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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.3.2010 kello 13.00 – 14.50 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Helena Leinonen 
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 §§ 1  -  10 

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 ___.___.2010 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2010 
 
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 ja esityslis-
ta lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali 
toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa materiaali lä-
hetetään postin välityksellä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN J A NÄH-
TÄVILLE ASETTAMINEN V. 2010 
 
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 tarkastusta 
seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. Kiireellisissä tapa-
uksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa. 
 
Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäi-
vänä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 § YRITTÄJIEN EHDOTUS JÄTEHUOLLON TULEVAISUUDEN JÄ RJESTÄ-
MISEKSI KAINUUSSA 
 
Jaakko Kyllönen on lähettänyt oheisen ehdotuksen jätehuollon jatkosta Kai-
nuussa. Ehdotuksen mukaan se edustaa myös muiden Kainuulaisten jäteyrit-
täjien kantaa. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Keskustellaan yrittäjien jättämästä esityksestä ja siihen mahdollisesti annetta-
vasta vastineesta kokouksessa.  
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee yrittäjien ehdotuksen tiedoksi ja toteaa, että ottaen 
huomioon voimassaoleva lainsäädäntö, perussopimus ja muut kuntayhtymää 
sitovat määräykset ja asetukset se ei aiheuta toimenpiteitä jo tehtyihin päätök-
siin toimintamalleista tai tulevaisuuden strategiasta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

4 § KUNNAN VASTUULLA OLEVAN ENERGIAJÄTTEEN HYÖDYNTÄ MINEN 
JA KÄSITTELY 
 
Jätelain osittaisuudistus tuli voimaan kesällä 2007. Uudistuksesta ja sen mah-
dollisista vaikutuksista on kerrottu sopivissa tilaisuuksissa ja lehtijutun muo-
dossa. Näissä ei vielä ole tarkemmin paneuduttu mihinkään tiettyyn vaihtoeh-
toon vaan lähinnä vastuukysymyksiin ym. 
 
Yhtymäkokous velvoitti hallituksen tekemään taloudentervehdyttämissuunni-
telman keväällä 2008. Suunnitelma valmistui syksyllä 2008 ja se hyväksyttiin 
toimeenpantavaksi yhtymäkokouksessa marraskuussa 2008. Suunnitelman 
yhtenä kohtana on kunnan vastuiden ja tehtävien tarkastelu.  
 
Suunnitelman pohjalta lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan muutoksia 
lähinnä kunnan vastuulla olevan jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Ke-
väällä 2009 tiedotettiin alueen yrittäjiä yms. jätelain osittaisuudistuksesta ja 
sen tuomista muutoksista. Yhtymähallitus ja yhtymäkokous totesivat asian 
myös kokouksissaan. 
 
Suunnitelman pohjana on keskittää kunnan vastuulla oleva energiajätteen ke-
räys ja käsittely yhteen paikkaan Kainuun alueella. Materiaalin kertymän mas-
sakeskipiste on Kajaanin alueella kuten myös hyödyntämispaikka (Kainuun 
Voiman energialaitos), joten luonnollinen paikka logistisesti ja muutoinkin on 
mahdollisimman lähellä KaVo:a 
 
Syynä toiminnan keskittämiseen Majasaaren jätekeskukseen on myös Kai-
nuun olemassa olevien markkinoiden vähyys tai sijoittuneisuus. Murskaustoi-
mintaa harjoittavia yrityksiä on kolme; Kajaanissa, Suomussalmella ja Sotka-
mossa. Ainoastaan Kajaanin yrittäjällä on tarvittavat laitteet ja resurssit koko 
Kainuun jätteiden tai eri jätemateriaalien käsittelyyn. Jos Kainuun materiaalit 
olisi määrätty yksinomaan tänne, olisi sillä suosittu yhtä toimijaa. Alueellisesti 
kilpailutettuna yrittäjän olemassa oleviin tiloihin ei todellista kilpailua olisi saatu 
aikaan, koska kullakin on tarjousalueilla olisi vain yksi yrittäjä (Pohjois-Kainuu, 
Etelä-Kainuu ja Itä-Kainuu). 

urakka-alueet murskausyrittäjittäin 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  6(12) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 3.3.2010 nro 1/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Toisaalta kaikki alueen yrittäjät voivat tuoda keräämänsä materiaalin kuntayh-
tymän vastaanottopaikkaan, vaikka heillä ei ole omaa käsittelyä. Kuntayhty-
män menettelyllä ei siten suosita tai syrjitä ketään kuljetusyrittäjääkään. 
 
