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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.9.2014 kello 13.00 – 13.55 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Nissinen Matti 
Heikkinen Seija 
Keränen Eero 
Kinnunen Niina J 
Komulainen Ilmo 
Määttä Ari 
Nykänen Kati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, vpj 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Paltamo 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Sotkamo 
Hyrynsalmi 
 

( 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 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 Kati Nykänen ja Eero Keränen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

Allekirjoitukset 
 
 
Kati Nykänen   Eero Keränen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2014 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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16 § SEKA- JA ENERGIAJÄTTEEN KÄSITTELY 2016 

 
Yhtymähallitus 4.7.2014 § 7 
 
Kainuun alueella syntyvä seka- ja energia jäte on käsitelty Majasaaren jätekeskuk-
sessa REF-polttoaineeksi kesästä 2012 saakka. Sekajätettä käsitellään noin 12000 
tonnia ja energiajätettä noin 3500 tonnia. Yhteensä näistä valmistuu noin 10000 – 
11000 tonnia REF-polttoainetta. Käsittely on kilpailutettu urakoitsijalle ja sopimus kes-
tää vuoden 2016 loppuun. Valmistunut polttoaine on toimitettu energiana hyödynnet-
täväksi Kainuun Voiman voimalaan. Osa polttoaineesta on toimitettu myös Ouluun ja 
Jepualle. REF-polttoaineesta on tällä hetkellä ylijäämää, koska laitokset eivät ole voi-
neet ottaa vastaan kaikkea valmistuvaa polttoainetta. Polttoainetta on varastossa 
noin 6500 tonnia. 
 
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä asetus jätteistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta astuivat voimaan kesäkuussa 2013. Asetuksilla rajoitetaan 
biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja 
muun jätteen sijoittamista kaatopaikalle.  
Rajoituksia biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle ja 
maantäytössä sovelletaan 1. tammikuuta 2016 alkaen. Käytännössä edellä mainittu 
rajoitus kieltää orgaanisen jätteen loppusijoittamisen lähes kokonaan. 
 
Paikallinen REF-polttoaineen hyödyntäminen Kainuun Voimalla päättynee myös ko-
konaisuudessaan vuoden 2016 aikana. Voimassaolevien sopimusten puitteissa saa-
daan REF-polttoainetta toimitetuksi vuositasolla noin 3300 tonnia Jepualle ja ehkä 
noin 2000 tonnia Ouluun. Uusia hyödyntämispaikkoja etsitään koko ajan ylijäävälle 
polttoaineelle. 
 
Seka- ja energiajätteen käsittelylle / sijoittamiselle tulisi löytää uusi pysyvä ratkaisu 
vuoden 2016 jälkeiselle ajalle edellä mainittujen asioiden valossa. Paikallinen hyö-
dyntämistä ei näillä näkymin ole enää mahdollista, joten vaihtoehdoksi jää maakun-
nan ulkopuolinen hyödyntämispaikka. Myös omana toimintana tehtävää kaiken jät-
teen käsittelyä REF-materiaaliksi ei näillä tiedoilla ole järkevää jatkaa. Ainoastaan 
erilliskerätty energiajae saadaan määrällisesti toimitettua hyödyntämiseen ja kannat-
taa siten käsitellä vielä Majasaaressa. Sekajätteen käsittelyyn on ainoaksi vaihtoeh-
doksi jäämässä toimittaminen jätevoimalaan. 
 
