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Saapuvilla olleet jäsenet
Teuvo Hatva, puheenjohtaja
Eero Suutari, 1. varapuheenjohtaja
Miikka Kortelainen, 2. varapuheenjohtaja
Auli Halonen
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Tero Paukkeri
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Tarja Lempeä, Talousjohtaja, sihteeri
Eila Aavakare
Tiina Kyllönen, saapui 14:44
Aki Räisänen
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, poistui 15:50
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä, poistui 15:50
Joni Partanen, Controller
Poissa

Pasi Kilpeläinen
Tea Heikkinen

Allekirjoitukset

Teuvo Hatva
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa

Tarja Lempeä
Sihteeri
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 10.9.2021 alkaen

pöytäkirjanpitäjä Tarja Lempeä
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§ 193
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.
Teuvo Hatva, Eero Suutari, Miikka Kortelainen, Helena Ohtonen, Marjatta Immonen,
Jari Tolonen, Tarja Lempeä, Jussi Heikkinen ja Joni Partanen olivat
paikalla kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydelllä.
Kokouksen alussa klo 14.05-15.05 käsiteltiin iltakouluasiana Kanerva Oy Loiste Oy:n
omistajana. Ari Koponen ja Aleksi Graan esittäytyivät.
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§ 194
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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§ 195
Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029
KAJDno-2021-886
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Hämäläinen
risto.i.hamalainen@kajaani.fi
Kehitysjohtaja
Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi
vuosille 2022–2029. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen
investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne
12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on
Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden
toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.
Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. valtion talousarvioesityksen valmistelussa.
Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja
hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt
kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly
investointiohjelmaan. Lausunto annetaan Lausuntopalvelu.fi:ssä vastaten
Väyläviraston esittämiin kysymyksiin. Kaupunki on antanut aiemmin lausunnon
valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, Liikenne 12 -suunnitelmasta
kokouksessaan 16.2.2021 § 30.
Ohjelmaluonnos ja muu aineisto linkistä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal
/Participation?proposalId=77291218-f99d-4b50-840c-d1450d26e3e8
Kajaanin kaupunki toteaa lausuntonaan vastauksina kysymyksiin seuraavaa:
ONKO INVESTOINTIOHJELMASSA KUVATTU YMMÄRRETTÄVÄSTI SEN
VALMISTELUPERIAATTEET?
Valmisteluperiaatteet on kuvattu hyvin ja selkeästi.
INVESTOINTIOHJELMAN LAATIMISTA OVAT OHJANNEET LIIKENNE 12 –SUUNNITELMAN
LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET, STRATEGISET LINJAUKSET JA TOIMENPITEET. ONKO
MIELESTÄNNE INVESTOINTIOHJELMASSA KOKONAISUUTENA ONNISTUTTU
VASTAAMAAN SILLE ASETETTUIHIN TAVOITTEISIIN? OVATKO INVESTOINTIOHJELMAN
PERUSTELUT VAIKUTUSTEN KAUTTA TASAPUOLISET JA SELKEÄT?
Investointiohjelman luonnos on laadittu hyvin ja vastaa Liikenne 12 -suunnitelman
asettamiin päämääriin ja tavoitteisiin ja se antaa hyvän kokonaiskuvan Suomen
väyläverkosta ja sen kehittämistarpeista, mutta investointien kohdistuminen ei
kohtele maata tasapuolisesti ja kattavasti.
Lausunnossaan Liikenne 12 -suunnitelmasta Kajaanin kaupunki totesi pitävänsä sen
tärkeimpinä toimenpiteinä alueiden saavutettavuuden parantamista alueiden
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kilpailukykyä tukien, ja että tavoite on kirjattu aivan oikein suunnitelmaan, mutta sen
osalta esitetyt toimenpiteet eivät vastaa tavoitteeseen. Kaupunki katsoi, että esitetyt
toimenpiteet korostavat suurten kaupunkien keskinäisiä yhteyksiä, mutta
