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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 28.8.2020 alkaen.

Jari Säkkinen, pöytäkirjanpitäjä
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§ 61
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös
Hyväksyi.
Kokouspaikalla läsnä: pj Kaija Patronen, jäsenet: Kari Kemppainen, Markus Leinonen,
Pasi Kilpeläinen, Ritva Mikkonen, Jukka Poutiainen, muut: Jussi Heikkinen, Jari
Säkkinen, Erja Niittyviita, Vesa Kaikkonen ja Salla Hauska
Etänä (Teams): jäsenet: Eveliina Korhonen, Panu Huotari, Irja Seppänen, Aila Tartia-
Jalonen, Päivi Huusko, muut: Markku Haverinen, Jari Kauppinen, Matti Nousiainen.
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§ 62
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: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
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§ 63
Kuntalaisaloite: Ämmänkosken alapuolisen virkistyskalastusalueen purkaminen
Kajaaninjoessa
KAJDno-2018-702
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Säkkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti
Liitteet

1 Kainuun Perhokerhon aloite
Kajaanin Perhokerho ry on esittänyt kuntalaisaloitteessa Kajaanin joessa
Ämmäkosken alapuolella sijaitsevan virkistyskalastusalueen purkamista. Kalastus on
ollut sallittua alueella vain erillistä lupamaksua vastaan. Lupamaksun suuruus on ollut
8 €/vrk tai 24 €/kausi. Kaupunki on myynyt edellä mainittuja lupia viime
vuosina keskimäärin n. 2000 eurolla vuodessa. Kalastuksen valvontaa alueella ovat
suorittaneet kaupungin kalastuksenvalvojat.
Kalastuslain mukaan oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen
omistajalle. Kajaanin kaupunki on omistanut Ämmäkosken alapuolisen vesialueen
Parkinniemeen saakka puoliksi osana Lahjoitusmaata, jonka Pietari Brahe lahjoitti
kaupungille sen perustamisen yhteydessä. Kaupunki on myös hankkinut
omistukseensa 1.7.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla joen pohjoispuolen vesialueen
kiinteistöt UPM Energy Oy:ltä ja hallitsee siten omistajana Kajaaninjoen vesialuetta
lähes kokonaan poislukien Kalkkisillalta alajuoksulle päin olevaa joen pohjoispuolen
aluetta, jota hallitsee Paltaniemen-Jormuan osakaskunta. Kajaanin Perhokerho
ry hallitsee UPM Energy Oy:n kanssa tekemänsä vuokrasopimuksen perusteella
kalastusoikeutta kaupungin ostamalla koskitilalla 205-407-10-0 (Ämmä-Koivukoski)
Linnan virran alueella sekä Koivukosken alapuolisella osalla, koska sopimus on pidetty
voimassa kaupan yhteydessä.
Kajaanin Perhokerho ry on aloiteessaan esittänyt, että kalastussääntöjen
yksinkertaistamiseksi ja matkailijoiden kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi
kaupunki sallisi viehekalastuksen omistamallaan vesialueella Ämmäkosken
alapuolella. Kajaanin Perhokerho suostuu vastaavaan järjestelyyn hallinnoimallaan
alueella Kalkkisillan puoleisella osalla Ämmäkosken alapuolista vesialuetta. Yhdistys
esittää lisäksi, että alueet liitettäisiin osaksi Oulujärven kalastusalueen yhteislupa-
aluetta.
Kalastuslain 7§:ssä on säädetty yleiskalastusoikeudesta, jonka mukaan jokaisella
kalastonhoitomaksun suorittaneella ja jokaisella alle 18-vuotiaalla ja yli 65-vuotiaalla
on oikeus harjoittaa viehekalastusta. Oikeus ei kuitenkaan ole voimassa
vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, johon Kajaaninjoen aluekin pääasiassa
lasketaan kuuluvaksi. Siten kaupungilla ja vuokrasopimuksen perusteella Kajaanin
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Perhokerho ry:llä on kalastusoikeuden haltijoina oikeus yhdessä määrätä miten
kalastus Kajaaninjoella järjestetään, ottaen huomion kuitenkin, että
yleiskalastusoikeuden rajoitukset koskettavat myös kalastusoikeudenhaltijaa tai
vesialueen omistajaa.
