainti ja merkitys kaupungin varautumiselle. Valmiussuunnitelmien tarkemmat
sisällöt ovat salassapidettävää tietoa.
Kaupunki osallistuu aktiivisesti eri viranomaisten järjestämiin valmiusharjoituksiin.
Vuosina 2018 ja 2019 on osallistuttu väestörekisterikeskuksen järjestämiin Taisto-
harjoituksiin, joissa on testattu tietoturvaprosessin toimivuutta. Useana vuotena on
ollut koko Kainuun yhteisiä, Pelastusopiston tai Pohjois-Suomen AVIn järjestämiä
kokonaisvaltaisia valmiusharjoituksia, joihin on osallistuneet kaikki alueen
viranomaiset.
Kaupunki toteuttaa valmiussuunnittelua ja harjoituksia yhdessä tytäryhtiöidensä
kanssa. Erityisesti Loiste Oy:llä on merkittävä rooli valmiuden ylläpidossa. Myös muut
tytäryhtiöt ovat huolehtineet valmiutensa ylläpidosta.
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnon ja toimintojen johtamisesta sekä
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitukselle
raportoidaan ao. asioista säännöllisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle esittelytekstin mukaisen vastauksen ja
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 75
Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsenen valitseminen
KAJDno-2017-717
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Aila Tartia-Jalosen henkilökohtainen varajäsen Saristiina Huovilainen-Huotari on
kuollut 14.2.2020.
Ympäristöteknisen lautakunnan (toimikausi 2017-2021) tämän hetkinen kokoonpano
on seuraava:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja Patronen Kaija

Niemelä Paavo

Varapuheenjohtaja Mikkonen Ritva
Poutiainen Jukka
Ålander Tanja
Leinonen Markus
Huotari Panu
Seppänen Irja
Kilpeläinen Pasi
Kemppainen Kari
Tartia-Jalonen Aila
Huusko Päivi

Pyy Mervi
Ikonen Teemu
Korhonen Eveliina
Leinonen Voitto
Hautajoki Antti
Komulainen Onerva
Pyy Markku
Pesonen Mikko
Huovilainen-Huotari Saristiina
Karvinen Hanna

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
- valitsee Aila Tartia-Jaloselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 76
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja
varajäsenen muutos
KAJDno-2017-725
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan
yhtymävaltuuston edustajien lukumäärä on 2, 4 tai 15 /kunta jäsenkunnan
asukasluvun suuruudesta riippuen. Kajaanin kaupungilla on yhtymävaltuustossa 15
edustajaa, Hyrynsalmella, Paltamolla ja Ristijärvellä kullakin 2 edustajaa sekä
Kuhmolla, Sotkamolla ja Suomussalmella kullakin 4 edustajaa. Puolangan kunnalla on
oikeus nimetä 2 edustajaa, joilla on puhe- ja äänioikeus asioissa, joissa Puolanka on
osajäsen. Yhtymävaltuuston kokouksissa kullakin edustajalla on yksi ääni.
Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
kaupunginvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee
olla jäsenkuntien valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Yhtymävaltuuston lopullisen
kokoonpanon tulee noudattaa tasa-arvolain määräyksiä sukupuolten välisestä
paikkajaosta.
Vaalikelpoinen yhtymävaltuustoon ei Kuntalain 76 §:n mukaan ole:
1. ao. kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö,
2. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § sekä tasa-arvolain 4a §.
Kainuun Sote -valtuuston varsinainen jäsen Tanja Ålander (KESK) ja hänen
varajäsenensä Katie Halonen pyytävät eroa Sote valtuustosta. Pyynnön taustalla on
tarve järjestellä Kainuun kuntien ja puolueiden kuntavaalien jälkeen sopimaa
paikkajakaumaa Sote valtuustossa. Paltamon kunnan jäsenistä yksi on edustanut
Vihreitä, mutta hänen paikkakunnalta poismuuttonsa jälkeen ei Paltamosta voida
nimetä uutta ao. puolueen edustajaa. Tämän vuoksi Kajaani ja Paltamo ovat sopineet
vaihtavansa puoluepaikat niin, että Paltamo nimeää Sote valtuustoon jäsenen
Keskustasta ja Kajaani Vihreistä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
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- myöntää Tanja Ålanderille ja Katie Haloselle eron Soten yhtymävaltuuston
jäsenyydestä ja varajäsenyydestä ja
- nimeää Soten yhtymävaltuustoon uuden varsinaisen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 47,10.03.2020
Kaupunginhallitus, § 77, 21.04.2020
§ 77
Liikkumisohjelma 2021-, valmistelevan työryhmän nimeäminen
KAJDno-2020-235
Kaupunginhallitus, 10.03.2020, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Aleksi Nyström, Tuija Aarnio
aleksi.nystrom@kajaani.fi, tuija.aarnio@kajaani.fi
Liikuntapalvelupäällikkö, Hallintojohtaja
Liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström:
" Kajaanin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston
kokouksessa 10.2.2020. Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteet sisältävät kirjauksen
liikkumisohjelmatyön käynnistämisestä.
Liikkumisohjelman tavoitteena on keskittyä konkreettisesti liikkumattomuuden
ongelmaan, arjen fyysisen aktiivisuuden lisäämisen avulla. Ratkaisuja tulevaisuuden
ongelmiin on haettava koko kaupunkiorganisaation kesken.
Liikuntatulosyksikön näkemys on, että aloitamme suunnittelutyön, jolla luodaan yhtä
toimiva ohjelma kuin liikuntapoliittinen ohjelma on ollut liikuntapaikkainvestointien
osalta.
Esitän, että kaupunginhallitus perustaa ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on
ohjata suunnitelmatyötä, sekä toimia asiantuntijaryhmänä. Ryhmään esitetään
nimettäväksi puolueiden, Kainuun liikunnan, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
liikuntayksikön, sekä Kainuun Soten edustajat. Kajaanin kaupungilta ryhmään
kiinnitetään edustajat liikuntatulosyksiköstä, sivistystoimialalta ja tekniseltä toimialalta.
Tavoitteena on, että liikkumisohjelma valmistuu syksylle 2021 ja otetaan käyttöön
tammikuussa 2022."

