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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Torstai 17.2.2011 kello 13.00 – 15.15 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
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=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
Unto Ritvanen, Kainuun ELY-keskus 
Tatu Turunen, Kainuun ELY-keskus 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

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

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

ASIAT §§ 32  -  38 

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

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

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 
 
 
Matti Härkönen   Matti Pääkkönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2011 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

32 § ELOPERÄISET JÄTTEET KIERTOON HANKKEEN ESITTELY 
 

Eloperäiset jätteet kiertoon –EU-hanke on käynnissä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksessa. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella Kainuuseen 
biologinen jätteiden käsittelylaitos, lähinnä puhdistamolietteiden ja biojätteiden käsit-
telyyn. Käsittelylaitos on tarkoitus mitoittaa koko Kainuun eloperäisten jätteiden ker-
tymälle poislukien maatalouden biomassat.  

Biologisen jätteiden käsittelylaitoksen osalta on ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely (YVA) saatu päätökseen keväällä 2010. Laitoksen suunnittelu on edellyttänyt 
ympäristövaikutusten arvioinnin, koska vastaanotettava jätemäärä 32 000 tonnia 
vuodessa, ylittää ns. YVA-rajan 20 000 tonnia. Laitoksen syöte-määrästä on jäteve-
denpuhdistamoiden lietteitä 22 000 tonnia, biojätteitä 6 000 tonnia, elintarviketeolli-
suuden jätteitä 1 000 tonnia ja muita eloperäisiä jätteitä 3 000 tonnia vuodessa. Puh-
distamolietteiden määrään on laskettu mukaan myös Kajaanin Veden Peuraniemen 
jätevedenpuhdistamon lietteet, 11 000 tonnia vuodessa.  

Suunnitteilla olevalla biologisella jätteiden käsittelylaitoksella on aluperin ollut nykyti-
lan eli 0-vaihtoehdon lisäksi viisi toteutusvaihtoehtoa. Kaikki laitoksen sijaintivaih-
toehdot sijoittuvat Kajaaniin. Pöyry Finland Oy Lahdesta on laatinut kolmelle ympäris-
töarvioinnissa kannatettavalla vaihtoehdolle tarkemmat suunnitelmat syksyllä 2010. 
Jatkosuunnittelun kohteena ovat vaihtoehdot Peuraniemen mädättämö (VE 1), Ma-
jasaarenkankaan biokaasulaitos (VE 4) ja Majasaarenkankaan aumakompostointi- ja 
rakeistuslaitos (VE 5).  

Tatu Turunen esittelee hankkeen yhtymähallitukselle. 

 

Toimitusjohtajan esitys: 

Yhtymähallitus merkitsee hankkeen esittelyn tiedoksi. 

 

Yhtymähallitus: 

Merkittiin tiedoksi EJK-hankkeen esittely.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

33 § KAINUUN ELY-KESKUKSEN ANTAMAT HALLINTOPAKKOPÄÄTÖKSET 
 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 24.5.2011 § 19 teh-
dä hallintopakkohakemuksen Kainuun ely-keskukselle koskien kunnan vastuulle kuu-
luvien jätteiden kuljettamista koskevien tietojen saamista viranomaisen valvontaa var-
ten. Hakemus jätettiin 26.5.2010. 

Kuntayhtymä on pyytänyt lausunnon kuntaliitolta asiaan liittyen. 

Kainuun ely-keskus on kuullut yrittäjiä hallintopakkohakemuksen johdosta ja pyytänyt 
vastaselityksen kuntayhtymältä yrittäjien kuulemisiin. 

Kuntayhtymä on perunut vaatimuksen hallintopakosta kolmen yrittäjän osalta. Huuri-
nainen Oy:tä koskeva hakemus pidetään voimassa.  

Kainuun ely-keskus on antanut 10.2.2011 asiaan liittyvät hallintopakkopäätökset.  

Asiakirjat liitteenä. 