Kalastusoikeuden haltijan on järjestettävä kalastus kalatalousalueelle tehdyn käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelman vahvistaa kalatalousalueen
yleiskokous. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä tehtävänään muun
muassa oman alueensa kalatalouden edistäminen ja kalavarojen kestävän käytön ja
hoidon järjestäminen. Oulujärven ja Sotkamon kalatalousalueilla ovat vielä voimassa
vanhat kalastusalueille 2005 ja 2003 tehdyt hoito- ja käyttösuunnitelmat. Uudet
kalatalousalueiden suunnitelmat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Kajaaninjoen vesialueet kuuluvat Koivukosken alapuolisilta osiltaan Oulujärven
kalatalousalueeseen ja yläpuolisilta osiltaan Sotkamon kalatalousalueeseen.
Molemmilla alueilla on käytössä yhteislupa-alueet, joiden alueella on sallittu kalastus
useammalla kuin yhdellä vavalla ja vieheellä. Kaupungin omistamat Kajaaninjoen
vesialueet eivät kuulu yhteislupa-alueisiin. Koska Oulujärven yhteislupa-alueen osalta
joki jakautuu Kalkkisillan alapuolella käytännössä siten, että pohjoispuoli joesta kuuluu
yhteisluvan piiriin ja kaupungin omistama eteläpuoli ei, lienee tarkoituksen mukaista
sopia Paltaniemi-Jormuan osakaskunnan kanssa virallisesti kaupungin omistamien
vesialueiden liittämisestä yhteislupa-alueeseen. Tämä helpottaa myös
kalastuksenvalvontaa alueella, ei merkittävällä tavalla muuta vakiintunutta
kalastuskäytäntöä eikä ole myöskään alueelle tehdyn hoito- ja käyttösuunnitelman
vastainen.
Kalastus muilla kuin viehekalastusmenetelmillä on syytä kieltää jokialueen osata,
koska se voi merkittävällä tavalla haitata viehekalastusmenetelmillä tapahtuvaa
virkistyskalastusta. Hoitokalastukseen kiinteillä pyydyksillä voidaan antaa erillinen
lupa. On lisäksi huomattava, että Ämmäkosken alapuolella kalastusta rajoittaa lisäksi
kalastuslain 71 §:n mukainen kalastuskielto, joka ulottuu 100 metrin etäisyydelle
padon alapuolelle. Rajoitusta ei ole selkeästi merkitty maastoon ja sitä voi siten rikkoa
myös tietämättään. Asian korjaamiseksi alue tullaan merkkaamaan maastoon riittävän
selkeästi kyltein ja maalimerkein.
Samassa yhteydessä tunnelivoimalan purkutunnelin suulla rannalta tapahtuva
kalastaminen tulee kieltää turvallisuussyistä 15 metriä lähempänä tunnelivoimalan
suuta, mitattuna kallioleikkauksen ulkoreunasta rantaa myöten. Alue merkataan
maastoon kyltein ja tarvittaessa maalimerkein ja kalastamista alueella valvotaan
kaupungin kalastuksenvalvonnan tai tarvittaessa poliisin toimesta.
Kalastuksenvalvontavastuu voidaan siirtää erillisen sopimuksen perusteella
kolmannelle.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta päättää, että
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1. Kajaanin kaupunki purkaa Ämmäkosken alapuolisen virkistyskalastusalueen, sallii
kalastamisen alueella ilman erillistä lupamaksua kalastuslain 7:n pykälän 2 momentin
mukaisin perustein.
2. Kajaanin kaupunki sopii kaupungin omistamien Ämmäkosken
alapuolisten vesialueiden liittämisestä Oulujärven yhteislupa-alueeseen siten, että
yhteislupa-alueeseen liitetään kaupungin omistamat vesialueet joen alajuoksulta
ponttoonisiltaan saakka.
3. Kajaanin kaupunki kieltää rannalta tapahtuvan kalastuksen tunnelivoimalan
purkutunnelin suulla maastoon merkityllä alueella 15 metriä lähempänä tunnelin
suuta.