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää perustaa ohjausryhmän Liikkumisohjelman valmisteluun.
Kaupunginhallitus
- nimeää ohjausryhmään edustajansa, ja
- pyytää sivistystoimialaa, ympäristöteknistä toimialaa, Kainuun Liikunta ry:tä, Pohjois-
Suomen aluehallintovirastoa ja Kainuun Sote kuntayhtymää nimeämään
ohjausryhmään edustajansa.
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Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallitus nimesi työryhmään Tiina Sarparannan, Johanna Rantalan, Timo
Meriläisen, Markku Oikarisen ja Päivi Fonseliuksen. Vihreät nimeävät edustajansa
myöhemmin.

Kaupunginhallitus, 21.04.2020, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupunginhallitus pyysi eri toimijoilta esitykset työryhmän jäseniksi. Esitykset ovat
Sivistystoimiala, sivistysjohtaja Mikko Saari
Ympäristötekninen toimiala, tekninen johtaja Jussi Heikkinen
Kainuun Liikunta ry, toiminnanjohtaja Teemu Takalo
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, liikuntatoimen asiantuntija Ulla Silventoinen
Kainuun Sote -kuntayhtymä, vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus vahvistaa Liikkumisohjelma 2021 valmistelun ohjausryhmän
kokoonpanoksi
Mikko Saari (sivistystoimiala), Jussi Heikkinen (ympäristötekninen toimiala), Teemu
Takalo (Kainuun Liikunta ry), Ulla Silventoinen (Pohjois-Suomen AVI) ja Kristiina
Kananen (Kainuun Sote) sekä kaupunginhallituksen edustajina Tiina Sarparanta,
Johanna Rantala, Timo Meriläinen, Markku Oikarinen, Päivi Fonselius ja Vihreiden
edustaja.
Päätös
Kaupunginhallitus vahvisti valmistelevan työryhmän kokoonpanon ja nimesi Virheiden
edustajaksi Päivi Huuskon.
Tiedoksi
Työryhmän jäsenet
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§ 78
Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman toteutuma
KAJDno-2018-407
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Romppanen, Tuija Aarnio
tuula.romppanen@kajaani.fi, tuija.aarnio@kajaani.fi
Kehityspäällikkö, Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Omistajapoliittinen ohjelma toteuma 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 § 38 Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset
linjaukset. Linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä
koskevaa päätöksentekoa. Ne ovat ohjeena kaupungin luottamushenkilöille ja
henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten
pohjaksi. Linjaukset turvaavat päätöksenteon systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden
sekä pääomien tehokkaan käytön.
Kaupunginhallitus hyväksyi 23.10.2018 § 193 Omistajapoliittisen ohjelman 2018 -
2022, joka varmistaa omistajapoliittisten linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää
linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut.
Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle
kaksi kertaa vuodessa. Kaupungin johtoryhmä seuraa aktiivisesti ohjelman
toteutumista.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee omistajapoliittisen ohjelman toteumaraportin 2019
tiedoksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 79
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2019-1404
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Pelastuslautakunta 8.4.2020

Tiedoksi merkittävät:
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 3/2020, oheisliite.
Kehitysjohtaja Risto Hämäläiselle annettu valtakirja yksinyrittäjien tukipäätösten
tekemiseen, oheisliite.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee asiakirjat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä otto-
oikeuttaan päätöksiin.
Kaupunginhallitus myöntää kehitysjohtaja Risto Hämäläiselle oikeuden päättää
koronapandemian johdosta yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista ja solmia tukia
koskevat sopimukset takautuvasti 14.4.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 80
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Kuntien taloustietojen tuottaminen ja raportointi (Kuntien taloustietolaki),
31.03.2020
§ 7 Tilausmatkakuljetukset (koulut, päiväkodit)_jatkosopimus, 08.04.2020
§ 8 Kajaanin kaupungin verkkosivuston toteuttaminen WordPress-alustalle, 09.04.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 4 Tilausmatkakuljetukset (asiakkaat, henkilöstö)_jatkosopimus, 08.04.2020
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Koulutusapurahahakemus, 06.04.2020
Henkilöstösihteeri
§ 4 Kajaanin Arvola-koti ry:n kuntalisähakemus, 02.04.2020
§ 5 Automaalaamo Matin Fiksaus Oy:n kuntalisähakemus, 09.04.2020
Kaupunginjohtaja
§ 11 Palvelupaketin ostaminen kajaanilaisille mikroyrityksille ja yksinyrittäjille,
27.03.2020
§ 12 Yrityspalveluseteli MTP ProHome Oy, 09.04.2020
Hankintapäätös:
§ 5 Maarakennusurakka 8 2020 Kauppakatu, urakoitsijan valinta, 26.03.2020
§ 6 Koulukuljetukset_OPTIO II, 30.03.2020
§ 7 Hengityssuojaimien hankinta, 09.04.2020
Pysäköinninvalvoja
Muu päätös:
§ 1 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 26.03.2020
Talousjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kuntien taloustietojen tuottaminen ja raportointi (Kuntien taloustietolaki),
09.04.2020
Talouspäätös:
§ 2 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 1.4. - 30.4.2020, 30.03.2020
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§71, §72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

