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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 8.6.2007 kello 13.00 – 14.35 

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 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 25  -  31 

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    Kajaani 

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 ___.___.2007 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

25 § KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTA 1 – 4 / 2007 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 4 / 2007 sekä kaatopaikkojen tu-
loseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat n. 7 % budjetoitua pie-
nemmät. Budjetoitujen tuottojen arvioitua pienempi kertymä johtuu jätemääri-
en vähenemisestä sekä budjetoitua pienemmästä vuosilaskutusennusteesta. 
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet n. 1 %. Käyttötalouden tulojen ja me-
nojen erotus (toimintakate) on n. +9 161 €. Laskennalliset poistot ja rahoitus-
kulut ovat n. 82 200 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu n. -
73 039 €. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 4 / 2007. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 4 / 2007. 
Heinäkuun lopussa pidettävässä kokouksessa tarkastellaan puolen vuoden ta-
lousseurantaa ja jätekertymiä. Tarkastelun jälkeen päätetään mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

26 § INVESTOINTIEN RAHOITUS V. 2007 
 
Toimitusjohtaja on pyytänyt lainatarjoukset yhtymähallituksen 11.5.2007 § 21 
päätöksen mukaisesti. Tarjous pyydettiin viideltä rahoittajataholta 1,3 M€ suu-
ruisesta investointiluotosta 25 v. laina-ajalle korkosidonnaisuutena joko kiinteä 
tai vaihtuva. Tarjouksia saatiin 5 kappaletta, joista vertailutaulukko liitteenä. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää ottaa 1,3 M€ suuruisen investointiluoton Kuntien elä-
kevakuutukselta. Laina-aika on 25 vuotta ja korko sidotaan ??? Lyhennykset 
?? ja koronmaksu ?? välein. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus päättää ottaa 1,3 M€ suuruisen investointiluoton Kuntien elä-
kevakuutukselta. Laina aika on 25 vuotta. Lainapääoma jaetaan siten, että 
650 000 euroa otetaan vaihtuvakorkoisena ja 650 000 euroa kiinteäkorkose-
na. Vaihtuvakorkoisen korko sidotaan kuuden kuukauden euribor-korkoon. 
Kiinteäkorkoisen korkojakso on 5 vuotta ja korkoprosentti 4,560% + marginaali 
0,000%. Korot ja lyhennykset suoritetaan puolivuosittain. 
 
 
 
Merkitään, että Heikki Heikkinen poistui päätöksenteon ajaksi. 
 
Merkitään, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan tämän pykälän osalta koko-
uksessa. 
 
 
Kajaani 8.6.2007 
Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset: 
 
 
 
 
Auli Halonen  Matti Härkönen 

 

 



Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä  4(8) 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI Hallituksen kokous 8.6.2007 nro 5/2007 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

27 § SUOMUSSALMEN JA KUHMON SIIRTOKUORMAUSASEMIEN 
RAKENTAMISEN LAAJUUS V. 2007 
Suomussalmen ja Kuhmon kaatopaikat sulkeutuvat lokakuun 2007 loppuun 
mennessä. Kaatopaikkoja korvaamaan on suunniteltu rakennettavaksi ns. la-
jittelu / siirtokuormausasemat. Lajitteluasemille voidaan toimittaa tavanomai-
sessa asumisessa syntyvät erilaiset jätejakeet joko lajiteltuina tai lajittelemat-
tomana. Siirtokuormausasemalle sen sijaan toimitetaan suoraan jäteautolla ta-
louksilta kerätty seka- tms. jätejae. Siirtokuormaukset on suunniteltu tehtäväk-
si ns. avolavajärjestelmänä, jolloin jäteautot purkavat kuormansa suuriin n. 40 
m3 kannellisiin kontteihin. Kontit (3kpl) puolestaan tiivistetään koneella paine-
lemalla ja kuljetetaan rekalla kerralla Majasaaren loppusijoitusalueelle. Siirto-
kuormausasemien rakentaminen ja siirtokuormauksen kustannuksellinen kan-
nattavuus on laskettu Suomussalmen ja Kuhmon liittyessä jätehuollon kun-
tayhtymään. Laskennassa käytettiin aiempien vuosien jätekertymää, vuoden 
2005 tilastoa ja osin vuoden 2006 tilastoa. Laskennan mukaan silloisilla jäte-
määrillä pelkkiä kuljetuksia tarkasteltaessa oli siirtokuljetusta n. 15% suoraa 
kuljetusta edullisempi. Kokonaiskustannukset investointeineen ja n. kahden 
työpäivän palkkakustannuksin olivat suunnilleen samansuuruiset (ks. liite). Jä-
temäärät ovat kuitenkin molemmissa kunnissa laskeneet selkeästi kahden 
viimeisen vuoden (2005 ja 2006) keskiarvosta jota vertailussa käytettiin.  Jä-
temäärän lasku on pienentänyt siirtokuormauksen kannattavuutta ja laskenut 
kokonaisinvestoinnin kannattavuuden alle suoran kuljetuksen kustannusten. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kuhmon ja Suomussalmen lajitteluasemat toteutetaan kesän 2007 aikana 
alueelliselta laajuudeltaan suunnitelman mukaisesti. Kummallekaan asemalle 
ei kuitenkaan rakenneta vielä varsinaista siirtokuormausta vaan ainoastaan 
valmiudet sen toteutukseen. Jätekuljetukset toteutetaan marraskuun 2007 
alusta suorina kuljetuksina yrittäjien toimesta Majasaareen. Seurataan jäte-
määrien kehitystä vuosi - kaksi vuotta ja ratkaistaan siirtokuormauksen tarve 
molempien kuntien osalta kun painoyksiköihin perustuvaa tilastollista jätemää-
räkehitystä on nähtävissä useammalta vuodelta Majasaaresta saatavien ja 
olemassa olevien aiempien vuosien tilastojen perusteella. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

28 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 

Toimitusjohtaja on vuosilomalla 11.6.2007 – 21.6.2007 (9 pv). Sijaisena toimii 
ympäristöpäällikkö. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

29 § MUUT ASIAT 
 
Keskustellaan Nordean tekemästä lainojen korkosuojaustarjouksesta. 
 
Keskusteltiin mahdollisesta lainojen korkosuojauksesta ja todettiin, että kun-
tayhtymä ei lähde tässä vaiheessa suojaamaan lainoja tarjotulla tavalla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

30 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- §§ 4-7 ja tyhjennysvälien pidennykset 1355 - 1386 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- §§ 3 
 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

31 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.35 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, 28, 29, 31 
 

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

  
  Pykälät: §§ 26, 27, 30 
 
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: §§ 26, 27, 30 
 

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: §§  


