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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA 11.10.2019 klo 13.00 - 14.15 

KOKOUSPAIKKA Viestitie 2, kokoustila Viesti 

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

Honkila Timo 
Tuomainen Terhi 
Keränen Taisto 
Seppänen Jonna 
Heikkinen Satu 
Virkkunen Reijo 
Korhonen Jouko 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Hyrynsalmi 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Vaala 
Sotkamo 
 
 

( x ) 
( - ) 
( x ) 
( - ) 
( - ) 
( x ) 
( x ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 

Toimitusjohtaja 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
(  ) 
(  ) 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 21  -  26 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign ohjelmalla. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Virkkunen ja Taisto Keränen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   

Timo Honkila 

Sihteeri 
 
 
 
 
   

Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöy-
täkirjan käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

Allekirjoitukset 

 
 
Reijo Virkkunen   Taisto Keränen   
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 

Kajaani ___.___.2019 
 
Virka-asema    

Asiakaspalvelupäällikkö     
   Marjut Kinnunen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 7 / 2019 

 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2019.  

• Astiatuotot ovat 11 % (161 911 €) budjetoitua pienemmät. 

• Jätekeskustuotot ovat 57 % (385 488 €) budjetoitua suuremmat. 

• Energiajätteen myyntituotot ovat 72 % (54 538 €) budjetoitua pienem-
mät. 

• Muut tuotot ovat 18 % (40 593 €) budjetoitua pienemmät. 
 
Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 4 % (128 445 €) talousarviota suurem-
pina. 
 
Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 5 % (138 496 €) talousarviota suu-
rempina.  

• Henkilöstökulut ovat 5 % (22 614 €) budjetoitua suuremmat. 

• Palvelujen ostot ovat 3 % (74 291 €) budjetoitua suuremmat. 

• Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 27 % (36 094 €) budjetoitua suurem-
mat. 

• Jäteveroa on maksettu 230 % (13 417 €) budjetoitua enemmän. 

• Muut toimintakulut ovat 11 % (7 920 €) budjetoitua pienemmät.  
 
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 417 649 €. Las-
kennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 283 534 €, jolloin 
seurantakauden tulokseksi muodostuu 134 115 € ylijäämää. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Merkitään tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportti 
ajalle 1-7 / 2019. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

23 § TOIMINNAN LAAJENNUS MAJASAAREN JÄTEKESKUKSESSA - YM-
PÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 

 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (jatkossa Ekokymppi) suunnittelee Kajaa-
nissa sijaitsevan Majasaaren jätekeskuksen laajentamista. Hankkeeseen kuu-
luu käsittelykentän ja vaarallisten jätteen loppusijoitusalueen rakentaminen nii-
hin liittyvine toimintoineen sekä jätteen energian hyödyntäminen omassa polt-
tolaitoksessa. Kainuussa on tarve tällaiselle toiminnalle, sillä käsittelykapasi-
teetti on tällä hetkellä Kainuun alueella rajallinen ja lähimmät vastaavat vaaral-
lisia jätteitä yhtä laajasti käsittelevät ja loppusijoitustoimintaa harjoittavat pai-
kat sijaitsevat maakuntarajojen ulkopuolella. Lisäksi alueelta muodostuu polt-
tokelpoista jätettä, jolle ei löydy polttokapasiteettia muualta. 
 
Laajennuksen myötä jätekeskukseen vastaanotettavien vaarallisten jätteiden 
vastaanotto- ja käsittelymäärä kasvaa. Hankkeessa jätteitä varastoidaan ja 
käsitellään alueella 45 000 t/a, mikä on lisäystä nykyisiin jätemääriin. Polttolai-
toksen kapasiteetti on 26 000 t/a. Materiaalia pyritään ohjaamaan hyötykäyt-
töön ja hyödyntämiskelvottomat materiaalit loppusijoitetaan ympäristölle tur-
vallisella tavalla. Suunniteltuja toimintoja ovat 

• jätteiden vastaanotto ja käsittely, 

• kentällä tapahtuvat erilaiset mekaaniset käsittelytoiminnat, 

• vaarallisten jätteen loppusijoitusalueen perustaminen ja 

• jätteenpolttolaitoksen rakentaminen, joka käyttää polttoaineena sekä ta-
vanomaista, että vaarallista jätettä. 

 
Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain (YVA-laki 252/2017) tavoit-
teena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huo-
mioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaik-
kien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä 
hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristövai-
kutuksista myöhempää päätöksentekoa varten. 
 
Ympäristövaikutusten arviointi on yleisön nähtävillä kahdessa eri vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelma, joka on hankkeesta 
vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenet-
telyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tavoitteena on 
esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykyti-
lasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä 
sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmaa on 
esitelty kuuluttamisen jälkeen yleisötilaisuudessa 2.4.2019. 
 
Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen 10.5.2019 siitä antaman lausunnon 
perusteella hankkeesta vastaava laatii toisessa vaiheessa ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksen, jossa esitettään arvio hankkeen merkittävistä ympä-
ristövaikutuksista.  
 
25.9.2019 valmistuneesta arviointiselostuksesta pyydetään myös lausunnot ja 
se pidetään nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten. Yhteysviranomainen 
antaa perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Perusteltu päätelmä annettaan hankkeesta vastaavalle arviointiselostuksesta 
kuulemisen jälkeen. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Merkitään tiedoksi 25.9.2019 päivätty ympäristövaikutusten arviointiselostus, 
siihen liittyvä kuulutus ja yleisötilaisuus 11.11.2019. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

24 § MUUT ASIAT 

 
Hallintopakkopäätös vesien käsittelystä. 
 
Selvityspyyntö Kajaanin Romun murskaustuotteiden välivarastoinnista jäte-
keskuksen alueella. 
 
Pienpolttolaitoksesta tehty reklamaatio valmistajalle. 
 
Jatkoaika pienpolttolaitoshankkeeseen. 
 
Seuraava kokous (taksat ja ta-2020). 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Merkitään tiedoksi muut asiat ja päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaiset asiat, jotka merkittiin tiedoksi ilman huo-
mauttamista. 
 
Seuraava kokous pidetään 1.11.2019 klo 13 Viestitiellä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

25 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta §§ - 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Ei päätöksiä. 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

26 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 

 
Kokous päätettiin kello xx ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
perusteet  oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
  vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
   
  Pykälät: §§ 22 - 26 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla: 

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

  POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 
 

Postiosoite: 
PL 189 
90101 OULU 

Käyntiosoite: 
Isokatu 4 
90100 OULU 

Fax: 
029 56042841 

Puhelin (vaihde) klo 8:00 -16:15: 
029 5642800 

Sähköposti: 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 

  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 

  Pykälät: §§  


