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Asukkaita noin 38 000, pinta-ala 2 264 km2

Asukasluku ei kasva, rakentaminen keskittyy keskustaajamaan 
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Keskustaajamassa ja sen vaikutusalueella on 35 000 asukasta
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Kuntatalouden hallinta 
- muutoksen hallintaa ja luopumisen tuskaa

• Varautumista toimintaympäristön muutoksiin 
• Koska asukasluku ei sanottavasti kasva, ei talouden 

kasvun varaan voi laskea →
• Jos halutaan panostaa johonkin asiaan, on muutamasta 

vanhasta asiasta luovuttava
• Kajaanissa on alettu puhua luopumisosaamisesta 

strategisen ajattelun perustana 

4



Maankäyttöpolitiikan tavoitteet
• Tukea kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman toteuttamista
• Kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävien periaatteiden mukaisesti
• Edistää rakentamista monipuolisella tonttitarjonnalla
• Huolehtia kaavoituksen ajantasaisuudesta
• Ottaa huomioon ympäristönäkökohdat kaavoissa, suunnitelmissa ja 

muissa maankäyttöpäätöksissä
• Varautua ilmastonmuutokseen
• Tukea puurakentamista

Kajaanin maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014–2018
http://www.kajaani.fi/Tiedostot/G3_tiedostot/Maankäyttö/Maankäyttöpoliittinen_ohjelma_2014-1018.pdf

Tiukkenevaa taloutta tukevat 
toimintatavat on kirjattu 
valtuustokausittain hyväksyttävään 
maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan
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Keskustaajaman kasvusuunnat
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Yhdyskuntarakennetta kehitetään
ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 

kestävien periaatteiden mukaisesti
• Edistetään olemassa olevan kunnallistekniikan, kunnallisten palvelujen ja rakennusten 

käyttöä sekä tuetaan kaupunkirakenteen eheytymistä.
• Kunnallistekniikan ja viheralueiden ylläpitoon, rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 

varataan riittävät määrärahat.
• Maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa pidetään huoli alueiden riittävyydestä 

ja kelpoisuudesta virkistyskäyttöön myös jokamiehen oikeudella jättämällä sinänsä 
rakennuskelpoista rantaa maa- ja metsätalousalueeksi.

• Yhdyskuntarakennetta tiivistetään muuttamalla keskustaajamassa sekä Otanmäen ja 
Vuolijoen kaupunginosissa sijaitsevien rakentamattomien tai vajaasti rakennettujen 
tonttien asemakaava nykyisen kysynnän / muuttuneiden tarpeiden mukaiseksi. 
Samalla huolehditaan siitä, ettei synny tarvetta julkisten palvelujen laajentamiseen.
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Rajamiehentien asunnot
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Rajamiehentie puukerrostalo 
Onnistumisia:

• Puuelementtien laatu ja mittatarkkuus
• Asennustekniikka, tarkkuus, sääsuojaus
• Ilmatiiveys? Mitataan koko talo!
• Hyvä sisäilma, työmaan aikanakin koettua
• Pääosa palokatkoista palokatkosuunnitelman 

mukaan
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Rajamiehentie puukerrostalo
Epäonnistumisia:

• Porrashuoneen portaan mitoitus, etenemä
• Iv-konehuoneen korkeus liian matala, korotus
• Parvekelaatat taipuivat esteettisesti liikaa
• Osa palokatkoista, ei suunnitelmaa
• Sateinen kesä, asennusaikataulu venyi 
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Mitä opimme kohteesta:

• Laadullisesti näyttävä kohde ulos/sisälle
• Asumisterveys ja sisäilman laatu parasta
• Massiivipuu tasaa sisäilman kosteutta, kosteus 

ei pääse ilmanvaihtoon, iv toimii puhtaasti 
ilman haitallista mikrobikantaa.

• Asuinkerrostalo- ja rivitalorakentamiseen 
pitäisi saada CLT:n käyttö vakioratkaisuksi

• Palomääräysten helpotuksia: Puupohjaisten 
eristeiden käyttö yhdessä puun kanssa. 
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Lisää….
• Rakenneratkaisuna aina paloräystäät 

ullakkopalon estämiseksi
• Riittävän tehokas ja kestävä ”tuuliturkki”,  

tuulensuojalevy, joka pystyy sitomaan ja 
luovuttamaan ulkoilman kosteutta.

• Vaarana orastavan tuoteteollisuuden ja 
kaupan ehdoilla vakioratkaisujen käyttö, 
yleensä virheet ”tunnustetaan” 10 v. jälkeen

• Kokemuksen ja osaamisen puutetta ei enää 
Kainuussa tunnusteta puurakentamisessa!!  
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