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SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Ilkka Juntunen
Auli Halonen
Raimo Heikkinen
Matti Härkönen
Tauno Anttonen
Heikki Heikkinen
Antti Westersund
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Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Kajaani
Kajaani
Hyrynsalmi
Sotkamo
Vaala
Kuhmo
Suomussalmi

(x)
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(x)
(x)
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(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Jukka Oikarinen
Eero Piirainen
Esa Kumpulainen

Pöytäkirjanpitäjä
Ympäristöpäällikkö
Käyttöpäällikkö

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§§ 24 - 33

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

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

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

Pöytäkirjanpitäjä

Ilkka Juntunen

Jukka Oikarinen

Tarkastusaika

Kajaani 9.10.2008

Kajaani 9.10.2008

Allekirjoitukset

Antti Westersund

Matti Härkönen

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Kajaani ___.___.2008
Virka-asema

Toimistosihteeri
Arja Korolainen
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(-)
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nro 5/2008

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 8 / 2008:
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2008 sekä kaatopaikkojen tuloseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 25 %
budjetoitua suuremmat. Jätekeskustuotot ovat 31 % budjetoitua suuremmat.
Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu vuosiennusteen mukaan kuudelle kuukaudelle. Muut tuotot ovat 80 % suuremmat kuin budjetoidut.
Vastaavat toimintamenot ovat myös ylittyneet 16 %. Suurin euromääräinen ylitys on ostopalveluiden kohdalla. Jäteveroa on tilitetty tullille 76 619 euroa arvioitua enemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on
n. + 441 927 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat
-263 706 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 178 221 €.
Poistot ja rahoituskulut on arvioitu tarkastuslaskennan perusteella uudelleen
talouden seurantaraporttiin. Alkuperäisen talousarvion mukaan laskettu tilikauden tulos ajalle 1-8 / 2008 on 47 683 euroa.

Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1-8 / 2008.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1-8 / 2008.
Raportti ei aiheuta toistaiseksi toimenpiteitä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA
Toimitusjohtaja on vuosilomalla 20.10.2008 – 24.10.2008 (5 pv). Sijaisena toimii ympäristöpäällikkö.
Puheenjohtajan esitys:
Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

OIKAISUVAATIMUS JÄTEMAKSUSTA
Eini Kaarina Mikkonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15000968 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua sekä kierrätysja ongelmajätemaksua kiinteistölle Purokatu 4, 87150 Kajaani. Kiinteistöä käytetään
vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.8.2008.
Mikkonen on hakenut kohtuullistamista 7.3.2007 saapuneella hakemuksella aluekeräysmaksuun sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa
on terveydellinen tilanne. Hakija on puolisoineen osan vuotta laitoshoidossa. Toimitusjohtaja on hyväksynyt aluekeräysmaksuun 50 % kohtuullistamisen säännöllisen
käyttämättömyyden perusteella. Kierrätys- ja ongelmajätemaksua ei ole kohtuullistettu, koska rakennusta voidaan käyttää asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa.
Mikkonen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että hän ei terveydentilansa vuoksi
kykene tuottamaan jätettä. Jätettä ei ole toimitettu muualle kuin Majasaareen joskus
ja jätettä kertyy vähän.
Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua.
Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely. Määrättäessä
jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.
Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava
siitä, että keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopimusperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän)
järjestämän aluekeräysverkoston kautta. Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet
voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiinteistöiltä, joilla ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.
Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaaajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä
kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden
hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä
maksuilla.
Tällä hetkellä rakennus on laskutuksessa vakituisena asuntona (2 hlöä), jonka kierrätys ja ongelmajätemaksu on 18 €/vuosi ja kohtuullistettu aluekeräysmaksu 35 €/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

Puheenjohtajan esitys:
Ottaen huomioon rakennuksen käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus,
asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja se, että aluekeräysmaksu on kohtuullistettu puoleen poissaolon perusteella yhtymähallitus päättää, että Mikkosen oikaisuvaatimus ei
anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus päättää, että Mikkosen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

OIKAISUVAATIMUS JÄTEMAKSUSTA
Toivo Manninen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-000935
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle Särkänpää , Ruhtinansalmi. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.8.2008.
Manninen on hakenut kohtuullistamista 16.3.2007 saapuneella hakemuksella aluekeräysmaksuun sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa
on loma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja omatoiminen käsittely
(esim. polttamalla). Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa.
Manninen perustelee oikaisuvaatimustaan loma-asunnon vähäisellä käytöllä, jätteen
vähäisellä määrällä ja omatoimisella käsittelyllä (esim. polttamalla).
Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua.
Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely. Määrättäessä
jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.
Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava
siitä, että keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopimusperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän)
järjestämän aluekeräysverkoston kautta. Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet
voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiinteistöiltä, joilla ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.
Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaaajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä
kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden
hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä
maksuilla.
Tällä hetkellä rakennus on laskutuksessa vapaa-ajan asuntona, jonka kierrätys ja ongelmajätemaksu on 8 €/vuosi ja aluekeräysmaksu 20 €/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

Puheenjohtajan esitys:
Ottaen huomioon rakennuksen käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus
ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu yhtymähallitus päättää, että Mannisen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus päättää, että Mannisen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