Itse käsittelytoiminta eli murskaus on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaan 
HILMA-ilmoituksineen tehtäväksi Majasaaren vastaanottohallissa. Tarjouksia 
saatiin kaksi, joista kumpikaan ei ollut Kainuusta. Tarjouspyyntöä laadittaessa 
kuntayhtymä oli yhteydessä Kajaanin yrittäjään urakkasisällön ja laitteistovaa-
timuksien osalta. 
 
Kesäkuun alussa pidettiin palaveri paikallisessa ympäristökeskuksessa asian 
tiimoilta. Kokouksessa esiteltiin lainsäädäntöä, vastuita ja kuntayhtymän 
suunnitelma. Tämä kokous vastaa kuntayhtymän mielestä yhtymäkokoukses-
sa keväällä sovittua yhteisneuvottelua, koska siinä oli paikalla kaikki yhtymä-
kokouksessa sovitut tahot. Erillisiä yrittäjäkohtaisia neuvotteluja ei valitettavas-
ti ole järjestetty. 

 
Toinen tapaaminen järjestettiin myös ympäristökeskuksessa joulukuun puoli-
välissä. Tapaamisen tarkoituksena oli saada vielä ratkaisu ja yrittäjien hyväk-
syntä asiaan. Kokous päättyi ilman tulosta. Kokouksessa Huurinainen Oy luo-
vutti muistion näkemyksestään tilanteeseen. 
 
Toiminnan muodosta ja sen aloittamisesta on syksyn aikana tiedotettu yrittäjiä 
kahdella tiedotteella keväällisen tiedotteen lisäksi.  
 
Asiaa on puitu laajalti paikallisten lehtien palstoilla lähes koko vuoden ajan. 
 
Kuntayhtymä järjesti keskustelutilaisuuden vielä tammikuussa 2010, jossa oli 
mukana yrittäjien edustajana YYL:n Katri Penttinen sekä Eko-Kympin edusta-
jina JLY:n Markku Salo ja HPP:n Jouni Alanen. Tilaisuus ei tuottanut toivottua 
tulosta, vaan yrittäjät jatkavat toimintaansa entiseen malliin.  
 
Yrittäjiltä saatiin helmikuun alussa esitys ”toimintamalliksi” Kainuun jätehuollon 
toteuttamisesta jatkossa. Käytännössä esitys tarkoittaa entisen toimintamallin 
jatkamista ja sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän turvaamista. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Keskustellaan kunnan vastuulla olevan energiajätteen käsittelyyn ja hyödyn-
tämiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus toteaa, että alueen jätehuoltoyrittäjät eivät ole noudattaneet 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän viranomaisena antamia määräyksiä kun-
nan vastuulla olevan jätteen toimittamisesta kunnan järjestämään jätteen hyö-
dyntämiseen tai käsittelyyn. Yhtymähallitus päättää tehdä tutkintapyynnön jä-
telain vastaisesta toiminnasta alueelliselle valvontaviranomaiselle (Kainuun 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 § PUOLANGAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN EHDOTUS A LUEKE-
RÄYSPISTEIDEN PALAUTTAMISESTA PUOLANGALLA 
 
 
Puolangan kunnan tekninen lautakunta on tehnyt liitteenmukaisen esityksen 
Puolangalta poistettujen aluekeräyspisteen (2 kpl) säilyttämiseksi nykyisellä 
paikalla. 
 
