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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Maanantai 22.9.2014 kello 16.00 – 17.40. 
 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Juutinen Eero 
Palm Pirkko 
Heikkinen Hilkka 
Oikarinen Erkki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja, Kajaani 
Varapj., Paltamo 
Jäsen, Ristijärvi 
Jäsen, Suomussalmi 
 
 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Antti Kääriäinen 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Tilintarkastaja 

( x ) 
( x ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT §§ 18 – 23 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Heikkinen ja Erkki Oikarinen. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Eero Juutinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely-
lehdet on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 
Kajaani __.__.2014  Kajaani __.__.2014 

Allekirjoitukset 
 
      
Hilkka Heikkinen  Erkki Oikarinen 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä 
Kajaani ___.___.2014 
Virka-asema   Allekirjoitus 
      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

18 § TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 
 

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esittelee vuoden 2014 työohjelmaa / tarkastus-
suunnitelmaa. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Esitellään kokouksessa. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esitteli vuoden 2014 työohjelman / tarkastus-
suunnitelman. Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2014 työohjelman / tar-
kastussuunnitelman tiedoksi huomautuksetta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

19 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2014 
 

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tar-
kastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitel-
man perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymä-
kokoukselle. 
 
Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen sisältöä kokouksessaan 
21.5.2014 § 14. Arviointikertomuksen sisällöksi hyväksyttiin seuraavat kohdat. 
 
1. Talouden ja hallinnon arviointi 
2. Kierrätyspolttoaineen hyödyntäminen tulevaisuudessa 
3. Kuntapäättäjäkysely 
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle 
 
Tarvittaessa arviointisuunnitelman sisältöä voidaan tarkastella vielä myöhem-
min. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Esitellään kokouksessa. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Merkitään, että arviointikertomuksen kohtaa 1. seurataan jokaisessa kokouk-
sessa saatavalla toimitusjohtajan raportilla käyttötaloudesta. 
Kohtaa 2 käsitellään tämän kokouksen § 21 kohdalla. 
 
 
 
 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  4(8) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 22.9.2014 nro 5/2014 
 
 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

20 § KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALLE 1 – 7 / 2014 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2014 sekä toimintaan liittyvät 
graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 7 % (120 063 €) budjetoitua pie-
nemmät. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajä-
tetuotot ovat 45 % (60 796 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 10 % 
(15 616 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat kuusi 
prosenttia (165 243 €) talousarvioon verrattuna. 
Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet yhden prosentin (28 331 €). Ylitystä on 
tapahtunut henkilöstökuluissa (46 609 €) ja jäteverossa (7 897 €). 
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 306 518 €. Las-
kennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 392 909 €, jolloin 
seurantakauden tulokseksi muodostuu 86 391 € alijäämää. Talousarvion mu-
kainen ylijäämä olisi 107 182 €. Vuodelta 2013 tehty ennakkovaraus huomioi-
den tulos on 30 275 € ylijäämäinen. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten ta-
louden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2014. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 
2014. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § SEKA- JA ENERGIAJÄTTEEN KÄSITTELY 2016 
 
Kainuun alueella syntyvä seka- ja energia jäte on käsitelty Majasaaren jäte-
keskuksessa REF-polttoaineeksi kesästä 2012 saakka. Sekajätettä käsitellään 
noin 12000 tonnia ja energiajätettä noin 3500 tonnia. Yhteensä näistä valmis-
tuu noin 10000 – 11000 tonnia REF-polttoainetta. Käsittely on kilpailutettu 
urakoitsijalle ja sopimus kestää vuoden 2016 loppuun. Valmistunut polttoaine 
on toimitettu energiana hyödynnettäväksi Kainuun Voiman voimalaan. Osa 
polttoaineesta on toimitettu myös Ouluun ja Jepualle. REF-polttoaineesta on 
tällä hetkellä ylijäämää, koska laitokset eivät ole voineet ottaa vastaan kaikkea 
valmistuvaa polttoainetta. Polttoainetta on varastossa elokuun 2014 lopussa 
noin 7500 tonnia. 
 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtio-
neuvoston asetuksen muuttamisesta astuivat voimaan kesäkuussa 2013. Ase-
tuksilla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, raken-
nus- ja purkujätteen ja muun jätteen sijoittamista kaatopaikalle.  
Rajoituksia biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopai-
kalle ja maantäytössä sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Käytännössä 
edellä mainittu rajoitus kieltää orgaanisen jätteen loppusijoittamisen lähes ko-
konaan. 
 
