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Saapuvilla olleet jäsenet
Teuvo Hatva, puheenjohtaja
Eero Suutari, 1. varapuheenjohtaja
Miikka Kortelainen, 2. varapuheenjohtaja
Auli Halonen
Helena Ohtonen
Marjatta Immonen
Pasi Kilpeläinen
Päivi Fonselius
Silja Keränen
Tea Heikkinen
Tero Paukkeri
Muut saapuvilla olleet
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Eila Aavakare
Tiina Kyllönen
Aki Räisänen
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Tarja Lempeä, Talousjohtaja
Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, saapui 14:28
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä
Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksesssa.

Tuija Aarnio
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 24.12.2021 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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§ 286
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.
Jari Tolonen, Eila Aavakare ja Tiina Kyllönen osallistuivat kokoukseen Teams-
etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Kajateriassa.
Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:
1) klo 14.05 - 14.25 Kokkosuon tuulivoimahanke; Markus Lammi ja Katja Tuukkanen,
VSB Energy
2) klo 14.25 - 15.15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma; Jyri Rautiainen, Ramboll Oy
3) klo 15.15 - 15.50 Palveluliikenteen jatko, Tiina Rusanen
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§ 287
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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§ 288
Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano
KAJDno-2021-113
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Keskushallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa
järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 13.12.2021 kokouksen
päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston 13.12.2021 kokouksen päätökset
tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 196,07.09.2021
Kaupunginhallitus, § 289, 21.12.2021
§ 289
Luolakankaan tuulipuiston osayleiskaava, Kajaani
KAJDno-2021-885
Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 196
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kyllönen
kirsi.kyllonen@kajaani.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Liite 1. Kaavoitusaloite Kajaani Luolakangas
2 Liite 2. Luolakankaan tuulipuiston osayleiskaava-alueen alustava rajaus
Kuvaus
Pohjan Voima Oy suunnittelee Kajaanin Luolakankaan alueelle tuulivoimapuiston
rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta
tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi. Hankealue sijoittuu Kajaanin
eteläosaan, Kajaanin Pyhännän ja Vieremän kuntarajojen tuntumaan, Kajaanin
Otanmäen lounaispuolelle. Alueen lounaispuolella on Kainuun maakuntakaavan 2020
ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 osoittama maakunnallisesti arvokas
kulttuurihistoriallinen kohde tai alue (Saaresmäen tie) ja kaakkoispuolella Natura 2000-
verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue Talaskangas. Alustavalla suunnittelualueella
sijaitsee Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030
osoittamat 110 kV:n pääsähköjohto, pääsähköjohdon yhteystarvemerkinnät ja
ulkoilureitti. Hankkeen koko alittaa voimassa olevan Kainuun
tuulivoimamaakuntakaavan seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden rajan.
Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä.
Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana
viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan
Luolakankaan alueelle voitaisiin sijoittaa enintään 9 tuulivoimalaa, joiden
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksittäisen tuulivoimalan yksikköteho 6–10
megawattia. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää Vuolijoen sähköasemalle.
Pohjan Voima Oy on solminut alustavia voimalaitospaikkoja koskevat
maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa. Hankkeella on Puolustusvoimien
hyväksyntä. Hankkeen ensimmäinen keskustelutilaisuus on järjestetty seudun
asukkaille verkkokokouksena 1.7.2021.
Pohjan Voima Oy esittää seuraavaa menettelyä:
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- Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden
rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
- Pohjan Voima Oy vastaa osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja suunnitelmien
kustannuksista. Lisäksi kaupunki perii Kajaanin kaupungissa kaavoituksesta ja muista
kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä perittävien maksujen mukaisesti 8000
euroa kaavahankkeen käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta (Kajaanin kaupungin
ympäristötekninen lautakunta 30.9.2015 § 71). Vastaavasti Kajaanin kaupunki vastaa
omista hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä
lakisääteisissä tehtävissä.
- Pohjan Voima Oy tulee esittämään kaavaa laativaksi konsultiksi kaavoittajan, jolla
on kaavan laatijan pätevyys ja jonka tulee täyttää myös Kajaanin kaupungin
laatuvaatimukset. Kaavoittajan valinta esitetään Kajaanin kaupungin hyväksyttäväksi.
- Pohjan Voima Oy esittää kaava-alueen rajaukseksi liitteen 1. mukaista aluerajausta.
Kaava-alueen rajaus ja tuulivoimaloiden sijoittelu täsmentyvät myöhemmin
laadittavien selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella. Myös tiestön ja
sähköaseman sijainnit täsmentyvät suunnittelun aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki hyväksyy Pohjan Voima Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen
valmistelun käynnistämisestä Luolakankaan tuulivoimapuistoa varten siten, että
tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli
kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.
Pohjan Voima Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja
suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin
kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä
perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta
30.9.2015 § 71) Pohjan Voima Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen
käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.
Pohjan Voima Oy:n tulee hyväksyttää Kajaanin kaupungilla kaavaa laativa konsultti,
kun kaavakonsultti on valittu.
Päätös
Hyväksyi.
Yleiskaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn ajan Teams-etäyhteydellä
Tomi Mäkipelto Pohjan Voima Oy:stä osallistui kokoukseen ja esitteli hanketta klo
15.36-15.50 Teams-etäyhteydellä ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
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Kaupunginhallitus, 21.12.2021, § 289
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kyllönen, Anne Siltavuori
kirsi.kyllonen@kajaani.fi, anne.siltavuori@kajaani.fi
kaavasuunnittelija, Kaupunginarkkitehti
Liitteet