Kainuun aluekeräyspisteiden tyhjennykset kilpailutettiin syksyn 2009 aikana. 
Urakka-alueiden ja niiden kuljetusten reitityksien tarkastelussa viranhaltija 
päätyi kolmen pisteen vähentämiseen (Kongasmäki, Lylykylä, Pekankylä) ja 
yhden pisteen siirtoon (Koskenkylä). Pisteet sijaitsevat suunniteltujen ajoreitti-
en sivulla, ts. rengasmaiselta reitiltä joudutaan poikkeamaan. Kilpailutuksella 
ja reittien uudelleenjärjestelyllä saavutettiin merkittävä taloudellinen vaikutus, 
jolloin vältyttiin mm. asiakkailta perittävien maksujen korotuksilta. Kaikille pois-
tettaville pisteille löytyy korvaava piste ja jätehuollon palvelut ovat kohtuulli-
sesti saavutettavissa pisteiden poistamisenkin jälkeen. Korvaavilla pisteillä li-
sätään vastaanottokapasiteettia poistuvien pisteiden verran. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus päättää aluekeräys urakan reitityksen yhteydessä viranhaltijan pois-
tamien pisteiden mahdollisesta palauttamisesta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskustelun jälkeen päätettiin jättää asia pöydälle. Viranhaltijat selvittävät lak-
kautettujen pisteiden kustannusvaikutuksen ja käyttöasteen seuraavaan ko-
koukseen, jossa päätetään kaikkien lakkautettujen pisteiden jatkotoimenpiteis-
tä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

6 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 12 / 2009: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2009 sekä tuloseurannan, 
ostopalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 7 % bud-
jetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on todellisen toteuman mukaiset. 
Energiajätetuottoja ei ole toteutunut toiminnan aloittamisen viivästymisen ja 
raaka-aineen puuttumisen vuoksi. Muut tuotot ovat 21 % pienemmät kuin bud-
jetoidut. Kokonaisuudessaan tulot ovat 264 709 € arvioitua pienemmät.  
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 4 %. Ylitystä on tapahtunut henkilös-
tökulujen, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla.  
Jäteveroa on tilitetty tullille 53 840 euroa arvioitua vähemmän. Ostopalvelut 
ovat alittuneet 195 585 euroa. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toi-
mintakate) on + 622 633 €. Poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat - 
359 701 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 107 373 € ylijäämää. 
Pakollinen varaus tehdään suoraan penkka 2 tehtyä vesien keräysjärjestel-
män kulua vastaan. v. 2008 tehty 100 000 € varaus pysyy ennallaan.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 12 / 2009. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 12 / 
2009. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  9(12) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 3.3.2010 nro 1/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

7 § VASTINE JAURAKON LAJITTELUASEMAN YMPÄRISTÖLUVAS TA TEH-
TYYN VALITUKSEEN 
 
Kainuun ympäristökeskuksen antamasta Kuhmon Jaurakon lajitteluaseman 
ympäristöluvasta on tehty liitteenmukainen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää vastinetta 10.3.2010 mennessä 
tehdyn valituksen johdosta 10.3.2010 mennessä. Vastineen laatiminen on an-
nettu Ramboll Oy:n ympäristölakimiehen tehtäväksi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä antaa liitteenmukaisen vastineen Vaasan 
hallinto-oikeudelle Jaurakon ympäristöluvasta tehdyn valituksen vuoksi. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus toteaa, että vastineen valmistelu on hieman kesken. Vastineen 
valmistuttua se toimitetaan hallitukselle sähköpostilla kommentoitavaksi. 
Kommentoinnin jälkeen toimitusjohtaja allekirjoittaa vastineen ja toimittaa sen 
aluehallintovirastoon määräaikaan mennessä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § MUUT ASIAT 
 
Tilinpäätöskokouksen ajankohdasta sopiminen. 
 
Sovittiin kokouksen ajankohdaksi torstai 1.4.2010 klo 13.00 ja kokouspaikaksi 
Viestitie 2, kokoustila Viesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 218 - 235  

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

 

10 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN AN TAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14:50  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: §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 
 

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

  
  Pykälät: §§ 4, 9 
 
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: §§ 4, 9 
 

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: §§  


