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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 – 14.25 

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, varapj. 
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 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 
 

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

ASIAT §§ 30  -  54 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Halonen ja Helena Leinonen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Härkönen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Auli Halonen   Helena Leinonen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2010 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

30 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-8/2010  
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2010 sekä toimintakatteen, tu-
loksen ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Jätemäärän ja jätekeskuksen tuot-
tojen graafinen esitys ulottuu ajalle 1 - 9 /2010. Jätekeskustuotot 1-8 ovat 2 % 
(29 072 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu talous-
arvion mukaan viidelle kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 73 % (229 857 €) 
budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 42 % (31 396 €) budjetoitua suu-
remmat. Kokonaisuudessaan tulot ovat 8 % (227 532 €) arvioitua pienemmät.  
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 1 %. Ylitystä on tapahtunut, aineiden 
tarvikkeiden ja tavaroiden (73 944 €) sekä muiden kulujen (32 636 €) kohdalla.  
Jäteveroa on tilitetty tullille 392 383 euroa, joka on 47 617 € budjetoitua vä-
hemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 87 731 euroa. Käyttötalouden tulojen ja 
menojen erotus (toimintakate) on + 409 377 €. Poistot, rahoituskulut ja varaus-
ten muutos ovat 210 511 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 61 
005 € ylijäämää. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 8 / 2010. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

31 § SUOMUSSALMEN JA HYRYNSALMEN LAJITTELUASEMIEN HOITAJAN 
TOIMI 
 
Yhtymähallitus 22.12.2009 § 35 
 
Valmistelija Esa Kumpulainen. 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lajitteluasemien hoitoa ja vastaanottotoimintaa on toteutet-
tu osittain omana työnä ja osittain ostopalveluna. Kokemukset omana työnä tehtävästä toi-
minnasta ovat olleet positiivisia. Tällä hetkellä Paltamon ja Vaalan asemia hoidetaan omalla 
henkilöstöllä Majasaaren jätekeskuksen lisäksi. Lajitteluasemat ovat avoinna kahtena päivänä 
viikossa. Kustannusvertailussa ostopalveluun on todettu, että omana työnä tehden saadaan 
samoilla kustannuksilla ajallisesti täysi työaika ja työpanos ostopalveluun verrattuna (liite). 
Neljän vastaanottopäivän lisäksi voidaan omana työnä huoltaa esimerkiksi viidentenä päivänä 
ekopisteitä ja aluekeräyspisteitä.  
Lisäksi vastaanottotoiminnan laatu saadaan paremmaksi, kun työntekijä on sitoutettu suoraan 
jätehuollon kuntayhtymään. 
Suomussalmen ja Hyrynsalmen lajitteluasemien toiminta on suunniteltu toteutettavaksi omana 
työnä vuoden 2010 alusta. Asiasta on neuvoteltu nykyisten palvelutarjoajien kanssa ja sopi-
mukset ovat päättymässä vuoden 2009 loppuun. 
Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen (1.6 – 31.12.2009) työllistämistuella palkattu työnteki-
jä Hyrynsalmelta, joka on huoltanut mm. Ylä-Kainuun aluekeräys- ja ekopisteitä. Henkilöllä on 
myös kokemusta lajitteluaseman hoidosta Hyrynsalmen kunnan palveluksessa.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus palkkaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluasemien hoitajaksi määräai-
kaisessa työsuhteessa olleen Jouko Oikarisen. Työsuhde alkaa 1.1.2010 ja on voimassa tois-
taiseksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisten sopimuksen ja käytössä olevan pisteytys-
mallin mukaan. Liitteenä tehtäväkortti ja työsopimus.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan muutettu esitys: 
 
Kustannustehokkuuden selvittämiseksi paikka täytetään määräaikaisella sopimuksella 1.1-
31.12.2010. Asiaa tarkastellaan uudelleen 2010 vuoden lopussa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Merkitään, että toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsittelyssä eikä osallistunut asian 
valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Liitteenmukaisen kustannustarkastelun perusteella päätetään jatkaa Hyryn-
salmen ja Suomussalmen lajitteluasemien ylläpitoa omana työnä. Lajittelu-
aseman hoitajan paikka ilmoitetaan haettavaksi työvoimahallinnon sivuilla ja 
kuntayhtymän kotisivuilla. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Merkitään, että puheenjohtaja piti kirjaa ja toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän kä-
sittelyssä eikä osallistunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