1 Luolakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Pohjan Voima Oy:n omistama tytäryhtiö Luolakankaan Tuulipuisto Oy suunnittelee
korkeintaan 9 voimalan tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin kaupungin
eteläosaan Otanmäen taajamasta noin 5 km lounaaseen lähelle Pyhännän ja

Vieremän kuntarajoja. Kaava-alueen pinta-ala on noin 20 km2. Kunkin voimalan
yksikköteho on enintään 10 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 300
metriä. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon johdonvarsiliitynnällä hankealueen halki
menevään 110 kV:n johtoon tai rakentamalla 110 kV:n voimajohto olemassa olevan
voimalinjan rinnalle ja liittymällä Fingridin Vuolijoen sähköasemaan.
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia yleis- tai
asemakaavoja. Lähimmät voimassa olevat asema- ja yleiskaavat ovat Otanmäen
asemakaavat noin 5 km koilliseen hankealueesta sekä Piiparinmäen
tuulivoimaosayleiskaava noin 5 km luoteeseen hankealueesta. Noin kolmen kilometrin
etäisyydellä suunnittelualueesta lounaaseen sijoittuu vireillä oleva osayleiskaava,
Harsunlehdon tuulivoimaosayleiskaavaa, ja noin kuuden kilometrin etäisyydelle itään
suunnittelualueesta sijoittuu vireillä oleva Katajamäen tuulivoimaosayleiskaavaa.
Alueen lounaispuolella on Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun
vaihemaakuntakaavan 2030 osoittama maakunnallisesti arvokas
kulttuurihistoriallinen kohde tai alue Saaresmäen tie ja kaakkoispuolella Natura 2000-
verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue Talaskangas. Alustavalla suunnittelualueella
sijaitsee Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030
osoittamat 110 kV:n pääsähköjohto, pääsähköjohdon yhteystarvemerkinnät ja
ulkoilureitti. Hankkeen koko alittaa voimassa olevan Kainuun
tuulivoimamaakuntakaavan seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden rajan.
Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä.
Hankkeeseen liittyen on käynnistetty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA-laki 4 §), jossa vastaavana viranomaisena toimii Kainuun ELY-
keskus. YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja selvityksiä ja arviointien tuloksia
hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa
(YVA) tarkastellaan toteutusvaihtoehtoa VE1, jossa hankealueelle sijoittuisi 9 voimalaa.
YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.
Hankealueen rajaus on alustavasti myös kaavoitettavan alueen rajaus. Kaava-alueen
rajaus tarkentuu YVA-menettelyn yhteydessä laadittavien selvitysten, mallinnusten ja
vaikutusten arvioinnin myötä siten, että rajauksessa huomioidaan mm. Kainuussa
yleisesti tuulivoimahankkeissa suuntaa antavana käytettyä 40 dB:n mallinnettua
melualuetta voimaloista.
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Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistavan
osayleiskaavan laatimisen alueelle. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a-c § sekä 44 §
mukaisena siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan
perusteella. Yleiskaavoituksen yhteydessä arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n
mukaisesti kaavan toteuttamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia
ympäristöön. Vaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittäviksi arvioituihin
vaikutuksiin. Tuulivoimahankkeissa yleisesti merkittäväksi tunnistettuja vaikutuksia
ovat erityisesti melu- ja varjon vilkkumisvaikutukset, linnustovaikutukset sekä
maisemavaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan yhteisvaikutukset muiden
tuulivoimahankkeiden kanssa.
Maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään, on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunginhallitus käynnistää Luolakankaan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan laatimisen kuuluttamalla sen vireille ja asettaa samalla osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville.
Äänestykset
Asian käsittelyn jatkaminen JAA, Tea Heikkisen pöydällepanoesitys EI.
Jaa
Eero Suutari
Silja Keränen
Päivi Fonselius
Tero Paukkeri
Teuvo Hatva
Auli Halonen
Marjatta Immonen
Helena Ohtonen
Miikka Kortelainen
Ei
Pasi Kilpeläinen
Tea Heikkinen
Päätös
Tea Heikkinen Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle.
Äänestysjärjestysehdotus: Asian käsittelyn jatkaminen JAA, pöydällejättäminen EI.
Äänestyksen tulos 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä.
Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä.
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Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.
Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen oli kokouksessa läsnä asian esittelyn ajan.

