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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.11.2007 kello 13.00 – 17.00 

KOKOUSPAIKKA 
Kuntayhtymän toimisto 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI 

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

Ilkka Juntunen 
Auli Halonen 
Heimo Keränen (klo 16.00 saakka) 
Matti Härkönen 
Tauno Anttonen 
Heikki Heikkinen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Varajäsen 
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 ) 
( - ) 
( x ) 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 45  -  53 

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 ___.11.2007  Kajaani ___.11.2007 

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

45 § KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTA 1 – 8 / 2007 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2007 sekä kaatopaikkojen tu-
loseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat hiukan budjetoitua suu-
remmat (105 %). Jätekeskustuotot ovat nyt budjetoidun suuruiset. Vuosilasku-
tus on budjetoitua pienempi johtuen korjatusta vuosilaskutusennusteesta. 
Muut tuotot ovat vastaavasti suuremmat kuin budjetoidut, joka osaltaan korjaa 
tilannetta. 
Vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet n. 8 %. Suurin euromääräinen ylitys 
on ostopalvelujen kohdalla.  Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimin-
takate) on n. + 92 902 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten 
muutos ovat n. -131 552 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu n. – 
38 650 €, joka on noin 12 083 € budjetoitua pienempi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 8 / 2007. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 8 / 2007. 
Taloudenseurantaraportti ajalta 1 -9 / 2007 toimitetaan hallitukselle heti sen 
valmistuttua. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

46 § YMPÄRISTÖLUVAN MUKAISEN VAKUUDEN MYÖNTÄMINEN 
MAJASAAREN UUDELLE TÄYTTÖALUEELLE 
 
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Majasaaren jätekeskuk-
selle uuden ympäristöluvan 12.5.2006 (nro 49/06/02). Kuntayhtymän on toimi-
tettava kolmea kuukautta ennen uuden loppusijoitusalueen käyttöönottoa esi-
tys uuden kaatopaikan osalta asetettavan vakuuden suuruudesta ja suunnitel-
lusta vakuusjärjestelystä. Esitettävän vakuuden on katettava kaatopaikan sul-
kemisesta ja jälkihoidosta sekä tarkkailusta aiheutuvat kustannukset. 
Vakuus on asetettava Kainuun ympäristökeskukselle omavelkaisena pankki-
takauksena tai pankkitalletuksena.  
 
Vakuutta vastaavana järjestelynä hyväksytään myös kuntayhtymän osakas-
kuntien valtuustojen tekemät asianmukaiset takaussitoumukset, joiden yh-
teenlaskettu summa on vakuuden suuruinen. Yhtymäkokous rinnastuu tässä 
tapauksessa peruskuntien valtuustoihin ja vakuutena käy siten yhtymäkoko-
uksen antama omavelkainen takaus. 
 
Kaatopaikan sulkemisesta ja jälkihoidosta sekä tarkkailusta aiheutuvia kus-
tannuksia on arvioitu toteutuneiden kustannusten sekä konsultin laskelmien 
perusteella. Kustannukset ovat noin 200 000 euroa/ha (alv 0%). Nyt valmistu-
nut I-loppusijoitusalue on pinta-alaltaan n. 1ha ja valmistuneet II-alueen 
maansiirtotyöt myös n. 1ha. II-alue rakennetaan tiivisrakenteiden osalta val-
miiksi n. 3 vuoden kuluessa.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle omavelkaisen takauksen asettamis-
ta Kainuun ympäristökeskukselle Majasaaren jätekeskuksen I- ja II-vaiheen 
ympäristöluvan mukaiseksi vakuudeksi. Vakuuden suuruus on 500 000 euroa. 
Vakuuden suuruus tarkastetaan III- ja IV-vaihetta käyttöönotettaessa n. 10 
vuoden päästä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

47 § JÄTETAKSA VUODELLE 2008 
 
Kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä 
tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta. Jätteen käsittelystä on kannet-
tava jätemaksu, jolla katetaan vähintään käsittelypaikkojen perustamisesta, 
käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset (JL 
28§). 
Jätetaksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu vastaa tarjottua palvelutasoa ja 
kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyö-
dyntämiseen (JL 30§). 
 
Vuoden 2006 alussa käyttöönotettiin tilikartta, jonka perusteella on tehty talo-
usseurantaa. Tämän perusteella palvelutoiminnot on jaoteltu kolmeen eri osa-
alueeseen.  

1. Jätekeskustoiminnot ja hallinto 
2. Aluekeräyspisteiden ylläpito 
3. Kierrätys- ja ongelmajätehuolto 

Tehdyn jaottelun perusteella on laskettu eri toimintojen vaatimat kustannukset 
ja niitä vastaavat tuottovaatimukset. Vuoden 2007 hinnantarkastuksella sekä 
tehdyllä taloudentervehdyttämissuunnitelmalla päästiin pääosin käyttötalou-
den osalta edellä mainittuja toimintoja kustannuksellisesti kattavaan tulovir-
taan.  
Vuoden 2007 aikana valmistuneet suuret jätekeskusinvestoinnit rasittavat tu-
levina vuosina taloutta rahoituskulujen ja poistojen muodossa. Nämä kuluerät 
tulee huomioida myös taksarakenteessa. 
Tehdyllä talouden tervehdyttämisohjelmalla ei kuitenkaan saada katettua tule-
vien vuosien rahoituskuluja ja poistoeriä vaan se vaatii selkeän tarkastuksen 
käytössä oleviin taksoihin jätekeskustoimintojen osalta. Vuosittaisiin aluekerä-
ys- sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksuihin ei ole tarvetta tehdä korotusta. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin pe-
rustein tarkastetun jätetaksan (LIITE) vuodelle 2008. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenmukaisen jä-
tetaksan vuodelle 2008. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