32 § HALLINTOPAKKOHAKEMUKSEN TILANNE / KUNNAN VASTUULLE 
KUULUVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKKA 
 
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 3.3.2010 tehdä hallintopakkohakemuk-
sen koskien kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljettamista kunnan osoitta-
maan hyödyntämis- ja käsittelypaikkaan. Hakemus (liite) on jätetty Kainuun 
ely-keskukselle 7.4.2010. Hakemuksessa mainitut yrittäjät ovat jättäneet seli-
tyksen (liite) 24.5.2010, johon kuntayhtymä on antanut vastaselityksen (liite) 
30.6.2010. Kainuun ely-keskus on antanut liitteenmukaiset hallintopakkopää-
tökset 1.10.2010. Valitusaika päätöksistä päättyy 1.11.2010. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi hallintopakkohakemuksen johdosta annetut 
ely-keskuksen päätökset. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

33 § KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEEN KULJETUS KAINUUSSA 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on perustettu 27.11.2001. Perussopimuk-
seen on kirjattu säilytettäväksi ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus 10 vuo-
den ajaksi perustamisesta. Määräaika päättyy vuoden 2011 lopussa, jonka 
jälkeen kunnan (kuntayhtymän) on tehtävä uusi päätös käytettävästä kuljetus-
järjestelmästä.  
 
Jätelain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä. Uudistuksessa ei ole tu-
lossa muutosta kuljetusjärjestelmiin. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus jäi 
lakiin uudella nimellä ”kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus”. 
 
Kunta voi päättää ”kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetuksesta” toiminta-
alueellaan jos ehdot palvelutarjonnasta, kuluttajien tasapuolisesta kohtelusta, 
jätehuollon toimivuudesta ja ympäristövaikutuksista sekä yleisesti vaikutukset 
kotitalouksien asemaan ja sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan täyttyvät. 
 
Yhtymäkokouksen hyväksymän taloudentervehdyttämissuunnitelman yhtenä 
osa-alueena on kunnan vastuiden ja tehtävien tarkastelu. Suunnitelman mu-
kaan kuljetusjärjestelmän valintaan liittyvien selvitysten ja laskelmien valmiste-
lu aloitetaan siten, että tulokset ovat käytettävissä vuoden 2010 aikana, jolloin 
jätelain kokonaisuudistuksen tulisi olla valmis, ja että siirtymäajan jälkeen to-
teutettavaa kuljetusjärjestelmää koskevat päätökset saadaan tehtyä myös 
vuoden 2010 aikana. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kuljetusjärjestelmän valintaan liittyvien selvitysten ja laskelmien valmistelu 
aloitetaan. Selvityksessä tarkastellaan ainakin eri järjestelmien erot kustan-
nusvaikutuksiin jätteentuottajan näkökulmasta, mahdolliset vaikutukset alueen 
yrittäjiin, ympäristövaikutukset (liikenteen päästöt) ja jätelain mukainen kunnan 
vastuu. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

34 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Sakari Polvinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.10.2007, § 20071017-11-42 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua kiinteistölle 290-40-81-0-
F002. Kiinteistöä käytetään vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
27.11.2007. 

Polvinen on hakenut kohtuullistamista 7.8.2006 saapuneella hakemuksella alueke-
räysmaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäinen jätteen määrä ja huolellinen 
lajittelu. Toimitusjohtaja on hyväksynyt aluekeräysmaksuun 50 % kohtuullistamisen 
hakemuksen perusteilla.  

Polvinen perustelee oikaisuvaatimustaan jätteen vähäisellä määrällä (omatoiminen 
hyödyntäminen) ja vähenevällä lasin ja pienmetallin määrällä ja vaatii 75 % pienen-
nystä taksan mukaiseen maksuun. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, joilla ei ole sopimusta sekajätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen 
kanssa. Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteis-
töiltä.  

Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Maksuperus-
teesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. Pis-
teiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia ku-
luja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, kerä-
ysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kat-
taa kyseisillä maksuilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Aluekeräysmaksu määräytyy kiinteistön käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän 
mukaan keskimääräisen asukasta kohti kertyvän jätemäärän mukaan. Edellä maini-
tuin perustein määrättyä maksua on pienennetty 50 %. Koska maksulla katetaan kä-
sittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvä-
lineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. on maksua pienennetty jo 
huomattavasti jätteen määrän perusteella. Lisäperusteet koskevat hyödynnettäviä jät-
teitä, joiden kustannukset katetaan kierrätys- ja ongelmajätemaksulla. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Polvisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

35 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Maila Vuohtoniemi hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.10.2007, § 20071017-11-43 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua kiinteistölle Pekanlehdon-
tie (Honkatörmä). Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on 
vastaanotettu 27.11.2007. 