Tiedoksi
Pohjan Voima oy
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Kaupunginhallitus, § 197,07.09.2021
Kaupunginhallitus, § 290, 21.12.2021
§ 290
Sotkamon ja Kajaanin Sivakkalehdon tuulivoimahankkeen laajennuksen kaavoitusaloite
KAJDno-2017-1364
Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Kyllönen
kirsi.kyllonen@kajaani.fi
kaavasuunnittelija
Kuvaus
ABO Wind Oy suunnittelee Kajaanin ja Sotkamon Sivakkalehdon alueelle
tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen
osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi. Hankealue
sijoittuu Kajaanin ja Sotkamon kuntien alueelle, Kivijärven ja Sopenjärven itäpuolelle ja
Talvivaaran länsipuolelle sekä Martikanvaaran eteläpuolelle. Alustavalla
suunnittelualueella Kajaanin puolella sijaitsee Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan
tuulivoima-aluevaraus tv-12 (Sivakkalehto) sekä Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030
kaivosmineraalialue (ek-m) ja turvetuotantoon soveltuva alue tu-1.
Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käynnissä.
Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana
viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan
Sivakkalehdon alueelle voitaisiin sijoittaa noin 45 tuulivoimalaa, joiden yksittäisen
tuulivoimalan nimellisteho olisi 6–10 megawattia. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää
Vuolijoen sähköasemalle. Voimajohto suunnitellaan toteuttavan yhdessä Kivikankaan
tuulivoimahankkeen (ABO Windin ja Metsähallituksen yhteishanke) ja Terrafamen
kanssa. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä.
ABO Wind Oy on solminut maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien
kanssa. Puolustusvoimat on antanut hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon
voimaloille, joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 300 metriä. Lausunnon mukaan
tuulivoimahankkeella ei nähdä olevan haittavaikutuksia Puolustusvoimien tutkien
toiminnalle. Hankealueen rajaus on hieman muuttunut puolustusvoimien viimeisestä
lausunnosta, hanketoimija pyytää uuden lausunnon kaavoitusprosessin alussa.
ABO Wind Oy esittää seuraavaa menettelyä:
- Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden
rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
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- YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy
sekä myöhemmin alueelle perustettava yhtiö, Sivakkalehdon Tuulivoima Oy
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki hyväksyy ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen
valmistelun käynnistämisestä Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa varten siten, että
tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli
kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.
ABO Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja
suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin
kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä
perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta
30.9.2015 § 71) ABO Wind Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen
käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.
ABO Wind Oy:n tulee hyväksyttää Kajaanin kaupungilla kaavaa laativa konsultti, kun
kaavakonsultti on valittu.
Päätös
Hyväksyi.
Yleiskaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen Teams-
etäyhteydellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Kaupunginhallitus, 21.12.2021, § 290
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kyllönen, Anne Siltavuori
kirsi.kyllonen@kajaani.fi, anne.siltavuori@kajaani.fi
kaavasuunnittelija, Kaupunginarkkitehti
Liitteet

1 Liite 1. ABO Wind Oy, Sivakkalehdon laajennetun alueen kaavoitusaloite
2 Liite 2. Sivakkalehdon laajennetun alueen alustava hankealue
ABO Wind Oy suunnittelee Kajaanin ja Sotkamon Sivakkalehdon alueelle
tuulivoimapuiston rakentamista ja on tehnyt Kajaanin kaupungille aloitteen
osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman sijoittamisen mahdollistamiseksi päivitetylle
kaava-alueelle. ABO Wind Oy:n ensimmäinen kaavoitusaloite pienemmälle
aluekokonaisuudelle on käsitelty 7.9.2021 kaupunginhallituksessa. ABO Wind Oy:n
tekemien alustavien selvitysten perusteella rakennukset Lumijärvellä ja Kivijärvellä
eivät ole enää käytössä, minkä takia hankealuetta on laajennettu samaan suuntaan
missä alustava sähköliityntäpiste sijaitsee.
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Hankealue sijoittuu Kajaanin ja Sotkamon kuntien alueelle, Kivijärven ja Sopenjärven
itäpuolelle sekä Määtänkylän ja Lahnasjärven asutuskeskittymien itäpuolelle.
Hankealueen laajennusosan itäpuolella sijaitsee Terrafamen kaivosalue.
Alustava kaava-alue rajautuu lounaassa Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-soppi osayleiskaava-
alueeseen. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä lännessä on vireillä oleva
Kivikankaan tuulivoimaosayleiskaava-alue.
Alustavalla suunnittelualueella Kajaanin puolella sijaitsee Kainuun
tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-12 (Sivakkalehto) sekä Kainuun
vaihemaakuntakaavan 2030 kaivosmineraalialue (ek-m) ja turvetuotantoon soveltuva
alue tu-1. Hankealue rajautuu pohjoisessa Kainuun maakuntakaavan 2020 ja Kainuun
vaihemaakuntakaavan 2030 osoittamiin päärataan ja liikennepaikkaan sekä
pääsähköjohto 110 kV:in. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan
käynnissä.
Hankkeelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA), jossa vastaavana
viranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus. Alustavan suunnittelutilanteen mukaan
Sivakkalehdon alueelle voitaisiin sijoittaa noin 76 tuulivoimalaa, joiden yksittäisen
tuulivoimalan nimellisteho olisi 6–10 megawattia. Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää
Vuolijoen sähköasemalle. Voimajohto suunnitellaan toteutettavan yhdessä
Kivikankaan tuulivoimahankkeen (ABO Windin ja Metsähallituksen yhteishanke) ja
Terrafamen kanssa. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat
kaavoitusprosessin edetessä.
ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät
maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Puolustusvoimat
on antanut hankesuunnitelmasta myönteisen lausunnon voimaloille, joiden
kokonaiskorkeus saa olla enintään 300 metriä. Lausunnon mukaan
tuulivoimahankkeella ei nähdä olevan haittavaikutuksia Puolustusvoimien tutkien
toiminnalle. Hankealueen rajaus on muuttunut puolustusvoimien viimeisestä
lausunnosta, hanketoimija pyytää uuden lausunnon kaavoitusprosessin alussa.
ABO Wind Oy esittää seuraavaa menettelyä:
- Kajaanin kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan siten, että kaavaa on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden
rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti.
- YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy
sekä myöhemmin alueelle perustettava yhtiö, Sivakkalehdon Tuulivoima Oy. Kajaanin
kaupungin kanssa toimitaan voimassa olevan kaavoituskäytäntöjen mukaan.
- Kaavoituskonsultiksi on hyväksytty AFRY Finland Oy.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kajaanin kaupunki hyväksyy ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen kaavoituksen
valmistelun käynnistämisestä Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa varten siten, että
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tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella, mikäli
kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman.
ABO Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, selvitysten ja
suunnitelmien kustannuksista sekä kuuluttamis- ym. kuluista. Lisäksi Kajaanin
kaupunki perii kaavoituksesta ja muista kaavoitukseen liittyvistä viranomaistehtävistä
perittävien maksujen mukaisesti (Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta
30.9.2015 § 71) ABO Wind Oy:ltä 8.000 (kahdeksan tuhatta) euroa kaavahankkeen
käsittelystä ja kaavoituksen ohjauksesta.
Kajaanin kaupunki on hyväksynyt viranhaltijapäätöksellä kaavaa laativaksi konsultiksi
AFRY Finland Oy:n.
Äänestykset
Asian käsittelyn jatkaminen JAA, Tea Heikkisen pöydällepanoesitys EI.
Jaa
Eero Suutari
Auli Halonen
Päivi Fonselius
Silja Keränen
Helena Ohtonen
Tero Paukkeri
Marjatta Immonen
Miikka Kortelainen
Teuvo Hatva
Ei
Pasi Kilpeläinen
Tea Heikkinen
Päätös
Tea Heikkinen Pasi Kilpeläisen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle.
Äänestysjärjestysehdotus: Asian käsittelyn jatkaminen JAA, pöydällepanoesitys EI.
Äänestyksen tulos 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä.
Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.
Kaavasuunnittelija Kirsi Kyllönen oli kokouksessa läsnä asian esittelyn ajan.