4. Kajaanin kaupunki sallii kalastuslain 7:n pykälän 2 momentin mukaisella tavalla
viehekalastuksen yhdellä vieheellä omistamillaan Koivukosken yläpuolisilla vesialueilla
ilman erillistä lupamaksua.
5. Kajaanin kaupunki kieltää useammalla kuin yhdellä vavalla ja vieheellä tapahtuva
viehekalastus Ämmäkosken yläpuolella ja kiinteät pyyntivälineet kaikilla alueilla ovat
kaupungin omistamilla vesialueilla kielletty, ellei erityisistä oikeuksista tai
etuuksista muuta johdu.
6. Kalastuksessa on noudatettava kalastuslain mukaisia rajoituksia.
Päätös pannaan täytäntöön 1.10.2020 alkaen, ellei päätöksestä ole tehty
oikaisuvaatimusta. Voimalaitosten välisellä Linnanvirran alueella jatketaan yhteistyötä
Kajaanin Perhokerho ry:n kanssa voimassa olevien sopimusten mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä, valtuusto
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§ 64
Aloite pysäköintimaksujen poistamisesta koronaepidemian aikana
KAJDno-2020-303
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Heikkinen
jussi.heikkinen@kajaani.fi
Tekninen johtaja
Liitteet

1 Liite Kajaanin kauppiasyhdistys ry:n aloite pysäköintimaksuista 2020
Kajaani kauppiasyhdistys ry on lähettänyt ympäristötekniselle lautakunnalle aloitteen,
jossa esitetään, että Kajaanin kaupunkikeskustassa jatketaan maksutonta
aikarajoitettua pysäköintiä 31.12.2020 saakka meneillään olevan koronaepidemian
vuoksi.
Ympärisötekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20.5.2020 § 44 äänestyksen
jälkeen, että pysäköinti on maksutonta 2 h aikarajoituksella 15.9.2020 saakka.
16.9.2020 alkaen keskusta-alueen pysäköinti järjestetään ympäristöteknisen
lautakunnan kokouksen 16.05.2018 § 51 Pysäköintimaksujen ja maksullisen
pysäköintialueen muutos päätöksen mukaisesti.
Uudet päätöksen mukaiset liikennemerkit oli tilattu ja olivat myös saapuneet
muutama päivä ennen tulipaloa Kaupunginvarikolle. Ympäristöteknisen lautakunnan
päätöstä ei voitu panna heti täytäntöön heti sen saatua lainvoiman, koska
kaupunginvarikon tulipalossa 15.6.2020 tuhoutui kaupungin liikennemerkkivarasto.
Kaupunginvarikon tapauksen selvittely on vielä kesken vakuutusyhtiön kanssa. Uusien
liikennemerkkien toimitusaika kesäaikaan oli toimittajan arvion mukaan elokuun
jälkimmäisellä puoliskolla. Katu- ja puistoyksikkö käytti harkintaa ja ei tilannut uusia
merkkejä tuhoutuneiden tilalle, koska niiden käyttöajaksi olisi muodostunut alle
kuukausi. Täytäntöönpanoa on nyt valmisteltu siten, että 16.05.2018 § 51 mukainen
pysäköintijärjestely astuu voimaan 16.09.2020.
Ympäristöteknisen lautakunnan muutetussa käyttösuunnitelmassa 20.5.2020 § 47 on
hyväksytty ympäristötekniselle toimialalle tulojen vähenemää noin -0,5 milj. €
sisältäen pysäköintimaksutuottojen vähentymisen maksuttoman pysäköinnin vuoksi.
Koko vuoden pysäköintimaksutuotoiksi on budjetoitu 150 000 euroa. Alkuvuoden
2020 aikana pysäköintimaksutuottoja kertyi noin 33 600 euroa. Maksuttoman
kesäajan keskusta-alueen pysäköinnin vuoksi koko vuoden pysäköintimaksutuotoiksi
on arvioitu noin 80 000 euroa. Mikäli aloitteen mukainen maksuton aikarajoitettu
pysäköinti toteutuisi loppuvuoden osalta, tarkoittaisi se ympäristöteknisen toimialan
kunnallistekniikka- ja liikunta -tulosalueelle noin 46 000 euron menojen
sopeuttamistarpeen.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p 044 7100 263, sähköposti
muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.