Vuohtoniemi on hakenut kohtuullistamista 28.5.2006 saapuneella hakemuksella alue-
keräysmaksuun. Perusteluna hakemuksessa on loma-asunnon vähäinen käyttö, jät-
teen vähäinen määrä ja vienti omaan jäteastiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hake-
muksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräys-
paikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Vuohtoniemi perustelee oikaisuvaatimustaan, mökin vähäisellä käytöllä ja jätteen vä-
häisellä 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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Aluekeräysmaksu määräytyy kiinteistön käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän 
mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuok-
raus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus 
ym. Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli 
rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Vuohtoniemen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

36 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Senni Keränen hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-10-268 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua kiinteistölle 785-408-2-61-
H001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
27.11.2007. 

Keränen on hakenut kohtuullistamista 27.1.2005 saapuneella hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierräty ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on lo-
ma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja vienti omaan jäteastiaan. 
Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-
ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Keränen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, jätteen vähäisellä 
määrällä ja viennillä Ouluun.  

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Keräsen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

37 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Hanna Valtanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071017-11-357 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-407-2-11-A001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Valtanen on hakenut kohtuullistamista 23.10.2004 saapuneella hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja vienti omaan jäteastiaan. 
Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-
ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Valtanen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin käyttämättömyydellä ja että jätettä ei 
ole syntynyt lainkaan.  

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Valtasen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

38 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Vuokko Juanto hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071017-11-189 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-409-13-34-B001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Juanto on hakenut kohtuullistamista 6.2.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on loma-
asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja vienti omaan jäteastiaan. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Juoanto perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja viennillä kotiin 
omaan astiaan.  

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Juannon oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

39 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eetu Heiskanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2007, § 20071017-11-452 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-407-29-25-A001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Heiskanen on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja omatoiminen käsittely 
(mm. polttaminen). Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Heiskanen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että ei toimita jätteitä keräyspistei-
siin.  

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös alueiden vuokraus ja 
kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. Ra-
kennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli rakennus 
on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. Huomioitavaa on myös, että Eko-
Kympin jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan jätteen avopolttaminen on kiellettyä. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Heiskasen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

40 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Reijo Salonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-10-205 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-405-9-19-V001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 30.10.2007. 

Salonen on hakenut kohtuullistamista 2.2.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on loma-
asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä, kotiin vieminen ja että ei tarvitse 
palveluja. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyt-
tää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Salonen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamishake-
muksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös alueiden vuokraus ja 
kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. Ra-
kennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli rakennus 
on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Salosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

41 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti ja Paula Hyvönen hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-11-
215 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja on-
gelmajätemaksua kiinteistölle 765-401-47-25-2002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 30.10.2007. 

Hyvönen on hakenut kohtuullistamista 31.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä, kotiin vieminen. Toimitusjoh-
taja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumi-
seen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Hyvönen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös alueiden vuokraus ja 
kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. Ra-
kennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli rakennus 
on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Hyvösen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

42 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Vilma Pyykkönen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2007, § 20071017-10-434 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 620-408-16-8-T001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.10.2007. 

Pyykkönen on hakenut kohtuullistamista 28.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja omatoiminen käsittely 
(polttaminen). Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Pyykkönen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. Huomioitavaa on myös, että 
Eko-Kympin jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan jätteen avopolttaminen on kiellettyä.  

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Pyykkösen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

43 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Arvo Kemppainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2007, § 20071017-10-431 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 785-402-8-15-T002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.10.2007. 

Kemppainen on hakenut kohtuullistamista 1.11.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kotiin vieminen. Toimitus-
johtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asu-
miseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Kemppainen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamis-
hakemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Kemppaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

44 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pentti Pyykkönen hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-419 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 620-408-16-8-T003. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.10.2007. 

Pyykkönen on hakenut kohtuullistamista 27.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jät-
teen vähäinen määrä, omatoiminen käsittely (polttaminen) ja kotiin vieminen. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Pyykkönen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. Huomioitavaa on myös, että 
Eko-Kympin jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan jätteen avopolttaminen on kiellettyä. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Pyykkösen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

45 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Mauno Mikkonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 28.9.2007, § 20070928-10-4 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajäte-
maksua kiinteistölle 578-405-29-17-J001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 30.10.2007. 

Mikkonen on hakenut kohtuullistamista 13.11.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jät-
teen vähäinen määrä ja omatoiminen käsittely (polttaminen). Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kun-
nan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Mikkonen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. Huomioitavaa on myös, että 
Eko-Kympin jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan jätteen avopolttaminen on kiellettyä. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Mikkosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

46 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Veikko Tuttavainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-331 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 620-405-144-4-M001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.10.2007. 

