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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Tiistai 29.9.2009 kello 12.00 – 15.30 

KOKOUSPAIKKA 
Majasaaren jätekeskus 
Mustantie 500 
87100 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Pauliina Haataja 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Puolanka 
Sotkamo 
Paltamo 
Kuhmo 
Suomussalmi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 16  -  23 

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 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

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 YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2009 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

16 § KUNTAYHTYMÄN KERÄYSPISTEIDEN TYHJENNYKSIEN KULJETUSTEN 
KILPAILUTUS: 
 
Kuntayhtymällä on Kainuun alueella lajitteluasemia, ekopisteitä ja aluekeräys-
pisteitä. Pisteiden tyhjennyksistä vastaa kuntayhtymä. Pisteille kertyvät jäteja-
keet kuljetetaan loppusijoitukseen tai käsiteltäväksi. Eri jätejakeiden kuljetuk-
set on kilpailutettu kokonaisvaltaisesti v. 2005 ja muutamien alueiden ja jakei-
den osalta v. 2007. Sopimusaika oli 3 vuotta (2006-2008) + 2 mahdollista op-
tiovuotta (2009-2010). Optiosta on käytössä nyt ensimmäinen vuosi. Hintaa on 
tarkastettu vuosittain kuljetushintaindeksillä. 
Vuoden 2005 kilpailutuksessa oli käytössä kuntakohtainen aluejako. Hyödyn-
tämis- ja loppusijoituspaikoissa on tapahtunut muutoksia ja kuljetukset ovat 
vaatineet sen vuoksi mm. reittimuutoksia. Mm. näistä syistä on syytä kilpailut-
taa kuntayhtymän vastuulla olevat kuljetukset uudestaan.  
Uudessa aluejaossa Kainuu on jaettu viiteen alueurakka-alueeseen (liite). 
Lasinkeräysverkostoa supistetaan aluekeräyspisteiden osalta ja lasinkeräys 
keskitetään ekopisteille ja haja-asutusalueen kyläkauppojen yhteyteen. Me-
nettelyllä kasvatetaan ak-pisteiden sekajätekapasiteettia ja hillitään lasinkerä-
yksen kustannuksia.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuljetusten kilpailuttamisen ja hyväksyy la-
sinkeräysverkoston uudelleenjärjestelyn suunnitelmien mukaisesti. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarjouspyyntöön tehdään tarkennus talou-
dellisuustarkastelusta ja liitetään mukaan myös sopimusluonnos. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

17 § HAKEMUS MARKKINAOIKEUDELLE JULKISTA HANKINTAA KOSKE-
VASSA ASIASSA: 
 
 
Janus Oy on tehnyt 15.6.2009 hakemuksen (LIITE) markkinaoikeudelle ha-
kemuksen liittyen pressuhallin hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun (LIITE) 
ja sitä koskevaan toimitusjohtajan 29.5.2009 tekemään hankintapäätökseen 
(LIITE). 
Toimitusjohtaja on antanut 18.6.2009 selvityksen (LIITE) markkinaoikeudelle 
hakemuksessa vaadittuun täytäntöönpanokieltoon. 
Markkinaoikeus on antanut toimeenpanokieltoa koskevan päätöksen 1.7.2009 
(LIITE). Päätöksessä hyväksyttiin Janus Oy:n vaatimus väliaikaisesta toi-
meenpanokiellosta. 
Toimitusjohtaja on antanut lopullisen vastauksen Janus Oy:n hakemukseen 
16 7.2009 (LIITE) Janus Oy:n hakemuksen käsittely jatkuu markkinaoikeu-
dessa. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus merkitsee tiedoksi prosessin tämänhetkisen tilanteen. Toimitusjohtaja 
tiedottaa hallitusta prosessin jatkumisesta ajantasaisesti. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

18 § KUNNAN VASTUULLA OLEVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISEN ALOITTA-
MINEN: 
 