maakuntakeskusten välisten yhteyksien kattava kehittäminen jää heikoksi.
Investointiohjelman luonnoksessa alueiden välisen saavutettavuuden tavoitteen
vaikutukset kohdistuvat voimakkaasti eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Itäisen
Suomen raideyhteyksien osalta todetaan ohjelman vain luovan edellytyksiä nopeuttaa
Kuopion ja Joensuun junayhteyksiä Helsinkiin 5–10 minuuttia. Vastaavasti tieverkon
parannustoimet puolestaan osoitettaisiin keskeisen päätieverkon ruuhkautuneille
osuuksille, ja että alueiden väliset saavutettavuusmuutokset kohdistuisivat erityisesti
Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien yhteyksiin Etelä-Suomeen.
Alueiden välisen saavutettavuuden tavoitteen vaikutukset ja edelleen sen ohjaamat
käytännön investoinnit tulee kohdentaa kattamaan tasapuolisemmin koko maata kuin
mitä luonnoksessa nyt on esitetty.
ONKO MIELESTÄNNE OHJELMAA MAHDOLLISTA MUUTTAA LIIKENNE 12 –
SUUNNITELMAN TALOUSRAAMIN PUITTEISSA SITEN, ETTÄ VALTAKUNNALLISEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN TAVOITTEET TOTEUTUISIVAT PAREMMIN JA
KOKONAISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MUKAAN TULOS OLISI PAREMPI? MITEN
MUUTTAISITTE OHJELMAA JA MITEN PERUSTELETTE PAREMMAT VAIKUTUKSET?
Ohjelmaluonnoksessa on paljon puutteita väyläverkon tasapuolisen kehittämisen ja
alueiden välisen saavutettavuuden osalta. Näitä ovat erityisesti Savon radan
minimaaliset parannustoimenpiteet 10 M€, VT 5 Leppävirta-Kuopio osuuden
jättäminen pois rahoitettavista investoinneista, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki
rataosuuden kehittämisen lopettaminen ja VT 22 Oulu-Kajaani yhteysvälille suunnatut
vain pienet pistemäiset hankkeet perusväylänpidon hankkeina 2,4 M€.
Ratahankkeista vain Oulu-Kontiomäki radan kehittäminen 32 M€ Oulun päässä sekä jo
aiemmin päätetty Laurila-Tornio-Haaparanta sähköistäminen kohdistuvat Pohjois-
Suomeen. Itä-Suomen osalta Karjalan radan parantamishanke Luumäen ja Joutsenon
välillä on mukana ohjelmassa. Savon radan kehittämisen jatkaminen on linjattu
Liikenne 12 -suunnitelmassa yhdessä Karjalan radan kanssa, mutta
investointiohjelmassa tavoitetta ei ole otettu käytännössä lainkaan huomioon.
Kajaanin kaupunki esittää, että ohjelmaa tulee korjata sekä täydentää seuraavasti:
Savon radan osalta ohjelman hankekoriin 1B tulee sisällyttää Kouvola-Kuopio
nopeudennostoon yhteensä 63 M€ Väylän hankekortin 26.5.2021 mukaisesti
esiselvitykseen 2018 perustuen. Sen lisäksi ohjelmaan tulee sisällyttää radan
merkittävä suunnitteluvalmiuden nosto, jonka tavoitteena on Kainuun, Pohjois-Savon
ja Etelä-Savon Liittojen keväällä 2021 teettämän kokonaisselvityksen investointitason
791 M€ mukainen suunnitteluvalmius. Edelleen ohjelmaan tulee lisätä pitkän aikavälin
tavoite Savon radan kehittämisestä toisena Etelä- ja Pohjois-Suomen yhdistävänä
pääratana, tavoitteena Pohjanmaan radan tasoinen nopeus ja sujuvuus.
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Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki rataosuuden kehittämisen lopettaminen on jätetty
ohjelman ulkopuolelle sillä perusteella, että Oulu-Kontiomäki radan parantaminen
turvaa transitoliikenteen sujuvuuden. Kaupunki katsoo, että ratayhteyden
liikennepaikkojen kehittäminen 69,4 M€ on sisällytettävä ohjelmaan, että Pohjois-
Suomen rataverkko pystyy vastaamaan kasvaviin tavaraliikenteen kuljetustarpeisiin.
Pohjanmaan radan jatkoparantaminen Liminka-Oulu -kaksoisraiteen ja
liikennepaikkojen osalta 145 M€ on sekin jätetty pois. Kaupunki on pitkään tukenut
osaltaan Pohjanmaan radan nopeuttamista Oulu-Kainuu Tervan Tie ry. yhteistyössä, ja
katsoo, että Liminka-Oulu välin hanke tulee sisällyttää ohjelmaan.
Ohjelman investoinneista pois jätetty VT 5 Leppävirta–Kuopio 122 M€ tulee sisällyttää
rahoitettaviin hankkeisiin. Pois jäännin esitetty peruste, ettei hanke ei ole
yhteiskuntataloudellisesti kannattava, ei ole kestävä. Valtatie on toinen keskeinen
