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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 10.3.2023 klo 15:00 – 15.39 

KOKOUSPAIKKA Ms-Teams etäkokous 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi pu-
heenjohtajana) 

Honkila Timo 
Mikkonen Jarno 
Valtanen Kalevi 
Veteläinen Milla 
Seppänen Riikka 
Leinonen Ulla 
Heikkinen Teemu 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, varapj 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Sotkamo 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Paltamo 
Puolanka 

(teams) 
(teams) 
(teams) 
(teams) 
(teams) 
(teams) 
(teams) 

 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Marjut Kinnunen 
Esa Kumpulainen 

Pöytäkirjanpitäjä 
Asiakaspalvelupäällikkö 
Käyttöpäällikkö 

(teams) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 10 - 13 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tar-
kastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan tar-
kastamisesta) 

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä ohjelmistolla. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milla Veteläinen ja Riikka Seppänen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
Timo Honkila 

Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 

Allekirjoitukset 
 
Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa. 
   

PÖYTÄKIRJA ON VIETY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄKSI TIETOVERK-
KOON 

Paikka ja päivämäärä    
 
Kajaani 13.3.2023 
 
    
Sari Komulainen, neuvoja-tiedottaja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

10 § KUNNAN JÄRJESTÄMÄN BIO- JA PAKKAUSJÄTTEIDEN KULJETUKSEN 
URAKOITSIJOIDEN VALINTA 

 
Jätelain muutos 19.7.2021 määräsi kunnan järjestämään bio- ja pakkausjätteiden kul-
jettamisen asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden 
osalta. Jäteasetuksessa määrätään kiinteistöjen ja taajamien koot missä kunnan tu-
lee järjestää em. kuljetukset. Yhtymähallitus teki kuljetuksiin liittyvät palvelutasopää-
tökset 24.2.2022. Palvelutasopäätöksissä määriteltiin erilliskeräysalueet missä kulje-
tuspalvelua tarjotaan asetuksen perusteella ja täydentävänä keräyksenä. 
 
Lainsäädännön mukaan biojätteiden kuljetus on aloitettava aikaisintaan 19.7.2023 ja 
viimeistään 19.7.2024. Pakkausjätteiden kuljetus on aloitettava aikaisintaan ja vii-
meistään 1.7.2023. Hallitus päätti aloittaa kaikki kuljetukset Ekokympin toimialueella 
1.8.2023 alkaen. 
 
Ekokympin viranhaltijat ja toimihenkilöt ovat valmistelleet kilpailutusta hallituksen an-
tamien ja Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Urakka-alueita on yhteensä 
kuusi, joista yksi urakoitsija voi saada korkeintaan kaksi aluetta. Jätelain vaatimus ja-
kamisvelvoitteesta saadaan näin täytettyä. Markkinakartoitus aloitettiin 22.3.2022 ja 
siihen liittyen järjestettiin 4 erillistä tilaisuutta. 
 
Kuljetusurakoista on pyydetty tarjouksia HILMA-hankintasivustolla 8.3.2023 klo 12 
mennessä. Urakkaohjelma liitteineen oheismateriaalissa. 
 
Urakka-alueita on yhteensä kuusi, joihin saatiin tarjouksia yhdeksältä urakoitsijalta. 
Tarjouksia tuli yhteensä 26 kpl. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus päättää valita urakoitsijat urakka-alueille 1 – 6 liitteenä olevan tarjousten 
avauspöytäkirjan ja sen liitteeksi laaditun vertailutaulukon mukaisesti. 
Edullisimmat tarjoukset urakka-alueittain ovat jättäneet seuraavat urakoitsijat. 
 
Alue 1. Kajaani - pohjoinen, Paltamo ja Vaala L&T Ympäristöpalvelut Oy 
Alue 2. Kajaani - itäinen   Kainuun Jätehuolto Oy 
Alue 3. Kajaani - Vuolijoki   L&T Ympäristöpalvelut Oy 
Alue 4. Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanka ja 
            Suomussalmi   JPS-Kuljetus Oy 
Alue 5. Kuhmo   Urbaser Oy 
Alue 6. Sotkamo   Kainuun Jätehuolto Oy 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus valitsee urakoitsijat tarjousten avauspöytäkirjan ja sen liitteenä olevan 
taulukon mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

11 § KUNTARAHOITUKSEN RAHOITUSTARJOUS 

 
Kuntien Eläkevakuutus on ilmoittanut lopettavansa antolainaustoiminnan. Keva on 
tarjonnut mahdollisuutta maksaa lainat pois kuluitta. Lainaa ei ole pakko maksaa 
pois. 
 
Kevan lainaa on kahdessa osassa. Toinen on sidottu 5 vuoden määräajaksi kiinteään 
korkoon alkaen 18.7.2022 ja toinen 6 kk Euriboriin 5 vuoden ajaksi alkaen 19.7.2022. 
Korkomarginaali-ilmoitukset liitteenä. 
 
Kuntarahoitus on tarjonnut uutta lainaa 6 kk Euribor-sidonnaiseen lainaan, jolla Ke-
van laina voidaan maksaa pois. Korkomarginaali on 0,59 % Kevan lainaa edullisempi. 
Viiden vuoden kiinteäkorkoiseen lainaan ei saada parempaa tarjousta. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenmukaisen Kuntarahoitus Oyj:n lähettämän 
tarjouksen 6 kk Euribor-sidonnaisesta lainasta. Lainalla maksetaan pois Kuntien Elä-
kevakuutuksen vastaava laina. Laina-aika on 10 vuotta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

12 § MUUT ASIAT 

 
Tilinpäätöskokouksen ajankohta. 
  
- Viikolla 15 alustavasti 14.4.2023 iltapäivä klo 14.00. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

13 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 

 
Kokous päätettiin kello 15.39 ja annettiin liitteenmukainen oikaisuvaatimus: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen 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 Kainuun jätehuollon kuntayhtymään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun jätehuollon kun-
tayhtymän yhtymähallitus. 
 
Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus 
 
Postiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI   
Käyntiosoite: Viestitie 2, 87700 KAJAANI 
Sähköpostiosoite: info@ekokymppi.fi 
Puhelinnumero:  08 – 636 611 
 
Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 15 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymästä. 
 
 
Pöytäkirja on 13.3.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämis-
päivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx 
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