Tiedoksi
ABO Wind Oy
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§ 291
Työhyvinvointipäällikön valinta
KAJDno-2021-1109
Valmistelija / lisätiedot:
Jyrki Komulainen
jyrki.komulainen@kajaani.fi
Henkilöstöjohtaja
Kajaanin kaupungin työhyvinvointipäällikön tehtävä on ollut julkisesti haettavana 2. -
24.11.2021. Hakuilmoituksessa hakijoilta on edellytetty
kelpoisuusvaatimuksena soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja lisäksi on
edellytetty aiempaa kokemusta alalta, itsenäistä ja tuloksellista työotetta, erinomaisia
vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia verkostoissa. Valinnassa painotetaan osaamista ja
työkokemusta työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijatehtävässä.
Tehtävää haki määräajassa 13 hakijaa. Yhteenveto hakijoista liitetään pöytäkirjaan
kokouksessa.
Haastatteluun kutsuttiin ansiovertailun perusteella neljä hakijaa. Haastatteluun
kutsuttiin *********, *********, ********* ja *********. Haastattelut suoritettiin
9.12.2021. Haastatteluraatiin kuuluivat hallintojohtaja Tuija Aarnio, henkilöstöjohtaja
Jyrki Komulainen, palvelussuhdepäällikkö Hannu Westerinen, henkilöstön
kehittämispäällikkö Kati Pääkkönen sekä kaupunginhallituksen nimeäminä edustajina
Teuvo Hatva ja Tea Heikkinen. Haastatteluissa ulkopuolisena asiantuntijana ja
haastattelujen vetäjänä toimi Koulutusavain Oy:n asiantuntija.
Haastattelujen perusteella todettiin, että tarvetta soveltuvuusarvioinnin tekemiselle ei
ole.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus valitsee työhyvinvointipäällikön toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen. Työsuhteen täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa ja tehtävään
valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Työhyvinvointipäällikön työsuhteen ehdot ja palkkaus perustuvat työsuhteen alkaessa
voimassa olevan KVTES:n määräyksiin.
Päätös
Hyväksyi.
Työhyvinvointipäälliköksi valittiin sosionomi YAMK Heli Säkkinen.
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.
Tiedoksi
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§ 292
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2022
KAJDno-2021-1296
Valmistelija / lisätiedot:
Jyrki Komulainen
jyrki.komulainen@kajaani.fi
Henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Liite Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2022 lopullinen
Kunnallisen yhteistoimintalain (449/2007) 4 a §:n mukaan kunnassa on laadittava
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö-
ja koulutussuunnitelma pohjautuu kiinteästi kaupunkistrategiaan ja
henkilöstöohjelmaan sekä toimialojen ja liikelaitosten palvelutoiminnan
suunnitteluun. Henkilöstömenojen hillitsemiseksi hyödynnetään eläkepoistumaa ja
töiden järjestelyä osana palvelutoiminnan kehittämistä. Henkilöstön kehittämisen
tarpeet on koottu henkilöstöltä ja johdolta kyselyn avulla.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa vuodelle 2022 on laadittu yhteistoiminnassa
henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.
Suunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 8.12.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös
Hyväksyi.
Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.
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Konsernijaosto, § 17,03.12.2021
Kaupunginhallitus, § 293, 21.12.2021
§ 293
Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2021
KAJDno-2021-1270
Konsernijaosto, 03.12.2021, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 23.11.2021 § 270) mukaan
varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan
vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa.
Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten,
että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.
Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain
mahdollisimman vakaat.
Kajaanin kaupungin sijoitustuotot lokakuun lopussa ovat yhteensä noin 24,6 milj.
euroa koko sijoitusajalta (12/2019 alkaen) ja 15,3 milj. euroa vuoden 2021 osalta.
Sijoitussalkusta ei ole tuloutettu tuottoja aikaisemmin.
Kajaanin kaupungin tilinpäätösennuste 2021 esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tuoton
tulouttamisesta vuodelle 2021.
Päätös
Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20
% lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta.