maantieyhteys Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä VT 4 rinnalla, ja luonnoksessakin
todetaan aivan oikein tiejakson heikkoudet ja vaarallisuus liikenteen määrään
suhteutettuna. Lisäksi valtatien jatkokehittämisen seuraavan vaiheena ohjelmaan
tulee sisällyttää Siilinjärvi-Iisalmi välin parantamisen suunnittelu ja sen arviolta noin
200 M€ investoinnin tarkentaminen.
Kaupunki uudistaa Liikenne 12-suunnitelmasta tekemänsä esityksen, että VT 22 Oulu-
Kajaani-Vartius Pohjois-Suomen tärkeimpänä poikittaisena yhteysvälinä ja
kansainvälisenä liikenneyhteytenä tulee sisällyttää pääväyläasetukseen, ja samalla
toteuttaa sen tieluokituksen muutos VT6:ksi jatkumaan Kajaanista Ouluun, jota
Kainuun Liitto on esittänyt. Lisäksi investointiohjelmaan tulee sisällyttää VT22
kehittämisen jatkaminen välillä Oulu- Muhos-Kajaani 40 M€ sekä valtatien pitkän
aikavälin vaiheittainen jatkokehittäminen aiemmin tehtyjen selvitysten mukaisesti.
Ottamalla edellä esitetyt kehittämiskohteet huomioon ohjelmassa sen vaikuttavuutta
pystytään merkittävästi edistämään koko maan liikenneyhteyksien ja
saavutettavuuden parantamiseksi, elinkeinoelämän kuljetustarpeiden täyttämiseksi
sekä liikennejärjestelmän kokonaisuuden hahmottamiseksi.
MITEN KEHITTÄISITTE INVESTOINTIOHJELMAN LAATIMISEN PROSESSIA, SEN
PÄIVITTÄMISTÄ JA SEURANTAA? SAAKO VÄYLÄVIRASTO RIITTÄVÄSTI JA OIKEA-
AIKAISESTI TIETOA VÄYLÄVERKON KUNNOSSAPITO- JA KEHITTÄMISTARPEISTA MM.
ALUEELLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN, VÄYLIEN SUUNNITTELUN JA
ASIAKKUUSYHTEISTYÖN AVULLA?
Kajaanin kaupunki totesi lausunnossaan Liikenne 12 -suunnitelmasta, että sen
toteuttamisen ja vaikuttavuuden kannalta tärkein on Väyläviraston johdolla laadittava
investointiohjelma, ja että ohjelma on laadittava yhteistyössä kuntien,
elinkeinoelämän ja alueellisten toimijoiden kanssa siten, että vuoropuhelu on aidosti
osallistavaa, läpinäkyvää ja tietopohjaista. Nyt lausuntokierroksella oleva ohjelma ei
vastaa tähän tavoitteeseen. Erityisesti ohjelman vaikutusten arvioinnin puutteet
aluekehityksen ja saavutettavuuden osalta korostuvat. Ohjelmaprosessia voidaan
parantaa ottamalla paremmin huomioon alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat
ja käymällä aitoa vuoropuhelua alueiden kanssa.
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MITEN MUUTEN HALUATTE KOMMENTOIDA INVESTOINTIOHJELMAA?
Liikenne 12 -suunnitelmasta antamassaan lausunnossa kaupunki totesi, että
liikenneverkon rahoituspohjan laajentamiseksi suunnitelmaluonnoksessa esitetty
yhteisrahoitusmalli valtion ja kuntien rahoituksen suhteen on kohtuuton eikä ole
hyväksyttävissä. Se muuttaisi valtion ja kuntien kustannusvastuita ja lisäisi kuntien ja
kaupunkiseutujen välistä eriarvoisuutta. Lähtökohtana tulee olla, että valtio vastaa
valtion liikenneväylistä ja kunnat katuverkosta. Yhteisrahoitusmallin tulee koskea
jatkossakin tapauskohtaisesti vain isoja hankekokonaisuuksia tai sopimuksellista
hankeyhteistyötä kuten esimerkiksi MAL-sopimuksissa. Ehdotettu yhteisrahoitusmalli
sai lausuntokierroksella hyvin laajasti kritiikkiä.
Valtioneuvoston hyväksymässä Liikenne 12 -suunnitelmassa yhteisrahoitusmallin
osalta todetaan, että valtio kantaa jatkossakin vastuun valtion väyläverkkojen
rahoituksesta. Sopimuksellisen yhteisrahoitusmallin periaatteita sovelletaan vain, kun
pääsäännöstä eli hallinnoinnin ja väylänpidon vastuiden mukaisesta kustannusten
kattamisesta yhteisin sopimuksin poiketaan. Kajaanin kaupunki katsoo, että linjaus on
oikea, ja että valtion ei tule yksipuolisesti päättää kehittämishankkeiden osalta
yhteisrahoitusmallin käytöstä. Maantiet, rautatiet, vesiväylät ja lentoasemat ovat
kansallista infraa, ja ne kuuluvat valtion ylläpitämiksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtion väyläverkon investointiohjelman
luonnoksesta vuosille 2022–2029 esittelyteksin mukaisen lausunnon.
Päätös
Hyväksyi.
Kehitysjohtaja Risto Hämälainen esitteli asiaa ja osallistui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn ajan.

