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(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Jukka Oikarinen
Eero Piirainen
Esa Kumpulainen

Pöytäkirjanpitäjä
Ympäristöpäällikkö
Käyttöpäällikkö

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§§ 16 - 20

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

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilmo Komulainen ja Kati Nykänen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Nissinen

Jukka Oikarinen

Tarkastusaika

Kajaani

Kajaani

Allekirjoitukset

Ilmo Komulainen

Kati Nykänen

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Kajaani ___.___.2013
Virka-asema

Toimistosihteeri
Arja Korolainen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-8 / 2013
Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2013 sekä toimintaan
liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 22 % (529 851 €) budjetoitua
pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajätetuotot ovat 147 % (166 105 €) budjetoitua suuremmat. Muut tuotot ovat 86
% (97 658 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat 266
089 € teoreettiseen talousarvioon verrattuna. Toteutuneilla vuosilaskutustuotoilla tuotot alittuivat 185 727 €.
Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 8 % (224 541 €). Ylitystä on tapahtunut
muiden kulujen osalta (33 341 €). Ylitys johtuu lähinnä KaVo:lle maksetusta
vauriokorvauksesta (n. 65 000 €), joka saadaan edelleen laskuttaa pois polttoainetoimittajalta.
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 675 719 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 426 294 €, jolloin
seurantakauden tulokseksi muodostuu 228 680 € ylijäämää.
Maksuvalmius oli 15.10.2013 noin 578 271 €.
Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden
seurantaraportin ajalta 1-8 / 2013.

Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-8 / 2013.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI

17 §

3(6)
Hallituksen kokous 18.10.2013

nro 4/2013

VARASTOINTIKENTÄN RAKENTAMINEN PUUMATERIAALEILLE:
Majasaaren jätekeskuksessa otetaan vastaan erilaisia puuperäisiä jätemateriaaleja (rakennuspuu, metsätähteet ym.), joita varastoidaan nykyisin biokompostikentälle odottamaan haketusta ja siirtoa poltettavaksi Kainuun Voimalle.
Kentällä varastoidaan myös seka- ja energiajätteestä murskattu ref-polttoaine.
Samalla kentällä kompostoidaan lisäksi Kainuussa erilliskerätty biojäte.
Jätevirtojen kasvaessa käsiteltävän ja varastoitavan materiaalin määrä on lisääntynyt huomattavasti.
Lämpimän loppukesän ja syksyn johdosta Kainuun Voimalle ei ole saatu toimitettua materiaaleja polttoaineeksi, joten tilanne on tällä hetkellä vielä normaalista poikkeava.
Puuperäiset ainekset tulee käsitellä laadun säilymisen vuoksi kovapohjaisella
alustalla sen vuoksi että materiaaleihin ei sekoitu vierasaineita kuten kiviä tms.
Tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa saapuvat materiaalivirrat eivät tule
mahtumaan nykyiselle käsittely- ja varastointialueelle. Lisäalueen rakentaminen on siis tarpeellista kiireellisenä tulevaa talvea ja ensi kesää varten.
Uudesta varastointi ja käsittelykentästä on teetetty suunnitelma ja kustannusarvio. Hanke on tarkoitus toteuttaa ns. omana työnä siten, että hankitaan tarvittavat maa-ainesmateriaalit kysymällä tarjoukset toimittajilta. Konetöistä on
pyydetty tuntihinnat ja osa konetyöstä tehdään mahdollisesti omalla pyöräkuormaajalla. Asfaltoinnissa tukeudutaan Kajaanin kaupungin kilpailuttamiin
neliöhintoihin, mikäli asfaltointi ehditään tekemään ennen talvea.
Kentän kustannukset sisällytetään vuoden 2013 investointisuunnitelmaan varastokenttien laajennukseen. Varastokenttien laajennuksen alkuperäinen investointimäärä oli 80 000 euroa. Investointien kokonaismäärä ei kuitenkaan
ylity, koska osa investoinneista ei tule toteutumaan. Kentän alustava kustannusarvio on noin 152 000 euroa, jolloin varastokenttien laajennuksen kokonaisinvestointi on vuodelle 2013 yhteensä n. 232 000 euroa.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää muuttaa investointisuunnitelman sisältöä varastokenttien laajennuksen osalta vuodelle 2013. Muutoksen jälkeen varastokenttien investointien kokonaismäärä on 232 000 euroa. Kokonaisinvestointien määrä ei kasva
muutoksesta huolimatta.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin toimitusjohtajan esityksen mukaan. Kentän toteutus voidaan aloittaa sääolosuhteiden vuoksi ennen oikaisuvaatimusajan loppuunkulumista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI

18 §

4(6)
Hallituksen kokous 18.10.2013

nro 4/2013

MUUT ASIAT

Kuntalaiskyselyn tulokset.
- toimitusjohtaja esitteli kuntalaiskyselyn 2013 tulokset.

Pikkujoulun ajankohta ja paikka.
- Pikkujoulu pidetään Katinkullassa 30.11-1.12.2013. Osallistujat tulevat paikalle omilla kyydeillä, puolisomaksun suuruus on 35 euroa.

Seuraava kokous (TA 2014).
- seuraava kokous pidetään perjantaina 8.11.2013 klo 10.00 alkaen Viestitiellä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT
Viranhaltijapäätökset
Toimitusjohtaja:
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 7
- jätehuollon viranomaispäätökset §§
Ympäristöpäällikkö:
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§Puheenjohtajan esitys:
Ei otettavia päätöksiä.
Yhtymähallitus:
Ei otettavia päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 14.15 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: §§ 16, 18, 19, 20
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: §§ 17

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI
Pykälät: §§ 17
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusviranomainen ja postiosoite:
Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.
Pykälät: §§ -

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