Kaupunginhallitus, 21.12.2021, § 293
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi
Talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20
% lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 294
Vaalilautakunnat ja -toimikunnat, Aluevaalit 2022
KAJDno-2021-733
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Aluevaalit 2022 vaalilautakunnat ja -toimikunnat kh 21.12.2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
Historian ensimmäiset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen
liittyvät hyvinvointialueiden aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Vaaleilla
valitaan hyvinvointialueen ylimmän päätöksentekoelimen, aluevaltuuston jäsenet.
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan
ke 12.1. - ti 18.1.2022.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevia
laitoksia ja kotiäänestystä varten vähintään yksi vaalitoimikunta.
Kutakin äänestysaluetta varten asetettuun vaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan. Jäsenistä yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä ja sen tehtävänä on varsinaisen
vaalitoimituksen järjestäminen, äänestyslippujen alustava laskeminen, tarkastaminen
ja järjestäminen sekä tuloksen ilmoittaminen keskusvaalilautakunnalle.
Vaalitoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava muutoin paitsi kotiäänestystä varten
siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Jäsenistä yksi on
määrättävä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Vaalitoimikunnan
tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen ympärivuorokautista hoitoa
antavissa laitoksissa. Eduskunnan käsiteltävänä olevan lakiesityksen mukaan
varuskuntiin tulee järjestää laitosäänestys. Kaupunki varautuu järjestämään
äänestyksen, mikäli laki hyväksytään. Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksestä
huolehtivat henkilöt toimikuntien jäsenistä.
Valittaessa jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin tulee vaaleista
annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan jäsenten ja varajäsenten mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen
jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Yleensä lain vaatimuksen toteuttaminen edellyttää,
että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa ryhmittymää edustavaa henkilöä.
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Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joiden molempien osalta
vaatimuksen on täytyttävä. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Lautakuntien ja toimikuntien jäsenten kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä
täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella. Lautakuntien ja -
toimikuntiin valittavilla tulee olla yleinen kelpoisuus Kajaanin kaupungin
luottamustoimiin. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla jäsenenä tai
varajäsenenä vaalilautakunnassa. Vaalitoimikunnassa ei voi olla jäsenenä vai
varajäsenenä ehdokas itse, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttavaa ehdokkuutta tarkastellaan koko Suomen
laajuisesti; ehdokkuus missä tahansa kunnassa muodostaa jääviyden itselle ja em.
läheisille.
Kaupunki on jaettu äänestysalueisiin seuraavasti:
1. äänestysalue Keskusta
2.

"

Purola-Puistola

3.

"

Lehtikangas

4.

"

Variskangas

5.

"

Laajankangas

6.

"

Teppana

7.

"

Kuurna

8.

"

Kirkkoaho

9.

"

Kuluntalahti

10

"

Nakertaja

11.

"

Lohtaja

12.

"

Vuoreslahti

13.

"

Mainua

14.

"

Vuolijoen kirkonkylä

15.

"

Otanmäki

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus valitsee aluevaaleja 2022 varten
- kaupungin äänestysalueisiin vaalilautakunnat, kuhunkin lautakuntaan viisi jäsentä,
joista yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä
äänestysalueisiin nrot 1., 3 - 7. ja 11. viisi varajäsentä ja muihin alueisiin kolme
varajäsentä ja
- kolme vaalitoimikuntaa, kuhunkin toimikuntaan kolme jäsentä, joista yksi määrätään
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä kolme varajäsentä.
Lautakuntien ja toimikuntien varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Ensimmäisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin hoivayksikkö, Hoitokoti Kallio,
Eljaskartano ja Kainuun keskussairaala.
Toisen vaalitoimikunnan kohteita ovat Kajaanin Arvola-koti, Onnela-Koti, Mainiokoti
Linnantaus, Kajaaninhelmi, Hoitokoti Toppila, Salmijärven kuntoutuskoti ja Marian
Kartano.
Kolmannen vaalitoimikunnan kohteita ovat Emmakoti, Minnan Hoitokoti, Samoojan
kuntoutuskoti, Samoojantien asumispalvelut, Hoivakoti Menninkäinen ja
Rajamiehentien asunnot.
Kainuun Prikaatin laitosäänestyksen toimittaa kolmas vaalitoimikunta, mikäli
lakiehdotus tulee hyväksytyksi.

Päätös
Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Aiempaa ehdotusta muutetaan siten,
että alueiden 1. Keskusta, 6. Teppana ja 11. Lohtaja varajäsenten lukumäärä
pienennetään 3een.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutoksella tehdyn päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus valitsi vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin liitteen mukaiset henkilöt.