Tiedoksi
Väylävirasto
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§ 196
Luolakankaan tuulipuiston osayleiskaava, Kajaani
KAJDno-2021-885
Valmistelija / 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:
- 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

Kajaanin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
07.09.2021

15/2021

11 (34)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

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.
Tiedoksi
Pohjan Voima Oy
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§ 197
Sotkamon ja Kajaanin Sivakkalehto tuulivoimahanke
KAJDno-2017-1364
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Kyllönen
kirsi.kyllonen@kajaani.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Liite 1. ABO Wind Oy:n esitys tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämisestä
6.7.2021
2 Liite 2. Sivakkalehto alustava hankealue
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.
- YVA:n ja kaavoituksen kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy
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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.
Tiedoksi
ABO Wind Oy
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Kaupunginhallitus, § 137,22.06.2021
Kaupunginvaltuusto, § 61,09.08.2021
Kaupunginhallitus, § 198, 07.09.2021
§ 198
Tarkastuslautakunnan jäsenten muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-405
Kaupunginhallitus, 22.06.2021, § 137
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain 30 § mukaan kunnassa on oltava valtuuston asettama tarkastuslautakunta.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä
arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee olla valtuutettuja.
Hallintosääntö 9 §:
"Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja
yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja. Muiden varsinaisten jäsenten tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja."
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on
huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Tämän lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos
kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84
§:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä valmistelee kunnanhallitukselle esityksen
tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle
muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen;
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2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiöön
palveluksessa; eikä
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.08.2021, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Tarkastuslautakunta 2021-2025
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä.
Päätös
Valittiin liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 198
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
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Hallintojohtaja
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jotka eivät ole vaalikelpoisia
lautakuntaan, koska molemmat työskentelevät Kajaanin kaupungin palveluksessa.
Henkilöt ovat pyytäneet eroa tehtävästä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Minna Leinoselle ja hänen
henkilökohtaiselle varajäsenelleen Anni Rimpiläiselle,
- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen, joka toimii lautakunnan
varapuheenjohtajana ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 135,22.06.2021
Kaupunginvaltuusto, § 59,09.08.2021
Kaupunginhallitus, § 199, 07.09.2021
§ 199
Ympäristöteknisen lautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-406
Kaupunginhallitus, 22.06.2021, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosääntö 10 §:
" Ympäristöteknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) valtuuston toimikaudekseen
valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla kaupunginvaltuuston
jäseniä."
Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § vaalimenettelystä ja tasa-arvolain 4a § tasa-
arvovaatimuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee ympäristötekniseen lautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä toimikaudeksi 2021–2025 sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
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Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.08.2021, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Ympäristötekninen lautakunta 2021-2025
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee ympäristötekniseen lautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä toimikaudeksi 2021–2025 sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Valittiin liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 199
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Eveliina Kinnunen on pyytänyt eroa
lautakunnan jäsenyydestä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto myöntää eron ympäristöteknisen lautakunnan varajäsen Eveliina Kinnuselle
- nimeää jäsen Kaija Patroselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 139,22.06.2021
Kaupunginvaltuusto, § 63,09.08.2021
Kaupunginhallitus, § 200, 07.09.2021
§ 200
Pelastuslautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021 – 2025
KAJDno-2021-426
Kaupunginhallitus, 22.06.2021, § 139
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Hallintosääntö 11 §:
Pelastuslautakuntaan kuuluu kymmenen (10) valtuuston toimikaudekseen valitsemaa
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenistä nimeää
Kajaanin kaupunki 3 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Muut kunnat
nimeävät yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan
puheenjohtajaksi määrätään Kajaanin kaupungin edustaja.
Vaalin toimittamisen osalta kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.
Vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole kuntalain 74 §:n mukaan:
1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
ao. lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Mikäli valmisteilla oleva Sote-uudistus toteutuu hallituksen esitystyksen mukaisesti,
päättyy ao. toimielimen toimikausi 1.1.2023 uusien hyvinvointialueiden aloittaessa
toimintansa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
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- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 11 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.