Paikallinen REF-polttoaineen hyödyntäminen Kainuun Voimalla päättynee 
myös kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana. Voimassaolevien sopimusten 
puitteissa saadaan REF-polttoainetta toimitetuksi vuositasolla noin 3300 ton-
nia Jepualle ja ehkä noin 2000 tonnia Ouluun. Uusia hyödyntämispaikkoja et-
sitään koko ajan ylijäävälle polttoaineelle. 
 
Seka- ja energiajätteen käsittelylle / sijoittamiselle tulisi löytää uusi pysyvä rat-
kaisu vuoden 2016 jälkeiselle ajalle edellä mainittujen asioiden valossa. Pai-
kallinen hyödyntämistä ei näillä näkymin ole enää mahdollista, joten vaihtoeh-
doksi jää maakunnan ulkopuolinen hyödyntämispaikka. Myös omana toimin-
tana tehtävää kaiken jätteen käsittelyä REF-materiaaliksi ei näillä tiedoilla ole 
järkevää jatkaa. Ainoastaan erilliskerätty energiajae saadaan määrällisesti 
toimitettua hyödyntämiseen ja kannattaa siten käsitellä vielä Majasaaressa. 
Sekajätteen käsittelyyn on ainoaksi vaihtoehdoksi jäämässä toimittaminen jä-
tevoimalaan. 
 
Sekajätteen käsittelyvaihtoehdoista on teetetty asiantuntijaselvitys kesän ai-
kana. Selvityksessä on tarkasteltu ja vertailtu sekajätteen käsittelyä Oulussa 
ja Leppävirralla. Selvityksen perusteella on annettu esitys siitä, kumpaan vaih-
toehtoon sekajätteen käsittely olisi tarkoituksenmukaisinta keskittää. 
 
Selvityksessä on käytetty tarkasteltavina kriteereinä mm. esikäsittelyn tarvetta, 
kustannuksia, resurssitarpeita, palvelun laatua, osallistumista päätöksente-
koon, ympäristöä ja riskejä. 
 
Tehdyn tarkastelun perusteella lausunnossa esitetään, että Kainuun jätehuol-
lon kuntayhtymä, Ekokymppi liittyisi Riikinvoima Oy:öön. Tärkeimpinä perus-
teina esityksessä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ovat taloudelliset perusteet, 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

toimiminen osakkaana yhteistyössä muiden jätelaitosten kanssa sekä osallis-
tumisoikeus ohjaukseen ja päätöksentekoon.   
 
Peruskunnilta on pyydetty lausunnot esitetystä vaihtoehdosta. Lausuntojen 
perusteella peruskunnat yhtyvät asiantuntijaselvityksen tulokseen ja ovat kan-
nattamassa liittymistä Riikinvoima Oy:öön. Yhtymäkokous tekee lopullisen 
päätöksen liittymisestä syyskuun lopussa pidettävässä kokouksessa. 
 
Liitteenä asiantuntijaselvitys. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Esitellään kokouksessa. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Riikinvoimaan liittymisen tilannekat-
sauksen, sekä kierrätyspolttoaineen varasto- ja hyödyntämiseen toimitustilas-
ton. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 10.11.2014 klo 16. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

23 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN: 
 

Kokous päätettiin kello 17.40 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 
perusteet  oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
  vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
   
  Pykälät: §§ 18 - 23 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla: 

  
  Pykälät: §§ 18 - 23 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta 
  Viestitie 2 

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ - 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

 
 
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja 
sisältö   se on tekijän allekirjoitettava. 
   
   
VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituk-

sella.  
  Valitusviranomainen ja postiosoite: 
   
  Oulun hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 OULU. 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§ - 

 