Tiedoksi
Valitut
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Kaupunginhallitus, § 218,28.09.2021
Kaupunginhallitus, § 295, 21.12.2021
§ 295
Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021 - 2025
KAJDno-2021-975
Kaupunginhallitus, 28.09.2021, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain mukaan vammaisneuvosto on yksi pakollisista kunnallisista
vaikuttamistoimielimistä. Vammaisneuvosto on edustamansa ryhmän osallistumis- ja
vaikuttamistoimielin, ei kunnan varsinainen toimielin.
Vammaisneuvosto tulee asettaa vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Neuvostolle on annettava
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen tai tarvittavien palveluiden kannalta. Vammaisilla
henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla neuvostossa riittävä
edustus.
Vammaisneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä, joista KAPOVA ry nimeää viisi,
ympäristötekninen toimiala yhden, Kainuun Sote yhden työntekijä- ja yhden
luottamushenkilöedustajan sekä kaupunginhallitus oman edustajansa.
Vammaisneuvoston toimikausi on 4 vuotta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- nimeää neuvostoon kaupunginhallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä
- pyytää KAPOVA ry:tä nimeämään neuvostoon viisi edustajaa ja varaedustajaa
- pyytää ympäristöteknistä toimialaa nimeämään neuvostoon yhden edustajan ja
varaedustajan
- pyytää Kainuun Sotea nimeämään neuvostoon yhden vammaispalvelujen
työntekijöiden edustajan ja yhden luottamushenkilöedustajan varajäsenineen
Vammaisneuvoston kokoonpano ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset on
tuotava kaupunginhallituksen tietoon. Neuvoston on toimitettava
kaupunginhallitukselle vuosittain toimintakertomus.
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Vammaisneuvoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna
2025 toimikautensa aloittava kaupunginhallitus asettaa uuden neuvoston.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Helena Ohtonen ja varajäseneksi Marjatta
Immonen.

Kaupunginhallitus, 21.12.2021, § 295
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Vammaisneuvosto 2021 - 2025
Verkkojulkisuus rajoitettu
KAPOVA ry, Kainuun Sote ja ympäristötekninen toimiala ovat nimenneet edustajansa
neuvostoon.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston toimikaudelle 2021 - 2025 liitteen
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 219,28.09.2021
Kaupunginhallitus, § 259,16.11.2021
Kaupunginhallitus, § 296, 21.12.2021
§ 296
Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2021 - 2025
KAJDno-2021-974
Kaupunginhallitus, 28.09.2021, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain mukaan vanhusneuvosto on yksi kunnan pakollisista
vaikuttamistoimielimistä. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän
osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, eivätkä ne ole kunnan varsinaisia toimielimiä.
Kaupunginhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa
kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka heidän tarvittavien palveluiden kannalta.
Vanhusneuvoston kokoonpanoon kuuluu 13 jäsentä. Jäsenet nimeää
seitsemän eläkeläisjärjestöä, Kainuun sote, ympäristötekninen toimiala,
sivistystoimiala, Kajaanin ammattikorkeakoulu, KAPOVA ry ja kaupunginhallitus.
Vanhusneuvoston toimikausi on 4 vuotta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- nimeää neuvostoon kaupunginhallituksen edustajan ja hänen varajäsenensä
- pyytää seuraavia tahoja nimeämään neuvostoon edustajansa ja tämän varajäsenen:
Kajaanin Eläkkeensaajat ry
Kajaanin Kunnalliset Eläkeläiset ry
Kajaanin Eläkeläiset ry
Eläkeliiton Kajaanin osasto
Kajaanin kansalliset seniorit ry
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Kajaanin Oikeutta eläkeläisille ry
Kainuun TVL:n eläkeläiset ry
KAPOVA ry
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Kainuun Sote -kuntayhtymä
ympäristötekninen toimiala
sivistystoimiala
Vanhusneuvoston kokoonpano ja siinä mahdollisesti tapahtuvat muutokset on
tuotava kaupunginhallituksen tietoon. Neuvoston on toimitettava
kaupunginhallitukselle vuosittain toimintakertomus.
Vanhusneuvoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna
2025 toimikautensa aloittava kaupunginhallitus asettaa uuden neuvoston.
Päätös
Hyväksyi.
Kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Päivi Fonselius ja varajäseneksi Tero
Paukkeri.

Kaupunginhallitus, 16.11.2021, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Eläkeläisjärjestöiltä (pl. yksi järjestö) ja viranomaisilta on saatu esitykset
vanhusneuvoston jäseniksi. KAPOVA ry valitsee edustajansa joulukuussa pidettävässä
vuosikokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenet toimikaudelle 2021 - 2025 liitteen
mukaisesti. KAPOVA ry:n edustaja nimetään joulukuussa ja kokoonpano tuodaan
kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Neuvoston toimikausi kestää siihen saakka, kunnes vuonna 2025 toimintansa aloittava
kaupunginhallitus on nimennyt uuden neuvoston.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, 21.12.2021, § 296
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
KAPOVA ry on valinnut kokouksessaan 4.12.2021 edustajaksi Lea Torvisen
vanhusneuvostoon toimikaudelle 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää Lea Torvisen KAPOVA ry:n edustajaksi muutoin jo aiemmin
valittuun vanhusneuvostoon kaudelle 2021 - 2025.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Lea Torvinen