Jätelain 13 § mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 10 § 1 mom. tarkoitetun 
asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan muun kuin ongelmajätteen 
hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainittu jäte on toimitettava kunnan järjes-
tämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 
Majasaaren jätekeskukseen on valmisteltu vastaanottoon ja hyödyntämiseen 
tarvittavia alueita ja tiloja. Koska hallin hankintapäätöksestä on tehty kantelu 
markkinaoikeuteen, on toimitusjohtaja tehnyt tilapäisen vuokrasopimuksen 
hallista Best-Hall Oy:n kanssa hyödyntämisen käynnistämisen varmistamisek-
si. Vuokrasopimus on voimassa siihen saakka kunnes valitusprosessi on saa-
tu päätökseen. 
Jätteen vastaanotto voidaan aloittaa lokakuun aikana. Hyödyntämistoiminta 
on parhaillaan kilpailutettavana. Tarjoukset energiajätteen murskauksesta 
saadaan lokakuun alussa.    
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy jätteen hyödyntämisen aloittamiseen liittyvät valmis-
telut ja merkitsee toiminnan aloittamisen tiedoksi. Toimitusjohtaja informoi alu-
een kuljetusyrityksiä kunnan vastuulla olevien jätekuormien ohjaamiseksi kun-
nan käsittelyyn. Jätteen vastaanoton kustannusmäärittely tehdään, kun kaikki 
kiinteät ja muuttuvat kustannukset ovat selvillä. Toimitusjohtaja määrittelee 
vastaanottohinnan em. kustannusten perusteella vuoden 2009 loppuun saak-
ka. Vuoden 2010 taksa määritellään hallituksen ja hyväksytään yhtymäkoko-
uksen toimesta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

19 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 7 / 2009: 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2009 sekä tuloseurannan, os-
topalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 12 % budje-
toitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu tasaisen vuosiennus-
teen mukaan kuudelle kuukaudelle. Energiajätetuottoja ei ole toteutunut toi-
minnan aloittamisen viivästymisen vuoksi. Muut tuotot ovat 31 % pienemmät 
kuin budjetoidut. Kokonaisuudessaan tulot ovat 283 128 € arvioitua pienem-
mät. 
 
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 6 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla. Jäteveroa on tilitetty 
tullille 33 459 euroa arvioitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen 
erotus (toimintakate) on + 319 612 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja 
varausten muutos ovat -305 666 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodos-
tuu 28 202 € ylijäämää. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 2009. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 2009. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

20 § SELVITYSMIEHEN RAPORTTI KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTY-
MÄN LIITTÄMISESTÄ KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄÄN VUO-
DEN 2013 ALUSTA: 
 
Lainaus selvitysmiehen raportin johdannosta (LIITE): 
 
Määräaikaisen lain Kainuun hallintokokeilusta voimassaolo päättyy 31.12.2012. Kai-
nuun kunnat ovat yhdessä valtion viranomaisten ja Kainuun maakunta–kuntayhtymän 
kanssa aloittaneet valmistelun, jonka tarkoituksena on päättää siitä, miten lakisäätei-
set kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut ja niiden hallinto järjestetään kokoilun 
päätyttyä Kainuussa. Kainuun kuntien edustajien kokous päätti 10.3 käynnistää val-
mistelun seuraavat vaihtoehdot huomioiden: Kainuun hallintokokeilulain vakinaista-
minen, maakunnallinen monialainen perinteinen kuntayhtymä ja maakuntahallinnon 
ja valtion aluehallinnon yhdistäminen. 
 
Kokous päätti perustaa valmistelutyötä johtamaan laajan ohjausryhmän ja sille työva-
liokunnan, joka se valtuutti aloittamaan työnsä heti.  
 
Kokouksessa ja Kainuun maakuntahallituksen tekemän kuntakierroksella on tullut 
esille, että tulee selvittää olisiko maakuntayhtymän tehtäviksi annettava Kainuun jä-
tehuolto, Kainuun pelastuslaitos ja maatalouselinkeinoon liittyvät kuntien tehtävät ja 
resurssit. Ohjausryhmän työvaliokunta kokouksessaan 24.6.2009 antoi hallintojohtaja 
Kalevi Yliniemelle tehtäväksi selvitysmiehenä selvittää pikaisesti ja valmistella asia 
ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen 25.08.2009. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee raportin tiedoksi ja mahdollista kannanottoa varten. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee raportin tiedoksi ja odottaa asiaa selvittämään pe-
rustetun työryhmän selvityksen tuloksia. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § MUUT ASIAT 
 
Hallitus tutustui Majasaaressa meneillään oleviin hankkeisiin. 
- loppusijoitusalue II 
- väestönsuoja 
- rakeistuslaitos 
- käytöstä poistetun penkan lopettaminen ja suotosalaojitus 
 
Budjettikokouksen ajankohta 
- seuraava kokous pidetään 6.11.2009 klo 12.00 Viestitiellä. 
 
Pikkujoulun järjestäminen ja ajankohta 
- kuntayhtymän pikkujoulu päätettiin pitää 28.11 – 29.11.2009. 
 
Vierailut yrittäjien luokse 
- yrittäjävierailut pyritään järjestämään osittain jo viikolla 42. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 12 - 19 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ 1581 - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 182 - 205 

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

 

23 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15:30  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: §§ 17, 19, 20, 23 
 

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

  
  Pykälät: §§ 16, 18, 21, 22 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus 
  Viestitie 2 

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 16, 18, 21, 22 
 

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: §§  


