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Luontokaupunki Kajaani kasvun kärjessä

Kaupunkisilhuettia voidaan käyttää häivytettynä taustalla tai näyttää vain osa elementistä.

Tervetuloa luonnonkauniiseen Kajaaniin!
Kajaani on tunnelmallinen pikkukaupunki keskellä
mitä parhaimpia ulkoilu- ja metsästysmaita. Luonnonkauniin kaupungin etuina ovat arjen helppous,
lyhyet etäisyydet sekä edulliset harrastusmahdollisuudet. Kulttuuritarjonta on monipuolista, ja tapahtumapaikat ovat usein lyhyen kävelymatkan päässä
kotoa.
Elementin käyttö mustavalkoisena.

Lapsiperheille kaupunki tarjoaa loistavat lähipalvelut päiväkoteineen sekä laadukkaat puitteet
kouluttautumiselle aina peruskoulusta palkittuihin
toisen asteen oppilaitoksiin saakka. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella useilla aloilla valtakunnan
huippuyksikössä, ja nuorille löytyy myös monenlaisia
aktiviteetteja opiskelun oheen. Senioreille Kajaani
tarjoaa viihtyisän ja turvallisen ympäristön.
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Kaukametsä tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille. Kaukametsän alueella sijaitsevat musiikki- ja kansalaisopisto sekä vesiliikuntakeskus Kaukavesi. Vimpelinlaakson liikuntapuistossa
on mahdollisuus harrastaa eri lajeja ympärivuotisesti
niin sisällä kuin ulkonakin. Kaupungin tuntumassa
risteilevät myös latu-, lumikenkä- ja polkupyöräilyverkostot. Mieli virkistyy poluilla puiden huminassa, luontoa ihastellen. Kulttuurin saralla kaupunki
tarjoaa laadukkaan teatterin ja elokuvakeskuksen
sekä suositut vuosittaiset tapahtumat, kuten Runoviikon ja Kajaani tanssii -tapahtuman.
Toivomme, että löydät Kajaanista juuri sinulle ja
perheellesi ihanteellisen paikan asua, elää ja toimia.
Kaupungin tontti- ja asumispalvelut avustaa haaveittesi mukaisen tontin löytämisessä. Rakennusvalvonta tukee sinua koko rakentamisen ajan aina
suunnitelmasta valmiiseen rakennukseen saakka.
Toivotan viihtyisiä hetkiä esitteen parissa.
Tapaamisiin Kajaanissa,

- Jari Säkkinen,
kaupungingeodeetti, Kajaanin kaupunki

Kajaani numeroina
• perustamisvuosi 1651
• perustaja Pietari Brahe
• pinta-ala 2 264,11 km2
• maapinta-ala 1 836,35 km²
• sisävesiä 427,76 km²
• väestöntiheys (as./km²) 21
• asukkaita 36 709 (31.12.2019)
• veroprosentti 21

• Työllisyysaste 69,3 % (2018)
• Taajama-aste 88,1 % (2018)
• Asemakaava-alueilla asuvien
osuus 82,5 % (2020)
• Työpaikkaomavaraisuus 105
• Korkea-asteen tutkinnon
suorittaneiden osuus 29,9 (2018)

Kasvun kärjessä
Kajaani on täyden palvelun kaupunki, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kaupunkimainen ympäristö, kaupungin palvelut ja
kaunis luonto. Tulevaisuuden tavoitteemme on olla kärkipaikalla niin väestön hyvinvoinnissa kuin kaupungin vetovoimaisuudessa ja
innovatiivisuudessakin. Kohti kasvua meitä johdattaa neljä teemaa:
Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa
Kajaanilaiset ovat tyytyväisiä kaupungin palveluihin. Heillä on
myös mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Kehitämme palveluja ja ympäristöä jatkuvasti yhteistyössä asukkaiden, yhteisöjen
ja yritysten kanssa. Meillä on rohkeutta kokeilla uutta.
Resurssiviisautta luontokaupungissa
Kannamme vastuumme tulevaisuudesta ja vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä. Suosimme kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Olemme esimerkiksi hankkineet kaupungin työntekijöiden käyttöön kaupunkipyöriä, joilla he voivat liikkua
työtehtävissä.

YKSILÖLLINEN
VALMISTALO

Tulevaisuus on nuorissa
Nuorilla on mielekästä tekemistä. He opiskelevat tai ovat töissä.
Luomme mahdollisuuksia myös nuorten tapahtumille, kohtaamispaikoille ja harrastusmahdollisuuksille.
Osaajista elinvoimaa
Väkiluku kääntyy kasvuun. Työllisyystilanne on hyvä, kasvualoja
ovat muun muassa mittaustekniikka, matkailu ja luonnonvarojen
jalostus. Myös opiskelijat haluavat tulla kaupunkiimme: tulevaisuuden osaajia kiinnostaa esimerkiksi pelialan koulutus.