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.12.2021

23/2021

29 (40)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 297
Maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmän jäsenen nimeäminen
KAJDno-2021-1198
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin ja Kuhmon kaupungit ovat ostopalvelusopimuksella luovuttaneet
maaseutuhallinnon järjestämisvastuun Sotkamon kunnalle. Sopimuksessa on
asetettu yhteistoimintaryhmä seuraamaan sopimuksen toteutumista ja toiminnan
kehittämistä. Ryhmään on nimetty jäseneksi yksi kunkin kunnan ehdottama jäsen ja
kunkin sopimuskunnan alueella toimivan tuottajajärjestön nimeämä jäsen.
Edellisellä valtuustokaudella Kajaanin kaupungin edustajana yhteistoimintaryhmässä
on toiminut Teuvo Hatva.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajan maaseutuhallinnon
yhteistoimintaryhmään valtuustokaudelle 2021 - 2025.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Teuvo Hatvan.
Tiedoksi
Valittu, Sotkamon kunta
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§ 298
Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen veteraaniasiain neuvottelukuntaan
KAJDno-2021-1332
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kaupungissa toimiva veteraaniasiain neuvottelukunta on veteraanijärjestöjen ja
kaupungin välinen neuvotteluelin. Neuvottelukunnan jäseninä ovat
veteraanijärjestöjen edustajat, tarvittaessa Kainuun Soten terveydenhuollossa
veteraaniasioita hoitavan tahon edustaja ja kaupungin edustaja. Kaupungin
veteraaniasiamiehenä toimii henkilöstöpäällikkö oman toimensa ohella.
Veteraanijärjestöissä on meneillään toiminnan uudistus ja tarkoituksena on
lähitulevaisuudessa lakkauttaa varsinaiset veteraanijärjestöt ja perustaa tilalle
paikallisia perinnetoimikuntia, joihin nykyiset veteraanijärjestöt sulautuvat.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää veteraaniasiain neuvottelukuntaan edustajansa ja hänelle
varajäsenen.
Päätös
Kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin Eero Suutari ja hänen varajäsenekseen
Pasi Kilpeläinen.

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.12.2021

23/2021

31 (40)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Ympäristötekninen lautakunta, § 116,27.10.2021
Ympäristötekninen lautakunta, § 125,24.11.2021
Ympäristötekninen lautakunta, § 141,15.12.2021
Kaupunginhallitus, § 299, 21.12.2021
§ 299
Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen
KAJDno-2020-706
Ympäristötekninen lautakunta, 27.10.2021, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen, Jussi Heikkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti, Tekninen johtaja
Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittinen ohjelma laaditaan valtuustokausittain.
Nykyinen ohjelmakausi jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Maankäyttöpoliittinen
ohjelma koostuu kunnan maapoliittisista linjauksista, joita ovat maanhankintaan ja
tonttien luovutukseen liittyvät keinot ja toimintatavat sekä kaavoitusohjelmasta, jossa
linjataan muun muassa keskustaajaman yleiskaavaan tukeutuen
tulevaisuudessa asemakaavoitettavat alueet. Ohjelmalla toteutetaan osaltaan
Kajaanin kaupunkistrategiaa ja mahdollistetaan kaupungin suunnitelmallinen ja
taloudellisesti kestävä kehittäminen pitkällä tähtäimellä.
Maankäyttöpoliittisen ohjelman laatimiseen on olemassa myös vahva säädösperusta.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön
suunnittelun sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan lisäksi myös maapolitiikan
harjoittamisesta, mikä pitää sisällään maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien
kehittämiselle.
Ohjelman valmistelun tueksi ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi
ohjelmalle on tarkoituksenmukaista perustaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa,
tukee ja seuraa ohjelman valmistelua. Ohjausryhmän tehtävänä on määrittää
tavoitteita ohjelmalle ja ohjata ohjelman sisällöllistä toteuttamista. Jotta
ohjausryhmätyöskentelyyn saadaan riittävästi vaikuttavuutta, ohjausryhmän
kokoonpanoon toivotaan edustusta kaikista valtuustoryhmistä sekä
puheenjohtajistosta. Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2019–2022 päivittämiseen
liittyvät kysymykset käsitellään ohjausryhmän kokouksessa.
Valmisteluvastuussa olevaan työryhmään kuuluvat:
- tekninen johtaja Jussi Heikkinen
- suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
- kaupungingeodeetti Jari Säkkinen
- kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori
- johtava rakennustarkastaja Kari Huusko
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Lisätietoja antavat: tekninen johtaja Jussi Heikkinen, 040 6783246, etunimi.
sukunimi@kajaani.fi ja kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, 044 412 4112, etunimi.
sukunimi@kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta nimeää maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–
2026 ohjausryhmään yhden jäsenen ympäristöteknisestä lautakunnasta, kutsuu
ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston
puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat
kaikista valtuustoryhmistä.
Päätös
Tea Heikkinen esitti Jukka Poutiaisen kannattama Pasi Kilpeläistä ohjausryhmän
jäseneksi. Saara Karjalainen esitti itseään ohjausryhmän jäseneksi.

Kokoustauko klo:17.38-17.41, jonka aikana tarkistettiin menettelytapaohjeistusta
kaupunginlakimieheltä.

Ympäristötekninen lautakunta nimesi ympäristöteknisestä lautakunnasta
maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–2026 ohjausryhmän jäseneksi Tea Heikkisen
esittämänä ja Jukka Poutiaisen kannattamana Pasi Kilpeläisen, kutsuu ohjausryhmään
kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja
pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista
valtuustoryhmistä.

Hyväksyi.

