
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä  1(9) 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI Hallituksen kokous 2.2.2007 nro 1/2007 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 2.2.2007 kello 14.00 – 16.00 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI 

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

Ilkka Juntunen 
Auli Halonen 
Raimo Heikkinen 
Matti Härkönen 
Tauno Anttonen 
Heikki Heikkinen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Hyrynsalmi 
Sotkamo 
Vaala 
Kuhmo 
Suomussalmi 

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 1  -  8 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Halonen ja Matti Härkönen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Ilkka Juntunen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani  ___.2.2007  Kajaani ___.2.2007 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Auli Halonen   Matti Härkönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani 16.2.2007 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2007 
 
Hallintosääntö 3 §:  
”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pide-
tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.” 
 
Hallintosääntö 4 §: 
”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.” 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti päiväkokouksina perjantaipäi-
vinä. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu lähetetään 
viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan 
sähköpostilla mikäli se on mahdollista. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti päiväkokouksina jokaisen kuukauden vii-
meisenä perjantaina klo 13.00. Mikäli kokousasioita ei ole jätetään kokous pi-
tämättä. Muutoksista ilmoitetaan kuitenkin aina. Kokous voidaan pitää muul-
loinkin mikäli asioiden kiireellisyys niin vaatii. Kokoukset pidetään kuntayhty-
män toimitiloissa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 päivää ennen koko-
usta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mah-
dollista. Kokousmateriaali toimitetaan jäsenille paperisena kokouksen alussa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA 
NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2007 
 
Hallintosääntö 14 §: 
”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan al-
lekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkaste-
taan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 
toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päi-
vää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin 
päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti nähtäville.” 
 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsemat kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kutakin ko-
kousta seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. 
 
Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäi-
vänä. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 § KUHMON SIIRTOKUORMAUS- / LAJITTELUASEMAN TEKNISET 
SUUNNITELMAT JA YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMINEN 
 
Kuhmon kaupungin Sarvelan kaatopaikka suljetaan 30.10.2007 mennessä. 
Kaatopaikkaa korvaamaan on päätetty rakentaa lajittelu- / siirtokuor-
mausasema. Viranhaltijat ovat selvittäneet taloudellisesti ja logistisesti järke-
vää sijoituspaikkaa asemalle. Selvitysten pohjalta on aseman alustavaksi pai-
kaksi valittu Matalakankaan alue Jämäksen kylältä. Asemalle on esisopimuk-
sella vuokrattu maa-alue Metsähallitukselta. Rajanaapurina olevaa Kuhmon 
seurakuntaa on kuultu hankkeen tiimoilta ja Jämäksen kylän asukkaille on jär-
jestetty tiedotustilaisuus 17.1.2007. Seurakunta antaa lausuntonsa hankkees-
ta kokouksessaan 25.1.2006. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy on laatinut 
hankkeesta tekniset suunnitelmat, toiminnankuvauksen ja ympäristölupaha-
kemuksen. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy laaditut tekniset suunnitelmat ja valtuuttaa toimitus-
johtajan hakemaan ympäristölupaa Kuhmon kaupungin ympäristölautakunnal-
ta Jämäksen suunnittelualueelle. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Toimitusjohtajan esiteltyä tekniset suunnitelmat ja suunnitellun rakennuspai-
kan vaihtoehtoisine sijoituspaikkoineen (Lontankangas ja Kuhmo Oy:n seutu) 
yhtymähallitus keskusteli vilkkaasti siirtokuormaus- / lajitteluaseman teknisistä 
suunnitelmista ja sijoituspaikasta. Teknisiä suunnitelmia ja ratkaisuja pidettiin 
nykyaikaisina ja toimivina sekä laajuudeltaan sopivina. Sijoituspaikka on he-
rättänyt suurta vastustusta Jämäksen kyläläisten keskuudessa ja Kuhmon 
kaupungin edustajan, Heikki Heikkisen mielestä Jämäksen sijoituspaikasta tu-
lee luopua vastustuksen vuoksi. Sopivana sijoituspaikkana Heikki Heikkinen 
pitää entistä Sarvelan kaatopaikka-aluetta huolimatta sen syrjäisestä sijainnis-
ta ja huonommasta saavutettavuudesta.  
Vaihtoehtoisista sijoituspaikoista Lontankangas voi tulla kysymykseen, tosin 
vastustusta on odotettavissa myös siellä. Kuhmo Oy:n seutua ei pidetty hyvä-
nä sijoituspaikkana asutuksen läheisyyden vuoksi. Muiden kuntien edustajien 
mielestä ja muissa kunnissa olevien asemien toimintakokemukseen perustuen 
Jämäksen seutu on logistisesti ja käyttäjien saavutettavuuden kannalta hyvä 
sijoituspaikka. Muuallakin on ollut luvanhakuvaiheessa vastustusta ja ennak-
koluuloja aseman haitoista, jotka kuitenkin ovat osoittautuneet aiheettomiksi 
toiminnan käynnistyttyä. Jämäksen alueelle sijoittumista vastustaa myös 
Kuhmon seurakunta naapurin kuulemisen yhteydessä saadun palautteen pe-
rusteella. Suunniteltu sijoituspaikka on kaavallisesti maa- ja metsätalousaluet-
ta, jonka arvoon ei hankkeella ole vaikutusta. 
Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jättää lupahakemuksen vielä pöydälle ja 
pyytää lausunnon Kuhmon kaupunginhallitukselta suunnitellusta sijoituspai-
kasta (Jämäs) ja sen soveltuvuudesta lajittelu- / siirtokuormausaseman pai-
kaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