Sekajätteen käsittelypaikkojen vaihtoehtoja tarkastellessa lähimmät jätevoimalat löy-
tyvät Oulusta (toiminnassa) ja Leppävirralta (valmistuu 2016). Oulun Ekovoimala on 
Oulun Energian omistama ja Leppävirran omistaa seitsemän Keski-Suomen aluejäte-
laitosta ja Varkauden aluelämpö Oy. Tyypiltään Oulun voimala on arinakattila ja Lep-
pävirran kiertopetikattila. Leppävirralla sijaitsevaan Riikinvoima Oy:öön on vielä mah-
dollista liittyä osakkaaksi, koska lopullista osakassopimusta ei vielä ole solmittu. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Keskustellaan jätteiden käsittelyn vaihtoehdoista vuoden 2016 jälkeen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus keskusteli jätteenkäsittelyn tulevaisuudesta toimitusjohtajan alustuk-
sen pohjalta. Yhtymähallitus toteaa, että nykyiselle jätteidenkäsittelylle on löydettävä 
järkevä ja taloudellinen vaihtoehto viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Vaihtoehdot on syytä selvittää mahdollisimman nopeasti, jo tämän syksyn aikana. 
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Nykyisin seka- ja energiajätteet käsitellään urakoitsijan toimesta kierrätyspolttoai-
neeksi (REF). Kierrätyspolttoaineelle ei kuitenkaan näytä olevan tarpeeksi kysyntää 
ja varastossa on runsaasti polttoainetta. Urakoitsijasopimus kierrätyspolttoaineen 
valmistuksesta päättyy vuoden 2016 lopussa. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 
rajoittaa lisäksi orgaanisen jätteen loppusijoitusta vuoden 2016 alusta. Asetus vaikut-
taa tällä hetkellä loppusijoitettaviin jakeisiin, joita ei voida käsitellä kierrätyspolttoai-
neeksi (mm. sairaala- ja hoitolaitosjätteet sekä jätevesipuhdistamojen jätteet). Koska 
nykyiset käsittelytavat eivät todennäköisesti tule kysymykseen enää tulevaisuudessa 
on käsittelylle vaihtoehtona ainoastaan jätteen toimittaminen jätevoimalaan. 
 
Toimitusjohtaja esitti, että teetätetään asiantuntijaselvitys lähimmistä mahdollisista jä-
tevoimalavaihtoehdoista, joihin jätevirrat voidaan ohjata vuoden 2016 aikana. Hallitus 
pyytää selvityksen pohjalta lausunnot peruskunnilta elokuun loppuun mennessä ja 
tekee lausuntojen perusteella esityksen syyskuussa pidettävälle ylimääräiselle yhty-
mäkokoukselle tulevaisuuden jätteenkäsittelystrategiaksi. 
 
Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen. 
 
Yhtymähallitus 8.8.2014 § 11 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Toimitusjohtaja on teetättänyt liitteenmukaisen asiantuntijaselvityksen sekajätteen si-
joitusvaihtoehdoista 2016. Selvityksessä on tarkasteltu ja vertailtu sekajätteen käsit-
telyä Oulussa ja Leppävirralla. Selvityksen perusteella on annettu esitys siitä, kum-
paan vaihtoehtoon sekajätteen käsittely olisi tarkoituksenmukaisinta keskittää. 
 
Selvityksessä on käytetty tarkasteltavina kriteereinä mm. esikäsittelyn tarvetta, kus-
tannuksia, resurssitarpeita, palvelun laatua, osallistumista päätöksentekoon, ympäris-
töä ja riskejä. 
 
Tehdyn tarkastelun perusteella lausunnossa esitetään, että Kainuun jätehuollon kun-
tayhtymä, Ekokymppi liittyisi Riikinvoima Oy:öön. Tärkeimpinä perusteina esityksessä 
pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ovat taloudelliset perusteet, toimiminen osakkaana 
yhteistyössä muiden jätelaitosten kanssa sekä osallistumisoikeus ohjaukseen ja pää-
töksentekoon.   
 
Yhtymähallitus pyytää lausunnot peruskunnilta esitetystä vaihtoehdosta 5.9.2014 
mennessä. Saatujen lausuntojen perusteella hallitus tekee esityksen sekajätteen kä-
sittelyvaihtoehdoksi ylimääräiselle yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous kutsutaan ko-
koon perjantaiksi 19.9.2014 klo 13. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Esittelyn ja keskustelun jälkeen yhtymähallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen. 
Yhtymähallitus päätti muuttaa lausuntopyynnön ajankohtaa siten, että peruskuntien 
tulee jättää lausunnot 3.9.2014 mennessä. 
 