Kaupunginvaltuusto, 09.08.2021, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 200
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- valitsee pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 10 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä, joista kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
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varajäsenet nimeää Kajaanin kaupunki ja muut 7 jäsentä ja henkilökohtaista
varajäsentä kukin muu pelastustoimen yhteistyössä mukana oleva kunta, sekä
- määrää varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, § 170,17.08.2021
Kaupunginhallitus, § 201, 07.09.2021
§ 201
Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle 2021
- 2023
KAJDno-2021-819
Kaupunginhallitus, 17.08.2021, § 170
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Liite Edustajat eri yhteisöissä 2021
Kaupunginhallituksen tulee nimetä kaupungin edustajat eri yhteisöihin ja samalla
velvoittaa valitut henkilöt ottamaan hyvissä ajoin ennen kokousta tarvittaessa yhteyttä
kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävänä oleviin
asioihin. Kaupunginjohtaja ratkaisee, onko asia syytä viedä kaupunginhallituksen
keskusteltavaksi.
Yhtiö- ja vuosikokousedustajien tulee keskustella talousjohtajan kanssa yhtiön tai
yhteisöjen taloudellista tilannetta koskevista seikoista.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
- nimeää kaupungin edustajat yhteisöihin,
- velvoittaa valitut henkilöt ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen kokousta
tarvittaessa kaupunginjohtajaan kaupungin kannan muodostamiseksi päätettävinä
oleviin asioihin
- päättää, että eri yhtiöiden yhtiökokouksissa ja yhteisöjen vuosikokouksissa
kaupunkia edustaa hallintojohtaja tai talousjohtaja tai heidän määräämänsä henkilö ja
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- antaa kaupungin kokousedustajille ohjeet yhtiö- ja vuosikokouksissa hallitukseen ja
tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä.