JJ KODIT
040 0686 957 - WWW.JJKODIT.FI

HELPOSTI, NOPEASTI JA EDULLISESTI

Kaupunkisilhuettia voidaan käyttää häivytettynä taustalla tai näyttää vain osa elementistä.

Tontit ja asuinalueet
Kajaanin kaupungin tonttitarjonta on monipuolinen.
Asemakaava-alueella on tarjolla tontteja niin omakotitaloille, rivitaloille kuin kerrostaloillekin. Yrityksille
löytyy teollisuus- ja liiketontteja hyvien yhteyksien
varrelta. Luovutamme tontit ensisijaisesti myymällä,
mutta myös vuokraus on mahdollista.
Elementin käyttö mustavalkoisena.

Tutustu tonttipörssiin:

https://asiointi.kajaani.fi/tonttiporssi

Lehtikankaan koulun alue
Lehtikankaan koulun alueella yhdistyvät luonnonläheisyys ja hyvät lähipalvelut. Lehtikankaan monitoimitalossa voi kulkea koulutien perusopetuksen
loppuun saakka. Samassa rakennuksessa on lähikirjasto. Myös lähikaupat ja apteekki ovat kävelyetäisyydellä, ja kaupungin keskustaan pääsee tuossa
tuokiossa vaikkapa pyörällä tai bussilla.
Noin neljän hehtaarin kokoiselle alueelle tulee
20–30 uutta pientalotonttia. Rakentaminen voi alkaa
vuonna 2021.

Sammonkaari
Sammonkaari-hankkeen tavoitteena on puurakenteinen kortteli keskustan välittömässä läheisyydessä. Korttelista on tavoitteena luoda yhteisöllinen asuinalue, jolla on tilaa yhdessä tekemiselle ja jolla eri ikäpolvet asuvat samassa pihapiirissä. Älykkäät ratkaisut nostavat asumisen
helppouden ja ekologisuuden uudelle tasolle.

Tutustu Sammonkaareen:
www.sammonkaari.fi

Kortteliin rakentuu 3–5-kerroksisia taloja, joissa on yhteensä n. 17 000 k-m². Rakentaminen
alkaa vuonna 2021.

SUUNNITTELU- ja RAKENNUSPALVELU
PÄÄKKÖNEN OY
Uudisrakennus- ja korjaussuunnitelmat
Omakotitalot, mökit, saunat, autotallit, varastot ja laajennukset,
vesikatto-, salaoja-, julkisivukorjaukset, linjasaneeraukset.

Suunnitelmat ammattitaidolla – www.paakkonenoy.fi

Kaupunkisilhuettia voidaan käyttää häivytettynä taustalla tai näyttää vain osa elementistä.

Elementin käyttö mustavalkoisena.
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Rakennusvalvonnan tehtävät
Rakennusvalvonta valvoo luvanvaraista rakennustoimintaa.
Käytännössä rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on hankkeen vaativuuteen nähden riittävän pätevät asiantuntijat käytössään ja että he hoitavat tehtävänsä.

VUOKRAHUONEISTOJA
Eri kokoisia ja tyyppisiä asuntoja

Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät viranomaiskatselmukset, antaa ohjeita ja neuvoja rakentajille ja vastaa rakennetun ympäristön valvonnasta sekä rakentamisen arkisto- ja
tietopalveluista.

ympäri kaupunkia kajaanilaisille ja
Kajaaniin töihin tai opiskelemaan tuleville

• hiekat • murskeet
• sepelit • multaa
• maanrakennustyöt

Linnankatu 18 A, p. 6155 2060
asuntosihteerit p. 6155 2067, 6155 2066
www.kajaaninpietari.fi

jukka.heikkinen@kainuunsora.com
www.kainuunsora.com

PUH. 0400 680 796

Hae rakennuslupaa sähköisesti
Kajaanissa rakennusluvan haku onnistuu sähköisesti
alusta loppuun. Sähköinen palvelu ohjaa lupahakemuksen täyttämistä ja mahdollistaa tiedonvaihdon
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Kehitämme
jatkuvasti myös muita sähköisiä palveluitamme.
Rakentaja saa lähes kaikki tontteihin ja rakentamiseen liittyvät aineistot ja palvelut yhden palveluportaalin kautta.