Toimitusjohtaja on pyytänyt lausunnot peruskunnilta hallituksen ohjeen mukaises-
ti liitteenä olevin dokumentein. Lausuntojen jättöaikaan on pyydetty jatkoaikaa 
muutamista kunnista ja jättöaikaa on jatkettu 10.9 saakka. Viimeinen lausunto 
saadaan kuitenkin kokousaikataulullisista syistä vasta 16.9. Kaikki peruskunnat 
ovat antaneet lausunnot myönteisinä. Ristijärven ja Vaalan kuntien lausunnoissa 
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on lisätty kommentteina muutamia tarvittaessa huomioitavia asioita. Lausunnot 
liitteenä. 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän omistusosuus Riikinvoima Oy:stä on 3,16 %. 
Omistusosuus vastaa 8 000 tonnin jätteenpolttokapasiteettia, jonka Kainuun jäte-
huollon kuntayhtymä sitoutuu toimittamaan voimalaan ja jonka Riikinvoima Oy si-
toutuu ottamaan vastaan. Voimalan kokonaiskapasiteettiin suhteutettuna Eko-
kympillä on mahdollisuus toimittaa vuositasolla jätettä yhteensä 8 722 tonnia. 
Määrä on noin kaksi kolmasosaa tällä hetkellä hyödynnettävästä sekalaisesta jät-
teestä.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
liittyy Riikinvoima Oy:öön liitteenä olevien asiakirjojen ehdoilla, velvollisuuksilla ja 
oikeuksilla. Liittyminen vaatii vielä Riikinvoima Oy:n yhtiökokouksen hyväksyn-
nän. Riikinvoima Oy:n yhtiökokous pidetään alustavien tietojen mukaan 
29.9.2014 Varkaudessa. 
 
Toimitusjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan osakassopimus Riikinvoima Oy:n 
yhtiökokouksessa, vaikka yhtymäkokouksen päätös ei ole lainvoimainen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. 
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17 §  KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALLE 1 – 7 / 2014 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2014 sekä toimintaan liittyvät 
graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 7 % (120 063 €) budjetoitua pie-
nemmät. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajä-
tetuotot ovat 45 % (60 796 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 10 % 
(15 616 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat kuusi 
prosenttia (165 243 €) talousarvioon verrattuna. 
Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet yhden prosentin (28 331 €). Ylitystä on 
tapahtunut henkilöstökuluissa (46 609 €) ja jäteverossa (7 897 €). 
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 306 518 €. Las-
kennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 392 909 €, jolloin 
seurantakauden tulokseksi muodostuu 86 391 € alijäämää. Talousarvion mu-
kainen ylijäämä olisi 107 182 €. Vuodelta 2013 tehty ennakkovaraus huomioi-
den tulos on 30 275 € ylijäämäinen. 
 
 
Toimitusjohtajan ehdotus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja tarvittaessa toimenpiteitä varten talouden 
seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2014. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2014. 
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18 § MUUT ASIAT 

 
Seuraavat kokoukset pidetään alustavasti 10.10.2014 klo 13 ja 7.11.2014 klo 
13 alkaen. 
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19 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta 1.7.2014 – 15.9.2014, 50 kpl. 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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20 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 13.55 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: §§ 16 - 20 
 

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

  
  Pykälät: §§  
 
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: §§  
 

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: 
 
  POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 
 

Postiosoite: 
PL 189 
90101 OULU 

Käyntiosoite: 
Isokatu 4 
90100 OULU 

Fax: 
029 56042841 

Puhelin (vaihde) klo 8:00 -16:15: 
029 5642800 

Sähköposti: 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 

  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 

  Pykälät: §§  