Tuttavainen on hakenut kohtuullistamista 25.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jät-
teen vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Tuttavainen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamis-
hakemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Tuttavaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

47 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Hilja Kaikkonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-10-247 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-406-6-13-W001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 24.10.2007. 

Kaikkonen on hakenut kohtuullistamista 26.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jät-
teen vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Kaikkonen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Kaikkosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

48 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Antti Janhila hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-325 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajäte-
maksua kiinteistölle 765-402-30-34-X001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 24.10.2007. 

Janhila on hakenut kohtuullistamista päiväämättömällä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätteen 
vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Janhila perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamishake-
muksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Janhilan oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

49 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pekka Valtari (Antti ja Kaija Valtarin poika) hakee oikaisua toimitusjohtajan 
16.10.2007, § 20071016-10-408 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 578-403-4-31-K001. Kiin-
teistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
25.10.2007. 

Valtari on hakenut kohtuullistamista 23.10.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen käyttö ja jätteen vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska 
rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa. 

Valtari perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamishake-
muksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Valtarin oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  38(44) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 27.10.2010 nro 5/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

50 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti Laukkanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2007, § 20071017-10-457 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 105-404-43-2-U001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Laukkanen on hakenut kohtuullistamista 3.11.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö ja jätteen vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen 
koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat 
ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Laukkanen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Laukkasen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

51 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Sirpa Määttä hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2007, § 20071017-10-438 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys ja ongelmajäte-
maksua kiinteistölle 765-401-144-0-K002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Määttä on hakenut kohtuullistamista 22.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen koska rakennusta voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Määttä perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamishake-
muksessa. 

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 liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

Jätelain 30 §:n mukaan jos taksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman 
suurena tai pienenä, voidaan maksu määrätä taksasta poiketen tai maksu jättää pe-
rimättä ottaen huomioon erityisesti jätteen määrä, järjestetyn jätehuollon palvelutaso 
ja 11 §:ssä tarkoitettu jätteen omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely (lähinnä kom-
postointi). Määrättäessä jätemaksu poikkeavalla tavalla tai määrättäessä siitä taksas-
ta riippumatta on maksuperusteiden oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. Jätelain 31 §:n 
1 momentin mukaan jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun.  

Jos jätteenkuljetusta ei ole järjestetty kiinteistökohtaisesti, kunnan on huolehdittava 
siitä, että jätehuollossa on riittävä palvelutaso ja keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. Kainuussa järjestettyyn jätteenkuljetukseen voidaan liittyä joko sopi-
musperusteisesti tai kunnan (kuntayhtymän) järjestämän aluekeräysverkoston kautta. 
Hyödynnettävät jätteet ja ongelmajätteet voidaan toimittaa kunnan (kuntayhtymän) yl-
läpitämiin aluekeräyspisteisiin, ekopisteisiin ja lajitteluasemille.  

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, 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 vapaa-
ajan asumiseen, ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää ko. palveluja. Jätehuollon 
palveluverkoston on palveltava kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä niiden sitä 
mahdollisesti tarvitessa. Maksuperusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan 
käyttökelvottomat rakennukset. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjen-
nyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. aluei-
den vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, 
tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät rakennuksen käytössäolotilanteen ja/tai asukasmäärän mu-
kaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. alueiden vuokraus 
ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. 
Rakennuksen käyttämättömyys ei vaikuta jätemaksujen määräämiseen, mikäli ra-
kennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva. 

Ottaen huomioon rakennuksen käyttö ja käytettävyys, palvelujen kohtuullinen saavu-
tettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään 
muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä 
tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Määtän oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

52 § MUUT ASIAT 
 
Pikkujoulu järjestetään Kuopiossa 4-5.11.2010. Ilmoittautuminen viimeistään 
viikolla 44. Puolisomaksun suuruudeksi päätettiin 40 euroa. 
 
Merkittiin tiedoksi ELY-keskukselle annettu yrittäjien antamat selitykset ja kun-
tayhtymän antama vastaselitys tietojen saamiseen liittyvään hallintopakkoha-
kemukseen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

53 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 6-7  
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ 1-137 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ TVP243-TVP263 ja 145-148 

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

 

54 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.25  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: §§ 30, 32, 33, 52, 53, 54 
 

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

  
  Pykälät: §§ 31 
 
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: §§ 31 
 

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: 
   
  Oulun hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 OULU. 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§ 34 - 51 