OIKAISUVAATIMUS JÄTEMAKSUSTA
Anja Kemppainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-000914
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle Jumaliskyläntie 81, 89600 Suomussalmi. Kiinteistöä käytetään vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.8.2008.
Kemppainen on hakenut kohtuullistamista 2.3.2007 saapuneella hakemuksella aluekeräysmaksuun sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Aluekeräysmaksun kohtuullistamista ei ole käsitelty, koska hakijalla on sopimus jätteenkuljetuksesta ja häneltä
ei ole peritty ak-maksua. Perusteluna hakemuksessa on jätteen vähäinen määrä.
Kemppainen kertoo vievänsä lasin ja paperin keräykseen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa.
Kemppainen perustelee oikaisuvaatimustaan, jätteen vähäisellä määrällä (mitään ongelmajätettä ei tule).
Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua.
Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely. Määrättäessä
jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.
Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava
siitä, että keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopimusperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän)
järjestämän aluekeräysverkoston kautta. Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet
voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiinteistöiltä, joilla ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.
Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaaajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä
kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden
hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä
maksuilla.
Tällä hetkellä rakennus on laskutuksessa vakituisena asuntona (1 hlö), jonka kierrätys ja ongelmajätemaksu on 12 €/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

Puheenjohtajan esitys:
Ottaen huomioon rakennuksen käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus
ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu yhtymähallitus päättää, että Kemppaisen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus päättää, että Kemppaisen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa
toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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nro 5/2008

OIKAISUVAATIMUS JÄTEMAKSUSTA
Laina Piirainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-000924
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle Elsintie 22, 89900 Kuhmo. Kiinteistöä käytetään vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.8.2008.
Piirainen on hakenut kohtuullistamista 17.12.2006 saapuneella hakemuksella aluekeräysmaksuun sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on
jätteen vähäinen määrä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta
käytetään vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa.
Piirainen perustelee oikaisuvaatimustaan, jätteen vähäisellä määrällä ja omatoimisella hyödyntämisellä.
Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua.
Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely. Määrättäessä
jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.
Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava
siitä, että keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopimusperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän)
järjestämän aluekeräysverkoston kautta. Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet
voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiinteistöiltä, joilla ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.
Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaaajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä
kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden
hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä
maksuilla.
Tällä hetkellä rakennus on laskutuksessa vakituisena asuntona (1 hlö), jonka kierrätys ja ongelmajätemaksu on 12 €/vuosi ja aluekeräysmaksu 35 €/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
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nro 5/2008

Puheenjohtajan esitys:
Ottaen huomioon rakennuksen käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus
ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu yhtymähallitus päättää, että Piiraisen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus päättää, että Piiraisen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
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OIKAISUVAATIMUS JÄTEMAKSUSTA
Matti Tolonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-000945 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien kierrätys- ja ongelmajätemaksua sekä aluekeräysmaksua kiinteistölle Viitostie 165b, 89600 Suomussalmi. Kiinteistöä käytetään
vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.8.2008.
Tolonen on hakenut kohtuullistamista 6.3.2007 saapuneella hakemuksella aluekeräysmaksuun sekä kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Vaikka hakemuslomakkeessa
on merkitty haettavaksi kohtuullistamista vain aluekeräysmaksuun, on hakemustekstistä tulkittu haettavan kohtuullistamista myös kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätteen vähäinen määrä ja omatoiminen käsittely (esim.
polttamalla). Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta käytetään
vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa.
Tolonen perustelee oikaisuvaatimustaan, jätteen vähäisellä määrällä.
Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua.
Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää perimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely. Määrättäessä
jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksasta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.
Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava
siitä, että keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopimusperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän)
järjestämän aluekeräysverkoston kautta. Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet
voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiinteistöiltä, joilla ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.
Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaaajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä
kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden
hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä
maksuilla.
Tällä hetkellä rakennus on laskutuksessa vakituisena asuntona (2 hlöä), jonka kierrätys ja ongelmajätemaksu on 18 €/vuosi ja aluekeräysmaksu 70 €/vuosi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
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Puheenjohtajan esitys:
Ottaen huomioon rakennuksen käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus
ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu yhtymähallitus päättää, että Tolosen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus päättää, että Tolosen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa toimitusjohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
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MUUT ASIAT
Keskusteltiin pikkujoulun ajankohdasta ja sovittiin että se pidetään
29.11.2008. Toimitusjohtaja järjestelee asiaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

nro 5/2008

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
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TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT
Viranhaltijapäätökset
Toimitusjohtaja:
- henkilöstö ja hankintapäätökset 6
- tyhjennysvälin pidennyshakemukset -Ympäristöpäällikkö:
Puheenjohtajan esitys:
Ei otettavia päätöksiä
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 14.50 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: §§ 24, 25, 31, 33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: §§ 32
OIKAISUVAATIMUSOHJEET (oikaisuvaatimusviranomainen, –aika ja sisältö)
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Pykälät: §§ 32
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS (viranomainen, valitusaika, sisältö ja toimittaminen)
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Pykälät: 26, 27, 28, 29, 30
Valitusviranomainen jolle valitus tehdään:
Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta
valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

