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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 23.3.2007 kello 13.00 – 15.40 

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 
Toivo Sistonen 
Leinonen Erkki 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Varajäsen 
Varajäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Hyrynsalmi 
Sotkamo 
Vaala 
Kuhmo 
Suomussalmi 
Kajaani 
Vaala 

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

 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( x ) 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 9  -  13 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Heikkinen ja Matti 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 
 
 
Raimo Heikkinen   Matti Härkönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2007 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 § KUHMON SIIRTOKUORMAUSASEMAN YMPÄRISTÖLUPA JA 
SIJOITUSPAIKKA 
 
Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 23.1.2007 Kuhmoon suunnitellun siir-
tokuormausaseman tekniset suunnitelmat. Ympäristölupahakemus sen sijaan 
jätettiin pöydälle ja päätettiin pyytää lausunto Kuhmon kaupungilta suunnitel-
lusta sijaintipaikasta Jämäksen kylällä. 
Kuhmon kaupunginhallitus on antanut asiaan liittyen liitteenmukaisen lausun-
tonsa, jossa se suosittelee Jämäksen sijoituspaikan hylkäämistä ja siirtokuor-
mausaseman sijoittamista entisen kaatopaikan alueelle Sarvelaan. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää suunnitellun siirtokuormausaseman jatkosuunnittelusta 
ja sen sijoituspaikasta ympäristölupahakemusta varten. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Heikki Heikkinen esitti, että lajitteluaseman paikaksi valitaan Sarvelan kaato-
paikka-alue ja ympäristölupa haetaan tälle alueelle, kuten Kuhmon kaupungin 
ennakkolausunnossa suositellaan.  
Hallitus keskusteli esityksen pohjalta ja totesi, että ottaen huomioon Kuhmon 
kaupungin lausunto, Jämäksen kyläläisten vastustus ja Kuhmon seurakunnan 
kielteinen kannanotto kuulemisen yhteydessä, on Sarvelan sijoituspaikka sel-
keästi Kuhmolaisten tahdon mukainen, vaikkakin valittu sijoituspaikka on käyt-
tökustannusten ja saavutettavuuden osalta Jämästä huonompi vaihtoehto.  
Yhtymähallitus päättää yksimielisesti keskittää kaikki jätteiden vastaanottotoi-
minnan Sarvelan selkosen kaatopaikka-alueelle ja hakea ympäristölupaa ky-
seiselle toiminnalle. Ennen lupahakemuksen jättämistä tarkistetaan vielä vuo-
sittain vastaanotettavat jätemäärät ja sen mukaisesti lähetetään ympäristölu-
pahakemus joko Kuhmon kaupungin ympäristölautakunnalle tai Kainuun ym-
päristökeskukselle. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

10 § VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖS 
 
Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2006 tilinpäätök-
sen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia (LIITE, 
tasekirja).  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus. Tilinpäätösasiat tulee perusso-
pimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennes-
sä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  
 
Vuoden 2006 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toi-
mintakertomuksessa. (LIITE) . 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus allekirjoittaa Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2006 ja 
esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 
2006. 
 
Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 311 969 € alijäämäinen. Talousarvion mu-
kainen alkuperäinen ylijäämä oli 60 300 €. Alijäämä syntyi pääosin talousarvi-
oon arvioitujen ostopalvelujen määrän ylittymisestä.  
 
Toimintatuottojen kertymä oli 63 589 € arvioitua suurempi. 
Henkilöstökulut alittuivat 8 915 €. 
Palvelujen ostot ylittyivät 412 292  €. 
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 31 187 €. 
Muut toimintakulut alittuivat 21 904 €. 
Rahoitustuotot ylittyivät 7 355 € ja -kulut ylittyivät 39 057 €. 
Poistoja syntyi 20 310 € arvioitua enemmän. 
 
Kokonaisinvestointien määrä v. 2006 oli 946 446 €. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus allekirjoittaa Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2006 ja 
esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 
2006. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 311 969 € alijäämäinen. Hallitus esit-
tää siirrettäväksi vuoden 2006 alijäämän 311 969 € kuntayhtymän yli- / alijää-
mätilille. 
 
Hallitus keskusteli vuoden 2006 aikana tehdyistä suunnitelmista ja toimenpi-
teistä, jolla kustannustehokkuutta on pyritty parantamaan. Hallitus päätti, että 
talouden tervehdyttämisestä tehdään vielä tarkempi suunnitelma, joka esitel-
lään yhtymäkokoukselle. Suunnitelman tekevät viranhaltijat ja hallituksen pu-
heenjohtaja. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

11 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

12 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- §§ 1 - 3 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- §§ 1 - 2 
 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Hallitus ei ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

13 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.40  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: §§ 10, 11, 13 
 

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

  
  Pykälät: §§ 9, 12 
 
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: §§ 9, 12 
 

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: §§  