4 § KULJETUSPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN 
 
Kuljetuspäällikkö Petri Raita on ollut työsuhteessa Kainuun jätehuollon kun-
tayhtymään 10.5.2004 alkaen. 10.5.2004 – 3.5.2005 Raita hoiti ympäristöpääl-
likön viransijaisuutta. 4.5.2005 – 31.12.2005 Raita hoiti kuljetuksiin ja ongel-
majätehuoltoon liittyviä tehtäviä. Viranhaltijan päätöksellä, joka saatettiin yh-
tymähallituksen tiedoksi 22.12.2005 § 58 Raidan työsuhdetta jatkettiin viiden 
vuoden määräajaksi 31.12.2010 saakka kuljetuspäällikön nimikkeellä. Petri 
Raita on 8.1.2007 irtisanoutunut 14 päivän irtisanomisajalla työsuhteensa 
päättymään 31.1.2007 mennessä.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Merkitään tiedoksi Raidan irtisanoutuminen. Raidan tilalle ei toistaiseksi palka-
ta uutta henkilöä, vaan kuljetuspäällikön tehtävät jaetaan toimitusjohtajan, 
ympäristöpäällikön ja käyttöpäällikön kesken. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee ympäristöpäällikön irtisanoutumisen tiedoksi. Toi-
menpiteet kuljetuspäällikön tehtävien jakamiseksi toimitusjohtajan esityksen 
mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 §  TALOUDEN SEURANTARAPORTTI  AJALTA 1 – 11 / 2006: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 11 / 2006. Jätekeskustuotot ovat 
n. 14 % budjetoitua suuremmat. Toimintamenot ovat ylittyneet n. 14 %. Käyt-
tötalouden tulojen ja menojen erotus on n.  +92 400 €. Talousarvion mukainen 
erotus on n. +78 100 €.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 11 / 
2006. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 11 / 
2006. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

6 § MUUT ASIAT 
 
Tauno Anttonen ilmoitti, että Vaalan ympäristölautakunta on jättänyt Kainuun 
jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksen pöydälle lisäselvityksiä 
varten. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

7 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- ei päätöksiä 

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

 

8 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 16.00  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: §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

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

  
  Pykälät: §§ 1, 2 
 
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: §§ 1, 2 
 

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: §§  