 

Toimitusjohtajan esitys: 

Ely-keskuksen antama, Huurinainen Oy:tä koskeva, päätös ei kata kaikkia hallinto-
pakkohakemuksessa mainittuja tietoja, jotka kuntayhtymä on katsonut tarvittaviksi jä-
tehuollon valvontaa varten.  

Päätöksestä on mahdollisuus valittaa Oulun hallinto-oikeuteen. Keskustellaan mah-
dollisen valituksen tekemisestä ely-keskuksen päätöksestä koskien Huurinainen 
Oy:tä. 

Peruttujen hakemusten osalta yhtymähallitus merkitsee tiedoksi raukeamispäätökset. 

 

Yhtymähallitus: 

Merkittiin tiedoksi Unto Ritvasen selostus asian käsittelystä. Suomessa ei ole oikeu-
dellista ennakkotapausta kyseessä olevasta asiasta. Keskusteltiin mahdollisesta vali-
tuksen tekemisestä Oulun hallinto-oikeuteen ja päätettiin tehdä valitus ennakkopää-
töksen saamiseksi ja asian selkeyttämiseksi myös valtakunnallisella tasolla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

34 § KUHMON KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS PERUSSOPIMUKSEN JA 
HALLINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMISESTA 
 
Kuhmon kaupunginhallitus / Kuhmon kaupungin yhtymäkokousedustaja on esittänyt 
yhtymäkokouksessa 26.11.2010 pyynnön kuntayhtymän perussopimuksen ja johto-
säännön (=hallintosäännön) ajantasaistamisesta. Yhtymäkokous siirsi asian yhtymä-
hallituksen käsittelyyn perussopimuksen 9 §:n mukaisesti. 

Pyynnössä ei ole eritelty perussopimuksen tai hallintosäännön kohtia, jotka kaipaisi-
vat ajantasaistamista. 

Perussopimusta on muutettu kaksi kertaa jäsenkuntien määrän lisääntymisen (2005) 
ja kuntaliitoksen (2007) vuoksi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kansallisen jätehuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on parhaillaan meneillään. 
Hallitus on antanut esityksen uudeksi jätelaiksi eduskunnalle. Eduskunta on lähettä-
nyt asian valiokuntakäsittelyyn, jossa asian käsittely on kesken. Lain vahvistamisaika-
taulusta ei ole varmaa tietoa. Jätelain uudistuksen lopullinen sisältö ei ole siten vielä 
tiedossa. 

Yhtymähallitus käy läpi nykyisen perussopimuksen ja hallintosäännön sekä keskuste-
lee niiden tarkastamisajankohdasta ja tarpeesta. 

 

Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus kävi läpi voimassaolevat perussopimuksen ja johtosäännön. Yhtymä-
hallitus toteaa, että perussopimuksessa ja hallintosäännössä ei ole muutostarvetta 
nykyisin voimassaolevan lainsäädännön perusteella. Tulevan jätelain lopullinen sisäl-
tö ei ole vielä tiedossa, joten sen mahdollisia vaikutuksia muutostarpeeseen ei ole 
mahdollista tietää. Kuhmon kaupunginhallituksen esityksessä ei myöskään ollut konk-
reettista esitystä muutostarpeesta. 

Perussopimuksen ja hallintosäännön muutostarve kartoitetaan uudelleen kun jätelain 
uudistus on vahvistettu ja lain sisältöä on tulkittu perussopimuksen ja hallintosäännön 
mahdollisten muutostarpeiden osalta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

35 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Toimitusjohtaja on vuosilomalla 7.3. – 11.3.2011 (5 pv). Ei sijaisen tarvetta. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Hyväksytään vuosiloma. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

36 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

37 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset § 2 
- jätehuollon viranomaispäätökset § -  

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

 

38 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15:15 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: §§ 32, 36, 38 
 

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

  
  Pykälät: §§ 33, 34, 35, 37 
 
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: §§ 33, 34, 35, 37 
 

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, postiosoite, fax ja s-posti: 
   
  Oulun hallinto-oikeus      fax. 0103 642 841 

PL 189, 90101 OULU.      s-posti: oulu.hao@oikeus.fi 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§  