48 § TALOUSARVIO VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2009-2010 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 

 
Vuoden 2007 talousarvio on laadittu vuoden 2006 ja 2007 1-8 kuukausien to-
teutumaa hyväksikäyttäen sekä 2007 keväällä tehdyn talouden tervehdyttä-
misohjelman tulokset huomioiden. Tulo- ja menototeumat on arvioitu koko alu-
een jätekertymän mukaan vuodelle 2008 esitettäviä taksoja noudattaen. Palk-
kakustannuksissa on käytetty työehtosopimuksien mukaisia korotuksia vuo-
den 2007 tasoon ja sosiaaliturva ym. maksut on laskettu maksua perivien vi-
ranomaisten ilmoitusten mukaan. Palkkakustannuksissa on huomioitu yhden 
henkilön lisäys henkilökuntaan vuosilaskutuksen ja sen vaatiman rekisterin yl-
läpitoon. Taloussuunnitelma on laadittu vuoden 2008 talousarvion perusteella 
käyttäen vuoden 2008 tulo- ja menoarvioita. Jätemääriin ei ole arvioitu kas-
vua. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja 
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 
2008, taloussuunnitelman vuosille 2009 ja 2010 (LIITE) sekä investointisuun-
nitelman vuosille 2008 – 2010 (LIITE). 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 
2008, taloussuunnitelman vuosille 2009 ja 2010 (LIITE) sekä investointisuun-
nitelman vuosille 2008 – 2010 (LIITE). 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

49 § VUOLIJOEN LAJITTELUASEMAN LAKKAUTTAMINEN 
 
Vuolijoen lajitteluaseman kävijämääriä on tarkkailtu viimeisen parin vuoden ai-
kana. Varsinaisia käyntiasiakkaita, jotka tuovat maksullista sekajätettä on ollut 
n. 25 kpl/2006 ja 35 kpl/2007 (1-8kk). Loput kävijöistä ovat hyötyjätteitä tai on-
gelmajätteitä tuovia asiakkaita. Vuolijoelle on syksyn aikana perustettu uusi 
ekopiste neljälle hyödynnettävälle jakeelle. Otanmäen taajaman ekopisteittä 
on parannettu syksyn aikaan hyötyjätekaluston ja kapasiteetin osalta mm. li-
säämällä metallinkeräysastia. 
Lajitteluaseman nykyinen hoitaja sekä lumityöurakoitsija ovat irtisanoneet so-
pimuksensa päättymään kuluvan vuoden loppuun.  
Ongelmajätehuolto ja SE-romun vastaanotto voidaan järjestää ns. mobiilikerä-
yksenä lauantaipäivisin, jolloin vastaanotto suoritetaan kerran kuussa mo-
lemmissa taajamissa kuorma-auton lavalla olevaan konttiin esim. 2-4 h / taa-
jama. 
Majasaaren jätekeskus on kohtuullisesti tavoitettavissa sekajätettä tuoville 
käyntiasiakkaille (Otanmäki 33 km ja Vuolijoki 40 km). Esim. Kajaanissa asioi-
dessa poikkeaminen Majasaareen 5-tieltä on n. 4 km. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Vuolijoen lajitteluaseman toiminta lakkautetaan vuoden lopussa ja palvelut 
korvataan parannetuilla ekopisteillä sekä ongelmajätteiden / SE-romun mobii-
likeräyksellä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

50 § KASSALUOTON OTTAMINEN 
 
Vuosilaskutuksen viivästyminen vuoden lopulle aiheuttaa vajetta kassaan. 
Tämän hetken liikevaihdosta n. 1/3 osa (n. 900 000 euroa) muodostuu vuosi-
laskutuksesta. Toimitusjohtaja on neuvotellut Nordea pankin kanssa käyttötilin 
muuttamisesta luotolliseksi. Luoton suuruus on 350 000 euroa. Luoton perus-
tamiskulu on 75 euroa ja vuotuinen provisio 0,1 % luoton määrästä (350 eu-
roa/vuosi). Korkomarginaali on 1 kk ebor +0,1 %. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää muuttaa kuntayhtymän nykyisin käytössä olevan Nor-
dea pankin tilin luotolliseksi. Luoton määrä 350 000 euroa. Toimitusjohtaja 
hoitaa käytännön järjestelyt pankin kanssa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

51 § MUUT ASIAT 
 
Keskustellaan pikkujoulun järjestämisestä. 
 
Tiedoksi kuntaliiton kirje jätelain osauudistuksesta 1.6.2007. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Pikkujoulu järjestetään entisen tavan mukaan 15 – 16.12.2007. Toimitusjohta-
ja suunnittelee ohjelman ja tiedottaa siitä hallitusta ja henkilökuntaa. 
 
Merkitään tiedoksi kuntaliiton kirje jätelain osauudistuksesta 1.6.2007. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

52 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- tyhjennysvälien pidennykset § -- 
- hankintapäätökset § 12 – 17 
- kohtuullistamispäätökset 20070928-10---000001 - 20071017-10---000429 

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

 

53 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 17.00 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: §§ 45, 46, 47, 48, 53 
 

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

  
  Pykälät: §§ 49, 50, 51, 52 
 
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: §§ 49, 50, 51, 52 
 

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: §§  