Rakentajan palveluportaali

https://asiointi.kajaani.fi/epermit

KAISANET DIGITAALISEN
KAUPUNGIN MAHDOLLISTAJANA
Kaisanetin kuituverkko ulottuu koko kaupungin alueelle
Sähköinen asiointi on kuituverkossa helppoa, myös viihdesisältö
latautuu hetkessä. Kuituverkon nopeus ja moitteeton toimivuus
takaavat sujuvan netin käytön suuressakin tarpeessa.
Mobiiliyhteyden joudut jakamaan, valokuituyhteyttä et.
Valokuitu on yksin sinun!
Tutustu Kaisanetin palveluihin osoitteessa www.kaisanet.fi tai
soita maksuttomaan asiakaspalvelunumeroon 0800 391 234.

Kaupunkisilhuettia voidaan käyttää häivytettynä taustalla tai näyttää vain osa elementistä.

Luonto ja harrastukset lähellä
Kajaanin lyhyiden etäisyyksien ja laajan kevyen
liikenteen verkoston ansiosta pyöräily onnistuu
mainiosti ympäri vuoden. Maastopyöräilyreittejä
löytyy kaikentasoisille harrastajille ja tarvittaessa
pyörää on mahdollista huoltaa pyöränhuoltopisteillä. Pyörätiet ja -reitit on koottu yhteen näppärälle
pyöräilykartalle.
Elementin käyttö mustavalkoisena.

Melonta on pyöräilyn tapaan suosittu harrastus
Kajaanissa. Melontakeskus sijaitsee kulttuurihistoriallisessa maisemassa Paltanniemellä. Melontalaitureita on keskustan tuntumassa – ja pääseepä täällä
meloen Kauppatorin rantaankin.
Luonto ja vapaa-ajan mahdollisuudet ovat kotikaupungissamme lähellä. Luonto odottaa kotiovella,
ja tuossa tuokiossa ehtii leikkipuistoihin ja liikunta-alueille. Suosittu liikuntapaikka on Kajaanihallin
edustalla, missä sijaitsevat muun muassa skeittipuisto, ulkokuntosali ja monitoimikenttä.
Tutustu Kajaanin liikuntatarjontaan:
www.kajaani.fi

Katso melontareitit:
www.kajaani.fi

Saari keskellä kaupunkia. Limppu-saareen pääsee keskustasta kävelysiltaa
pitkin. Saaressa on nuotiopaikka ja melontalaituri.

Romualan moniosaaja
palveluksessanne

Puh. 08 687 9077
info@kajaaninromu.fi
www.kajaaninromu.fi

Luontoa ei jätetä.
Patrosentie 1, 87250 Kajaani
jateauto@kjh.fi | www.kajaaninjateauto.fi

Lampaat uurastavat kesäisin maisemanhoitajina Vimpelinlammen rannalla. Lähistöllä, kävelyreitin varrella,
on myös tarhamehiläisiä pölytystouhuissa.

KOKONAISVALTAISTA PALVELUA

luotettavasti suunnittelusta toteutukseen.
Laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
taloyhtiöille, yrityksille sekä yksityisasiakkaille:
 rakennus- ja
remontointipalvelut
 rakennussuunnittelu ja
rakennusten korjaussuunnitelmat

Timperintie 14, 87400 Kajaani  010 5018 450  info@rspk.fi  rspk.fi

 rakennuslupapiirustukset
 parveke- ja julkisivukorjaukset
 linjasaneeraukset
 jälleenmyynti ja
asennuspalvelut

Kaupunkisilhuettia voidaan käyttää häivytettynä taustalla tai näyttää vain osa elementistä.

Elementin käyttö mustavalkoisena.

Sujuvaa arkea
Kajaanissa arki rullaa. Täällä on hyvät peruspalvelut, puhdasta ilmaa ja turvallinen asuinympäristö.
Panostamme kaupunkilaisten hyvinvointiin
ja elämänlaatuun monin tavoin. Olemme
muun muassa peruskorjanneet päiväkotirakennukset, jotta varhaiskasvatuksella on
turvalliset ja terveelliset tilat. Koulupolku

onnistuu kotikaupungissa perusopetuksesta aina korkeakoulutukseen asti.
Monipuolinen koulutustarjonta luo mahdollisuuksia myös alanvaihtoon aikuisena.
Uusia tekijöitä tarvitsevat mm. uusi sairaala
ja erityisalojen yritykset. Kysyntää on myös
korkeakoulutetuista ammattilaisista.

Kehitämme sähköisiä palveluita helpottaaksemme
asiointia. Tällä hetkellä
voit vuokrata venepaikan
sähköisesti ja antaa palautetta mobiilisovelluksen
kautta.

Kajaanissa voi opiskella esimerkiksi musiikkialaa toisella
asteella ja pelialan tai tekoälyn taitajaksi ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä
Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa.

Kajaanin kaupunki
Tontti- ja paikkatieto
Rakennusvalvonta
Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

• www.jssuomi.fi

PL 133, 87101 Kajaani
puh. 08 615 51 (vaihde)
kajaani@kajaani.fi
www.kajaani.fi