Päätös
Kaupunginhallitus nimesi edustajat eri yhteisöihin liitteen mukaisesti.
Kajaanin Ammattikorkeakoulun hallitus täydentyy muiden tahojen edustuksella ja
Kainuun Soten, Kainuun liiton ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymien valinnat jätettiin
pöydälle.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 201
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan on nimetty Jonna Kyllönen (KESK).
Valtuuskunnassa on Kajaanin kaupungilla 4 paikkaa ja kaikilla jäsenillä
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukseen on saatu suostumukset työ- ja
elinkeinoelämän, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajilta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää edustajat
- Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukseen 17.8.2021 kokouksessa nimettyjen
jäsenten lisäksi elinkeino- ja työelämän edustajiksi Tuomo Kälkäjä ja Jukka
Juvonen, henkilökunnan edustajaksi Risto Oikari ja opiskelijoiden edustajaksi Kati
Huhtala,
- Kainuun Sote -kuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan,
- Kainuun liitto -kyntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan,
- Kainuun Jätehuolto -kuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan sekä
- Kajaanin Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan Jonna Kyllöselle henkilökohtaisen
varajäsenen ja lisää kolme jäsentä varajäsenineen.
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Päätös
Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajat
- Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukseen 17.8.2021 kokouksessa nimettyjen
jäsenten lisäksi elinkeino- ja työelämän edustajiksi Tuomo Kälkäjä ja Jukka Juvonen,
henkilökunnan edustajaksi Risto Oikari ja opiskelijoiden edustajaksi Kati Huhtala.
- Kainuun Sote -kuntayhtymän hallitukseen Esa Ahonen (ja varajäsen Anas Al
Natsheh), Tea Heikkinen (ja varajäsen Olga Alanne), Aki Räisänen (ja varajäsen Toivo
Peppanen), Hannu Suutari (ja varajäsen Toivo Sistonen).
- Kainuun Sote -kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Pasi Kilpeläinen (ja
varajäsen Kimmo Härkönen), Jari Lindh (ja varajäsen Antero Kyllönen), Timo Lehtisaari
(ja varajäsen Antti Schroderus) sekä Leena Törrö (ja varajäsen Esko Piippo).
- Kainuun liitto -kuntayhtymän hallitukseen Anni Rimpiläinen (ja varajäsen Maarit
Ojavuo), Eila Aavakare (ja varajäsen Minna Partanen), Vesa Kaikkonen (ja varajäsen
Paavo Keränen), Miariikka Tervonen (ja varajäsen Auli Halonen), Markku Oikarinen (ja
varajäsen Jouni Ruuskanen).
- Kainuun liitto -kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Silja Keränen (ja varajäsen
Karoliina Kuvaja), Tuukka Karjalainen (ja varajäsen Valtteri Arffman), Veli-Matti
Karppinen (ja varajäsen Teuvo Hatva), Heikki Hekkala (ja varajäsen Marjo
Kangasharju), Sanna Pakkala-Juntunen (ja varajäsen Paavo Enroth). Lisäksi Paltamon
edustajan Tuula Korvajärven varaedustajaksi valittiin Marjatta Immonen ja Paltamon
edustajan Jari-Pekka Pyykkösen varajäseneksi Jouni Lämpsä.
- Kainuun Jätehuolto -kuntayhtymän hallitukseen Timo Honkila (ja varajäsen Juhani
Karjalainen) sekä Jarno Mikkonen (ja varajäsen Teppo Kääminen).
Kainuun Jätehuolto -kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Voitto Määttä (ja
varajäsen Timo Hurskainen).
Kajaanin Palvelutalosäätiön valtuuskuntaan Jonna Kyllösen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marjatta Immosen. Muut Kajaanin Palvelutalosäätiön
valinnat täydennetään myöhemmin.
Minna Partanen oli pois kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajan
(yhteisöjäävi).

Esteellisyys
Minna Partanen
Tiedoksi
Valitut
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Kaupunginvaltuusto, § 37,08.06.2020
Kaupunginhallitus, § 44,02.03.2021
Kaupunginvaltuusto, § 15,22.03.2021
Kaupunginhallitus, § 202, 07.09.2021
§ 202
Kajaanin kaupungin historiankirjoitus, toimikunnan nimeäminen
KAJDno-2020-873
Kaupunginvaltuusto, 08.06.2020, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen esittämä ja useiden muiden
valtuutettujen ja varajäsenten (yht. 46) allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite:
Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunki hoitaa kuntoon
kaupungin historiankirjoituksen, sillä edellinen julkaistu kaupungin historiateos on
vuodelta 1994 ja se loppuu sisällöllisesti vuoteen 1976. Oiva aika historiateoksen
päivitykselle olisi vuosi 2026, jolloin Kajaani täyttää 375 vuotta."