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Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta pysyy aiemmassa päätöksessään eikä jatka maksutonta
aikarajoitettua pysäköintiä keskustan alueella 15.9.2020 jälkeen vaan 16.9.2020 alkaen
keskusta-alueen pysäköinti järjestetään ympäristöteknisen lautakunnan kokouksen
16.05.2018 § 51 Pysäköintimaksujen ja maksullisen pysäköintialueen muutos
päätöksen mukaisesti.
Äänestykset
Kari Kemppainen esitti Pasi Kilpeläisen kannattamana, että jatketaan maksutonta
aikarajoitettua kiekkopysäköintiä vuoden loppuun saakka. Ympäristötekninen
lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: teknisen johtajan ehdotus
JAA, jäsen Kemppaisen esitys EI.
Jaa
Panu Huotari
Ritva Mikkonen
Irja Seppänen
Ei
Päivi Huusko
Kaija Patronen
Kari Kemppainen
Pasi Kilpeläinen
Markus Leinonen
Aila Tartia-Jalonen
Jukka Poutiainen
Eveliina Korhonen
Päätös
Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi Kari Kemppaisen esityksen äänin 8-3.
Tiedoksi
Kajaanin kauppiasyhdistys, Pekka Kolehmainen, Matti Nousiainen
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§ 65
Ympäristöteknisen toimialan osavuosiraportti 30.6.2020
KAJDno-2020-195
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Niittyviita
erja.niittyviita@kajaani.fi
Controller
Liitteet

1 Liite Ympäristötekninen toimiala osavuosiraportti 30.6.2020
Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja
taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa.
Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden
toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä sekä erityisesti merkittäviin
poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2020 talousarvion toteutumisen arvioinnissa
analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.
Ympäristöteknisen toimialan osavuosiraportti esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kajaanin kaupunki
Ympäristötekninen lautakunta

Pöytäkirja
26.08.2020

6/2020

12 (20)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 66
Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2020
KAJDno-2019-1411
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Niittyviita
erja.niittyviita@kajaani.fi
Controller
Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteumavertailun kooste
ajalta 1.1.–31.7.2020 on esitetty oheisliitteissä.
- Oheisliite ympäristötekninen toimiala käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.
–31.7.2020.
- Oheisliite ympäristöteknisen toimiala investointiosan toteutumavertailu 1.1.
–31.7.2020.
Lisätietoja controller Erja Niittyviita, p. 044 7100 458 etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden sekä
investointiosan toteutumavertailut ajalta 1.1.–31.7.2020.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 67
Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2019-1408
Valmistelija / lisätiedot:
Jussi Heikkinen
jussi.heikkinen@kajaani.fi
Tekninen johtaja
Iltakouluasiat:
Talousarvio 2021
Kaupunginvarikon tilanne

Ympäristöteknisen lautakunnan seuraava kokous on 23.9.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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§ 68
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 8 Aidan hankkiminen Hevossuon kentälle, 11.06.2020
§ 9 Aitauksen hankkiminen Nakertajan kentälle koirien aktiviteettikenttää varten,
11.06.2020
Kiinteistökauppapäätös :
§ 3 Tontin 205-18-7-1 (Tuiskutie 1) varaaminen ja ehdollinen myyntipäätös, 21.07.2020
§ 4 Tontin 205-8- ********, Soidinsuo) myyminen, 24.07.2020
§ 5 Määräalan n. 7292 m² ostaminen tilasta 205-407-35-2 Välitalo 2, 11.08.2020
Osoitepäätös:
§ 6 Nakertajan kentän osoitepäätös, 22.06.2020
§ 7 Hevossuon kentän osoitepäätös, 22.06.2020
Tonttijakopäätös:
§ 5 Kiinteistöjä 205-10-15-5 (Uitontie 4a) ja 205-10-15-6 (Uitontie 4b) koskevan
tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 10/15/4,
tontti 205-10-15-7), 10.08.2020
Varauspäätös:
§ 4 Omakotitalotontin nro 205-24-9-1 (Kretonkitie 2, Kangasmaasto) varaaminen
ValonaKodit Oy:lle omakotitalon suunnittelua varten, 13.07.2020
§ 5 Omakotitalotontin nro 205-4- ********, Purola) varaaminen ********
omakotitalon suunnittelua varten, 13.07.2020
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 29 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 22.06.2020
§ 30 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 22.06.2020
§ 31 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 23.06.2020
§ 32 Rivitalotontin nro 205-5-103-3 (Rinnekatu 4, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
Asunto Oy Käpyrinteelle, 23.06.2020
