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KOKOUSAIKA

Perjantai 16.10.2015 kello 12.00 – 15.30

KOKOUSPAIKKA

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä / Majasaaren jätekeskus
Mustantie 500
87100 KAJAANI

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Nissinen Matti
Heikkinen Seija
Hyttinen Anja
Kinnunen Niina J
Komulainen Ilmo, vpj
Lämsä Pekka
Määttä Ari

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Kajaani
Kajaani
Puolanka
Suomussalmi
Kuhmo
Vaala
Sotkamo

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

(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Jukka Oikarinen
Eero Piirainen
Esa Kumpulainen

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§§ 17 - 23

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

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Kinnunen ja Ari Määttä.

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

Pöytäkirjanpitäjä
Ympäristöpäällikkö
Käyttöpäällikkö

Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Nissinen

Jukka Oikarinen

Tarkastusaika

Kajaani

Kajaani

Allekirjoitukset

Niina Kinnunen

Ari Määttä

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Kajaani ___.___.2015
Virka-asema

Toimistosihteeri
Arja Korolainen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 7 / 2015
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2015 sekä toimintaan liittyvät
graafiset kuvaajat. Astiamaksujen tuotot ovat 16 % (217 896 €) budjetoitua
pienemmät. Jätekeskustuotot ovat kolme prosenttia (18 693 €) budjetoitua
suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajätetuotot ovat 75 % (56 836 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 31 %
(57 367 €) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot ovat 10 % talousarviota pienemmät.
Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 2 % (48 098 €). Ylitystä on tapahtunut
henkilöstökulissa 5 % (22 231 %) ja ostopalveluissa 3 % (43 053 €).
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 239 070 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 341 993 €, jolloin
seurantakauden tulokseksi muodostuu 102 922 € alijäämää. Vuodelta 2014
tehty REF-varaus (90 000 €) huomioituna seitsemälle kuukaudelle tulos on 70
422 € alijäämää.
Astiamaksujen osalta on aloitettu vertailu ja tarkastelu edelliseen vuoteen verrattuna, jonka perusteella budjetti on laadittu. Jätekeskuksen osalta lietteiden
käsittelymaksut alkoivat tilittymään vasta kesäkuun alusta. Energiajätteen
myynti painottuu todennäköisesti vuoden loppupuolelle.
Palvelujen ostoissa on murskausurakoitsijan osalta arviosumma, koska laskutus on tapahtunut vasta elokuussa.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden
seurantaraportin ajalta 1-7 / 2015.
Yhtymähallitus:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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EKOPISTEIDEN SIIRTYMINEN TUOTTAJAYHTEISÖN VASTUULLE
Jätelain (646/2011) mukaan tuottajien on järjestettävä markkinoille saattamiensa käytöstä poistuvien kuluttajapakkausten jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista. Valtioneuvoston asetuksen (518/2014) mukaan tuottajien on järjestettävä kuluttajapakkausjätteiden erilliskeräys ja kierrätys 1.1.2016 alkaen. Vastaanottopaikkoja on oltava koko maassa lasi-, metalli- ja kuitupakkauksille 1850 kpl sekä muovipakkauksille 500 kpl. Lisäksi on
oltava 30 vastaanottopaikkaa (terminaalia) elinkeinotoiminnan ja erilliskerätyn
pakkausjätteen vastaanottoa varten.
Suoman Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää tuottajayhteisöjen valtuuttamana pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen.
Ekokympillä on Kainuussa yhteensä 32 kpl ns. täyden valikon ekopistettä. Lisäksi on yksittäisiä paperin ja lasinkeräyspisteitä. Pisteet sijaitsevat pääosin
kauppapaikkojen tai asuinalueiden läheisyydessä palvellen hyvin kuluttajia.
Toimitusjohtaja on neuvotellut RINKI Oy:n kanssa ekopisteverkoston laajuudesta ja siirtämisestä tuottajayhteisön vastuulle joko vuokraamalla tai myymällä pisteet. RINKI Oy haluaa ensisijaisesti lunastaa pisteet ja niiden maankäyttöoikeuden. RINKI Oy neuvottelee maankäyttöoikeuksista suoraan maanomistajien kanssa. Toissijaisesti pisteet vuokrataan 3 – 5 vuoden ajaksi, jonka jälkeen ne lunastettaisiin pois.
Käydyissä neuvotteluissa on lähtökohtana ollut verkoston lunastaminen liitteenmukaisen sopimusluonnoksen mukaisesti. Neuvottelujen tuloksen on
sovittu 30 pisteen siirtymisestä tuottajayhteisön vastuulle sekä kahden uuden
pisteen rakentamisesta. Kaksi pistettä lakkautetaan huonon sijainnin tms.
vuoksi ja yksi kaupan lopettamisen vuoksi. Verkosto ja palvelutaso säilyy lähes ennallaan ja siten hyvänä Kainuun alueella.
Paperinkeräys Oy:n kanssa on myös neuvoteltu alustavasti ekopisteissä ja
aluekeräyspisteissä sijaitsevien Ekokympin omistamien paperinkeräysastioiden myymisestä Paperinkeräys Oy:lle.
Hallintosäännön 32 §:n mukaan käyttöomaisuuden myynnistä päättää hallitus
tai sen valtuuttama viranhaltija.
Toimitusjohtajan esitys:
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä myy omistamansa ekopisteverkoston liitteenmukaisen sopimuksen mukaisesti RINKI Oy:lle. Toimitusjohtaja valtuutetaan myymään paperinkeräysastiat Paperinkeräys Oy:lle samoin periaattein.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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OMISTAJAOHJAUKSEN PYYTÄMINEN PERUSKUNNISTA BIOHAJOAVIEN
JÄTTEIDEN KÄSITTELYTAVAKSI TULEVAISUUDESSA
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista rajoittaa orgaanisen jätteen sijoittamista
kaatopaikalle 1.1.2016 alkaen. Kielto koskee kaikkia jätteitä, joiden kokonaishiilipitoisuus on yli 10 %. Sekajätteen osalta käsittelyratkaisuksi on valittu osakkuus
Riikinvoiman jätevoimalasta. Ratkaisulla hyödynnetään valtaosa Kainuussa syntyvästä sekajätteestä energiaksi Leppävirralla. Loppuosa sekajätteestä sekä erilliskerätty energiajae prosessoidaan edelleen omana toimintana kierrätyspolttoaineeksi ja toimitetaan erillisiin hyödyntämispaikkoihin. Rakennusjätteen mekaanista käsittelyä selvitetään mm. kokeilemalla mobiilimurskauslaitteistoa tai vaihtoehtoisesti rakennusjätteen kuljettamista muualle käsiteltäväksi.
Suurimmat biohajoavan jätteen erät muodostuvat erilliskerätystä biojätteestä ja
jätevesipuhdistamoiden ylijäämälietteistä. Biojätteet käsitellään tällä hetkellä
kompostoimalla ja puhdistamolietteet joko kompostoimalla tai tuhkaseostuksella
jätekeskuksen peittomateriaaliksi. Puhdistamolietteen käsittelyyn on haettu koetoimintalupa syksyyn 2016 saakka.
Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ja jo nyt tehtävän seka- ja energiajätteen
hyödyntämisen myötä myös omana toimintana syntyvän peittomateriaalin tarve
pienenee huomattavasti. Toisaalta meneillään olevan ympäristöluvan tarkastuksessa saattaa lupamääräyksiin tulla vaatimuksia nykyistä paremman tekniikan
käytöstä. Tästä syystä nykyisille ja tuleville biojäte ja puhdistamolietevirroille on
haettava uusia käsittelytapoja sekä hyödyntämispaikkoja.
Ekokymppi on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja biojätteen ja puhdistamolietteiden
käsittelytavaksi tulevaisuudessa. Mahdolliset muutokset käsittelytavoissa voivat
olla sikäli merkittäviä niin teknisesti kuin taloudellisesti, että niistä on syytä pyytä
omistajaohjausta peruskunnilta.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus pyytää peruskuntien kunnanhallituksilta ja kaupunginhallituksilta
omistajaohjausta erilliskerätyn biojätteen ja jätevesipuhdistamojen ylijäämälietteen käsittelystrategiaksi pitkällä aikavälillä liitteenmukaisen selvityksen pohjalta.

Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Omistajaohjausta pyydetään helmikuun 2016
loppuun mennessä. Toimitusjohtaja käy esittelemässä asiaa kunnissa pyydettäessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Mattilan risukenttä
Puhdistamolietteiden koetoimintailmoitus ja koetoiminta
Riikinvoima
Muut ajankohtaiset asiat
Yhtymähallitus:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ASIAT

Tiedoksi hankintarenkaan kanssa solmittava sopimus ja sen kustannus.
Pikkujoulu järjestetään 5.12 – 6.12.2015 Oulussa. Tarkempi ohjelma ja kutsu
tulee myöhemmin. Puolisomaksun suuruus 40 euroa.
Yhtymähallitus:
Merkittiin tiedoksi.
Hallitus keskusteli peruskuntien edustajien osallistumisaktiivisuudesta hallituksen kokouksiin. Hallitus korostaa osallistumisen merkitystä kokouksiin mm.
kokouksen lainvoimaiseksi saamisen ja kaikkia Kainuulaisia koskevien jätehuollon asioiden käsittelyn vuoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI

22 §

7(8)
Hallituksen kokous

nro 4/2015

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

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 15.30 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: §§ 17, 19, 20, 21, 22, 23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: §§ 18

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI
Pykälät: §§ 18
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:
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU

Käyntiosoite:
Isokatu 4
90100 OULU

Fax:
Puhelin (vaihde) klo 8:00 -16:15:
029 56042841
029 5642800
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.
Pykälät: §§

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

