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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 –  15.00 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI 

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

Ilkka Juntunen 
Hannele Määttä 
Pertti Härkönen 
Matti Härkönen 
Harri Peltola 
Heikki Heikkinen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Ristijärvi 
Sotkamo 
Puolanka 
Kuhmo 
Suomussalmi 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Petri Raita 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Kuljetuspäällikkö 
 

( x ) 
( x ) 
( x ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 24  -  30 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Määttä ja Pertti Härkönen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Ilkka Juntunen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 

Allekirjoitukset 
 
 
Hannele Määttä   Pertti Härkönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2006 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

24 §  VUODEN 2006 INVESTOINTIEN RAHOITUS: 
 
Toimitusjohtaja on pyytänyt rahoitustarjoukset vuoden 2006 investointien ra-
hoitukseen. Tarjousta on pyydetty 1 500 000 euron pitkäaikaisesta (25 v) luo-
tosta eri korkosidonnaisuuksilla (LIITE). Tarjoukset on lähetetty suurimmille 
rahoituslaitoksille (8 kpl). Määräaikaan 16.5.2006 klo 15.00 saatiin tarjouksia 
yhteensä 6 kpl. Tehdyn vertailun (LIITE) perusteella edullisimman rahoitustar-
jouksen on tehnyt Nordea Pankki Suomi Oy. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus päättää ottaa 1 500 000 euroa pitkäaikaisesta luottoa Nordea Pankki 
Suomi Oy:ltä vuoden 2006 investointien rahoittamiseksi. Laina-aika on 25 
vuotta ja se sidotaan xxx korkoon.  
Vertailu lainatarjouksista esitellään kokouksessa ja keskustellaan tarkemmin 
korkosidonnaisuudesta. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskusteltuaan ja vertailtuaan lainatarjouksia sekä harkittuaan korkosidonnai-
suuksia hallitus päättää ottaa 1 500 000 euroa pitkäaikaista luottoa Nordea 
Pankki Suomi Oy:ltä. Laina-aika on 25 vuotta ja laina sidotaan 10 vuoden kiin-
teään korkojaksoon. Korot ja lyhennys suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

25 § MAJASAARENKANKAAN JÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: 
 
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt 12.5.2006 Kainuun jäte-
huollon kuntayhtymälle ympäristöluvan (49/06/2, Dnro Psy-2005-y-4) Ma-
jasaarenkankaan jätekeskuksen toimintaan ja vanhan kaatopaikan sulkemi-
seen (LIITE). Lupa saa lainvoiman 12.6.2006. Lupapäätöksen mukainen toi-
minta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakutuo-
mioistuin kiellä täytäntöönpanoa. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee saadun ympäristöluvan tiedoksi ja toteaa sen vas-
taavan pääosin lupahakemusta. Lupamääräyksistä ei ole tarvetta valittaa. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

26 § YMPÄRISTÖLUPAAN LIITTYVÄN VAKUUDEN ANTAMINEN 
 
Majasaarenkankaan ympäristölupapäätöksen (49/06/2) mukaisesti kuntayh-
tymän on asetettava Kainuun ympäristökeskukselle 1.6.2006 mennessä va-
kuus tai vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Va-
kuuden suuruus on vanhan suljettavan jätetäytön osalta 400 000 euroa ja on-
gelmajätteiden käsittelytoiminnan osalta 10 000 euroa.  
Kuntayhtymän on toimitettava kolmea kuukautta ennen uuden loppusijoitus-
alueen käyttöönottoa esitys uuden kaatopaikan osalta asetettavan vakuuden 
suuruudesta ja suunnitellusta vakuusjärjestelystä. Esitettävän vakuuden on 
katettava kaatopaikan sulkemisesta ja jälkihoidosta sekä tarkkailusta aiheutu-
vat kustannukset. 
Vakuus on asetettava Kainuun ympäristökeskukselle omavelkaisena pankki-
takauksena tai pankkitalletuksena. Vakuutta vastaavana järjestelynä hyväksy-
tään myös kuntayhtymän osakaskuntien valtuustojen tekemät asianmukaiset 
takaussitoumukset, joiden yhteenlaskettu summa on vakuuden suuruinen. (ks. 
lupapäätöksen kohta vakuus ja ratkaisun perustelut s. 41 ja 45) 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää Kainuun jätehuollon kuntayhtymän osakaskuntien kun-
nanhallituksille / -valtuustoille, että ne tekevät Majasaarenkankaan jätekes-
kukselle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti takaussitoumukset vakuudeksi 
Kainuun ympäristökeskukselle asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi 
oheisen laskelman mukaisin osuuksin (LIITE). Annettavat takaussitoumukset 
kattavat vuoden 2007 syksyyn saakka käytössä olevan, kuntayhtymän vas-
tuulla olevan nykyisen jätetäytön sulkemisen ja ongelmajätteiden käsittelytoi-
minnan. Takaussitoumusten yhteenlaskettu summa on 410 000 euroa. 
Tulevan, vuoden 2007 marraskuun loppuun mennessä rakennettavan uuden 
jätetäytön osalta asetettavan vakuuden suuruus ja siihen liittyvät takaussi-
toumukset määritellään ja pyydetään osakaskunnilta erikseen vähintään kol-
me kuukautta ennen uuden loppusijoitusalueen käyttöönottoa keväällä 2007. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

27 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Toimitusjohtaja on vuosilomalla 26.5 – 2.6.2006 (6 pv). Sijaisena toimii ympä-
ristöpäällikkö. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

28 § MUUT ASIAT 
 
Toimitusjohtaja on valittu Jätelaitosyhdistyksen hallituksen jäseneksi edusta-
maan suuruudeltaan 30 000 – 90 000 asukkaan aluejätelaitoksia (LIITE). 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

29 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- murskausurakoitsijan valinta 
- maarakennusurakoitsijan valinta 
- vastaanottorakennuksen urakoitsijoiden valinta 
- kaatopaikantien suunnittelijan valinta 
- kaatopaikan aukioloajat 
- jäteastiahankinta 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- luidenpolttolupa Timonen 
 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus ei ota viranhaltijoiden päätöksiä päätettäväkseen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

30 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.00  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: §§ 25, 26, 28, 30 
 

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

  
  Pykälät: §§ 24, 27, 29 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän hallitus 
  Varastokatu 2 

87100 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 24, 27, 29 
 

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: §§  