Ympäristötekninen lautakunta, 24.11.2021, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen, Jussi Heikkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen
ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen tapahtui menettelytapavirhe
ympäristöteknisen lautakunnan edustajan valinnan yhteydessä. Kokousasian käsittely
eteni, myös kokoustauon jälkeen, kuin normaalin asian käsittely vaikka kyseessä oli
henkilövalinta eli vaali. Vaalissa ehdotuksia ei aseteta vastakkain, vaan ääni annetaan
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suoraan henkilölle, joka on ehdolla. Lisäksi vaalissa ääniä voi antaa muillekin
vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille.
Ympäristöteknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä 27.10.2021 § 116
Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen on
tarkoituksenmukaista tehdä itseoikaisu.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, 040 678 3246, etunimi.
sukunimi(at)kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta kumoaa, kokouksen 27.10.2021 §
116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän
nimeäminen, ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen valinnan maankäyttöpoliittisen
ohjelman ohjausryhmään.
Ympäristötekninen lautakunta nimeää maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–
2026 ohjausryhmään yhden jäsenen ympäristöteknisestä lautakunnasta, kutsuu
ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston
puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat
kaikista valtuustoryhmistä.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Ympäristötekninen lautakunta, 15.12.2021, § 141
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Säkkinen, Jussi Heikkinen
jari.sakkinen@kajaani.fi, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Kaupungingeodeetti, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan kokouksessa 27.10.2021 § 116 Maankäyttöpoliittisen
ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen tapahtui menettelytapavirhe
ympäristöteknisen lautakunnan edustajan valinnan yhteydessä. Kokousasian käsittely
eteni, myös kokoustauon jälkeen, kuin normaalin asian käsittely vaikka kyseessä oli
henkilövalinta eli vaali. Vaalissa ehdotuksia ei aseteta vastakkain, vaan ääni annetaan
suoraan henkilölle, joka on ehdolla. Lisäksi vaalissa ääniä voi antaa muillekin
vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille.
Ympäristöteknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä 27.10.2021 § 116
Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän nimeäminen on
tarkoituksenmukaista tehdä itseoikaisu.
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, 040 678 3246, etunimi.
sukunimi(at)kajaani.fi
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Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristötekninen lautakunta kumoaa, kokouksen 27.10.2021 §
116 Maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjausryhmän
nimeäminen, ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen valinnan maankäyttöpoliittisen
ohjelman ohjausryhmään.
Ympäristötekninen lautakunta nimeää maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023–
2026 ohjausryhmään yhden jäsenen ympäristöteknisestä lautakunnasta, kutsuu
ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston
puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat
kaikista valtuustoryhmistä.
Päätös
Ympäristötekninen lautakunta kumosi kokouksessa 27.10.21 § 116 tekemänsä
päätöksen ja nimesi Pasi Kilpeläisen (7 ääntä) ja Saara Karjalaisen (3 ääntä)
välisen vaalin jälkeen ympäristöteknisestä lautakunnasta maankäyttöpoliittisen
ohjelman 2023–2026 ohjausryhmän jäseneksi Pasi Kilpeläisen, kutsuu ohjausryhmään
kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja
pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat kaikista
valtuustoryhmistä.
Hyväksyi.

Kaupunginhallitus, 21.12.2021, § 299
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Ympäristötekninen lautakunta kutsuu maankäyttöpoliittisen ohjelman 2023-2026
ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginvaltuuston
puheenjohtajan ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään luottamushenkilöedustajat
kaikista valtuustoryhmistä.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi Eero Suutarin, Veli-Matti Karppisen, Anne
Kemppaisen, Aki Räisäsen, Toni Raesalmen, Markku Oikarisen ja Veijo Moilasen.
Tiedoksi
Valitut henkilöt
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§ 300
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 15 Kainuulainen Joulutori 2021, 08.12.2021
§ 16 Tapahtuma-avustus liikunnallinen Extreme -rata koululaisille / Kainuun Liikunta
ry, 14.12.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 19 DPS 2020- 2023 Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten
hankinta; 10.12.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 03.12.2021
Muu päätös:
§ 7 Jäsenten nimeäminen ELY-keskusten maahanmuuttoasiain toimikuntaan,
10.12.2021
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 31 Koulutusapurahahakemus_henkilöstösuunnittelija, 14.12.2021
Kaupunginjohtaja
§ 26 Yrityspalveluseteli Oregana Oy, 15.12.2021
Hankintapäätös:
§ 18 Päällystysurakka 2022 optiovuoden käyttöönotto GRK Road Oy, 10.12.2021
§ 19 Kajaanin kaupungin joukkoliikenne 2022-2025, 15.12.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 6 Laboratorionäytteiden analyysipalvelut 2022-2025, 14.12.2021
Muu päätös:
§ 7 Osallistuminen Toto-76 loimilähdön markkinointiin 4.6.2022, 24.11.2021
§ 8 Talous- ja henkilöstöhallinnon (TaHe) palveluiden -uudistusprojektin asettaminen,
10.12.2021
Talousjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Kajaanin kaupungin sisäisen tarkastuksen toteuttaminen vuosina 2021-2022.,
30.11.2021
§ 4 Kirjanpitoaineiston arvonlisäverojen tarkastaminen 2019-2021, 08.12.2021
Talouspäätös:
§ 10 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 30.11.2021 - 28.2.2022, 29.11.2021
Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 82 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 26.11.2021
§ 83 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 29.11.2021
§ 84 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 29.11.2021
§ 85 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 02.12.2021

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
21.12.2021

23/2021

36 (40)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 86 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 07.12.2021
§ 87 Kainuun kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdistys, KAPOVA ry:n
kuntalisähakemus, 07.12.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ei siirrä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 301
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Työllisyysjaosto 1.12.2021
Konsernijaosto 3.12.2021
Elinkeinojaosto 7.12.2021
Osallisuus- ja hyvinvointijaosto 14.12.2021
Sivistyslautakunta 15.12.2021
Ympäristötekninen lautakunta 15.12.2021
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 15.12.2021

Tiedoksi merkittävät:
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (dno 22248/2020) 9.12.2021, oheisliite (KAJDno-
2018-130)
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite
Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 11 2021, oheisliite
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä
päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.
Päätös
Hyväksyi.
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Muutoksenhakukielto
§286, §287, §288, §289, §290, §300, §301
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§291, §292, §293, §294, §295, §296, §297, §298, §299
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 kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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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.