§ 33 Rivitalotontin nro 205-5-103-2 (Rinnekatu 6, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
Asunto Oy Käpyrinteelle, 23.06.2020
§ 34 Rivitalotontin nro 205-5-103-1 (Rinnekatu 8, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
Asunto Oy Käpyrinteelle, 23.06.2020
§ 35 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 23.06.2020
§ 36 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 23.06.2020
§ 37 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
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§ 38 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 39 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 40 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 41 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 42 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 43 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 44 Kerrostalotontin nro 205-6-3-12 (Lohtajankatu 11, Puistola) vuokra-ajan
jatkaminen Asunto Oy Lohtajankatu 9-11:sta, 30.06.2020
§ 45 Kerrostalotontin nro 205-6-3-11 (Lohtajankatu 9, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen
Asunto Oy Lohtajankatu 9-11:sta, 30.06.2020
§ 46 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 47 Omakotitalotontin nro 205-5- ********, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen
********, 30.06.2020
§ 48 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 49 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 50 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 51 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 52 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 53 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 54 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 55 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 56 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 57 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 58 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
§ 59 Omakotitalotontin nro 205-8- ********, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen
********, 09.07.2020
Vuokrauspäätös:
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§ 10 Omakotitalotontin nro 205-4-68-9 (Kansakoulunkatu 17c, Purola) vuokraaminen,
14.07.2020
§ 11 Hevossuonkentän vuokraaminen värikuulapelialueeksi, 16.07.2020
§ 12 Liiketontin nro 205-18-34-1 (Riitetie 13, Kylmä) vuokraaminen Sakela Rakennus
Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 23.07.2020
Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 8 Tapahtuma-avustus Kajaanin Suunnistajien keskimatka - kansallinen
suunnistuskilpailu, 18.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Valinnat liikunnanohjaajien määräaikaisiin tehtäviin, 18.08.2020
§ 4 Valinta liikuntapaikkojenhoitajan vakinaiseen tehtävään, 18.08.2020
Suunnittelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Liikennevalojen ylläpitotöiden hankinta, optiovuodet 2021-22, 25.06.2020
Tekninen johtaja
Avustuspäätös:
§ 2 Tapahtuma-avustus Liikkeelle! -tapahtuma / Jormuan Tarmokkaat Urheilijat ry,
03.08.2020
§ 3 Tapahtuma-avustus Riihipihan Elojuhlat / Vuolijoen Maasetuyhdistys ry, 03.08.2020
§ 4 Tapahtuma-avustus Oktoberfest 2020 / Hokki Kainuu Oy, 12.08.2020
§ 5 Tapahtuma-avustus Hokki - Vaasan Sport ottelu 3.9.2020 / Hokki Kainuu Oy,
12.08.2020
§ 6 Tapahtuma-avustus Hokki - Kärpät peli 20.8.2020 / Hokki Kainuu Oy., 12.08.2020
Hankintapäätös:
§ 15 Teknisen alan pientarvikkeet, renkaat, ajoneuvosuodattimet ja
pienkonetarvikkeet OPTIO I, 30.06.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 4 Kiinteistöjen käsisammuttimien tarkastus ja huolto OPTIO I, 16.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Tilakeskus-tulosalueen yksiköiden päälliköt 1.8.2020 alkaen., 01.07.2020
Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Kainuun pelastuslaitoksen varaston rakennusurakka, 18.06.2020
§ 8 Kaukametsän pysäköintialueen kunnostustyöt, 15.07.2020
§ 9 Kirjaston ja Lohtajan koulun jätekatokset, 17.07.2020
§ 10 Kirjaston ja Lohtajan koulun jätekatokset, hankintapäätöksen itseoikaisu,
18.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
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Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§61, §62, §65, §66, §67, §68
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§63, §64
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin
ympäristötekninen lautakunta.
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
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Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin
kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