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

Kaupunginhallitus, 02.03.2021, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
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Kaupungin historian kirjoittamisen kustannukset muodostuvat kirjoittajan palkkiosta,
kuvatoimituksesta, taiton suunnittelusta ja painatuksesta. Kustannustaso tulee
olemaan useita kymmeniä tuhansia euroja, painatusmäärästä riippuen. Aikaa
kirjoittamistyölle tulee varata useampi vuosi. Tavoitteena on historiikin julkaiseminen
kaupungin 375-vuotisjuhlavuonna 2026.
Luonteva aika historiikille olisi vuodet 1977 - 2006 (edellisen historiikin loppumisesta
Vuoljoen kuntaliitokseen).
Kaupunki täyttää 6.3.2021 370 vuotta ja tämän kunniaksi kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle periaatepäätöksen tekemistä kaupungin historiankirjoituksen
aloittamisesta mahdollisimman pikaisesti jo tänä vuonna ja sitoutumisesta työn
aiheuttamiin määrärahavarauksiin tulevina vuosina.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto päättää aloittaa kaupungin historiankirjoituksen teettämisen ja että
valtuusto tekee periaatepäätöksen määrärahojen varaamisesta ao. tarkoitukseen
tulevina vuosina
- valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi siten muutettuna, että historiikki ulotetaan vuoteen 2012.

Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
- valtuusto päättää aloittaa kaupungin historiankirjoituksen teettämisen ja että
valtuusto tekee periaatepäätöksen määrärahojen varaamisesta ao. tarkoitukseen
tulevina vuosina
- historiikki ulotetaan vuoteen 2012
- valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 202
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kajaanin kaupunki on päättänyt valtuustoaloitteen pohjalta kirjoituttaa kaupungin
historian ajalta 1976 - 2012. Kirja julkaistaan vuonna 2026, jolloin kaupunki täyttää 375
vuotta. Historiakirjoituksen toteuttamiseksi tarvitaan toimikunta, joka valitsee kirjan
kirjoittajan sekä vastaa kirjan sisällöstä, laajuudesta, kuvituksesta
ja painatuksesta. Toimikunnan jäsenet edustavat kirjan käsittämällä aikajaksolla
kaupungin kehityksessä mukana ollutta keskeistä virkamiesjohtoa ja poliittista johtoa
sekä historian ja muun alan asiantuntemusta. Toimikunta voi haastatella ja
kutsua kokouksiinsa tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä.
Toimikunnan puheenjohtajaksi on lupautunut koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi
Tuominen ja sihteeriksi museonjohtaja Antti Mäkinen.
Kiinnostusta toimikunnan jäsenyyteen kysyttiin 7 henkilöltä, jotka kaikki olivat
mielellään käytettävissä tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin historiankirjoitusta vuosilta 1976 -
2012 ohjaavan toimikunnan. Toimikunnan jäseniksi nimetään:
- Anssi Tuominen, puheenjohtaja
- Antti Mäkinen, sihteeri
- Erkki Vähämaa, Risto Brunou, Timo Soininen, Aila Latipää, Erkki Moilanen, Paavo
Enroth ja Aki Räisänen.
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen lisäyksellä, että toimikunnan
jäseneksi nimetään lisäksi Sisko Rimpiläinen.
Tiedoksi
Toimikunnan jäsenet
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Kaupunginvaltuusto, § 42,31.05.2021
Kaupunginhallitus, § 203, 07.09.2021
§ 203
Valtuustoaloite turvallisuuspoliittisen koulutuksen lisäämisestä
KAJDno-2021-605
Kaupunginvaltuusto, 31.05.2021, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Teemu Nivan esittämä ja muun
perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen
valtuustoaloite:
Turvallisuuspoliittisen koulutuksen lisäämisestä
"Viime vuosien muutokset maailman tilanteessa ovat olleet hyvin nopeita. Vuonna
2015 Suomeen kohdistui ennen näkemätön turvapaikanhakijoiden tulva, vuonna 2017
Suomessa koettiin maan terrori-isku Turussa ja vuonna 2019 lähti liikkeelle SARS-
Covid-19 virus, jonka vaikutukset ovat olleet merkittävät ympäri maailmaa.
Tapahtumien alle on helppo unohtaa Itä-Ukrainan sota, joka alkoi vuonna 2014.
Tapahtumien alle on myös helppo unohtaa tulevat uhkakuvat, jotka ovat vaikeammin
hahmotettavissa ja ovat monimutkaisempia ja monisyisempiä. Tällä tarkoitamme
kyber- ja hybridiuhkia sekä harmaan ajan toimintaa. Vieraan vallan agenttina ei toimi ”
James Bond”, vaan todennäköisemmin kotimaan kansalainen, joka on saatu
houkuteltua ja painostettua toimimaan vieraan vallan hyväksi.
Ottaen huomioon erilaiset uhkakuvat ja niiden mahdollisuudet katsomme, että
valtuustolle olisi hyvä pitää koulutus, jossa opetetaan tunnistamaan erilaisia
uhkakuvia, käydään läpi nykyisiä sisä-, ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkemyksiä.
Koulutuksessa olisi hyvä käsitellä muun muassa avoimen lähteen tiedustelua (Osint),
jotta valtuutetut kykenevät tunnistamaan tiedustelun kohteet sekä riskiryhmät
(poliitikot, virkamiehet, elinkeinoelämä).
Perussuomalaisten ryhmä toivoo, jotta koulutusta pidettäisiin kahden vuoden välein.
Valtuustokauden alussa ja puolessa välissä."
Ehdotus
Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
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Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 07.09.2021, § 203
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Valtuustoaloitteessa esitetään kokonaisvaltaisen, yleiseen turvallisuustilanteeseen
liittyvän koulutuksen järjestämistä valtuutetuille.
Valtuustoaloitteessa on tunnistettu monia yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyviä
muutoksia, jotka vaativat aiempaa herkempää ja uudenlaista varautumiskykyä
organisaatioilta. Vastuu kaupungin poikkeustilanteisiin varautumisesta ja
organisaation kyvykkyydestä on kaupunginhallituksella. Kaupunginhallitus on
hyväksynyt päivitetyn valmiussuunnitelman yleisen osan kesäkuussa 2021.
Tietoisuuden lisääminen vallitsevasta geopoliittisesta, valtakunnallisesta ja
paikallisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä vahvistaa päätöksentekijöiden ja
viranhaltijoiden osaamista varautumisessa ja ns. hiljaisen tiedon havainnoinnissa.
Koulutuksen järjestäminen on perusteltua.
Konsernipalvelut valmistelevat alkuvuodelle 2022 valtuutetuille ja viranhaltijoille
tarkoitetun tilaisuuden, jossa keskitytään yleiseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen
ja tulevaisuuden näkymiin. Tilaisuudessa esitellään asiaa sekä yleisellä, geopoliitisella
että paikallisella tasolla.
Harkinta koulutuksen säännöllisestä toteuttamisesta tehdään ao. tapahtumasta
saadun kokemuksen perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle esittelytekstin mukaisen lausunnon ja esittää,
että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 204
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 2 Työelämän kehittämisraha 2021 Keva, 24.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Hyvinvointikoordinaattorin virkavalinta, 30.08.2021
Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 17 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 27.08.2021
§ 18 Koulutusapurahahakemus_lastentarhaopettaja, 30.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 12 omaehtoisen kouluttautumisen tuki_lähihoitaja, 30.08.2021
Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 3 Kaupungin järjestämien toimintojen rajoittaminen koronan takia, 30.08.2021
Maahanmuuttajapalveluiden johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Hankepäällikkö ja -koordinaattori Kaspa-hankkeeseen, 31.08.2021
Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 65 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 02.09.2021
§ 66 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 02.09.2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 205
Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1537
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Aarnio
tuija.aarnio@kajaani.fi
Hallintojohtaja
Kokousten pöytäkirjat:
Ympäristötekninen lautakunta 1.9.2021
Tiedoksi merkittävät:
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, 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
§193, §194, §195, §196, §197, §198, §199, §200, §202, §203, §205
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§201
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.

