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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

61 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Taimi Nieminen hakee oikaisua toimitusjohtajan 15.10.2007, § 20071015-10-276 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-403-22-21-3001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Nieminen on hakenut kohtuullistamista 30.9.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, vähäinen jätteen määrä ja tuominen kaupunkiasunnon jäteas-
tiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta voidaan käyttää 
vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Nieminen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja jätteen vähäi-
sellä 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 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: 

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 ja sillä on mahdollisuus käyttää 
kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Niemisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva kiinteistö on luovutettu 21.12.2009, päätös anne-
taan tähän päivämäärään saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

62 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kyllikki Tervonen ja Anna-Liisa Vimpari hakevat oikaisua toimitusjohtajan 8.10.2007, 
§ 20071008-10-34 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 205-409-5-15-R001. Kiinteistöä käyte-
tään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.10.2007. 

Hakijat ovat hakeneet kohtuullistamista 25.1.2006 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. 

Hakijat perustelevat oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä. 

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: 

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 ja sillä on mahdollisuus käyttää 
kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Tervosen ja Vimparin oikaisuvaatimus hy-
lätään. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva kiinteistö on luovutettu 10.12.2009, päätös anne-
taan tähän päivämäärään saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

63 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kauko Karhu hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-365 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-405-60-1-M001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Karhu on hakenut kohtuullistamista 21.10.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on oma-
toiminen jätteenkäsittely (mm. polttaminen). Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuk-
sen, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jä-
tehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutet-
tavissa. 

Karhu perustelee oikaisuvaatimustaan omatoimisella käsittelyllä (poltto), metallin 
viemisellä romunkeräykseen ja lasin viemisellä aluekeräyspisteeseen. 

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: 

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. 
Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennusta käytetään va-
kituiseen asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia 
palveluja. 

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 Karhun oikaisuvaatimus hylätään. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan kiinteistön omistaja on vaihtunut 2009, päätös 
annetaan 31.12.2009 saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

64 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kerttu Leinonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 28.9.2007, § 20070928-10-29 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 290-406-7-20-T004. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.10.2007. 

Leinonen on hakenut kohtuullistamista 14.3.2006 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen mökin käyttö. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. 

Leinonen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja jätteen tuomi-
sella Kajaaniin 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 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: 

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 ja sillä on mahdollisuus käyttää 
kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Leinosen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

65 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Raili Määttä hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.11.2007, § 20071116-10-383 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-408-47-19-1001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.11.2007. 

Määttä on hakenut kohtuullistamista 21.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä ja tuominen kaupunkiasunnon astiaan. Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Määttä perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja 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 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: 

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 ja sillä on mahdollisuus käyttää 
kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

66 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Tauno Suutari hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.10.2007, § 20071002-10-53 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-402-41-5-C001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Suutari on hakenut kohtuullistamista 21.10.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
oleskelu usealla kiinteistöllä ja ettei voi olla yhtä aikaa monessa paikassa. Hakemuk-
sessa kerrotaan käytettävän aluekeräyspisteitä n. 2 kertaa vuodessa sekä muita 
pienkeräyspisteitä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Suutari perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, polttamisella ja 
biojätteen tuomisella Kajaaniin. 

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: 

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 ja sillä on mahdollisuus käyttää 
kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Suutarin oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

67 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Tauno Oikarinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-392 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-402-41-5-C001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Oikarinen on hakenut kohtuullistamista 22.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
omatoiminen käsittely (polttaminen) ja lasin viemisellä keräyspisteisiin. Toimitusjohta-
ja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, se 
ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan keräyspaikat ovat 
kohtuullisesti saavutettavissa.  

Oikarinen perustelee oikaisuvaatimustaan omatoimisella käsittelyllä. 

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: 

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. 
Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennusta käytetään va-
kituiseen asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia 
palveluja. 

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 Oikarisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

68 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Matti Tikkasen perikunta / Kaija Tikkanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 
11.10.2007, § 20071011-10-246 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 205-404-29-8-6001. Kiin-
teistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
25.10.2007. 

Tikkanen on hakenut kohtuullistamista 20.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
jätteen kuljettaminen Kajaaniin autotalliosakkeen astioihin. Toimitusjohtaja on hylän-
nyt hakemuksen, koska rakennusta voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kun-
nan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Tikkanen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja jätteen viemi-
sellä Kajaaniin. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Tikkasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

69 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Veikko Piirainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.10.2007, § 20071002-10-52 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-402-107-1-K001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Piirainen on hakenut kohtuullistamista 21.10.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen eko- / aluekeräyspisteisiin. Toimitusjohtaja 
on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-
ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Piirainen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin siirtymisellä Talvivaara Oy:n omis-
tukseen. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Piiraisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan kiinteistön omistaja on vaihtunut 17.3.2007, 
päätös annetaan siihen saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

70 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Ritva Huotari hakee oikaisua toimitusjohtajan 28.9.2007, § 20070928-10-33 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-408-8-9-U001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.10.2007. 

Huotari on hakenut kohtuullistamista 26.1.2006 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on mökin 
vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen kaupunkiin. Toimitusjohtaja 
on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-
ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Huotari perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, vähäisellä jäte-
määrällä ja tuomisella kaupunkiin. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Huotarin oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  22(103) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

71 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eero Suorsa hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-421 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 578-405-11-49-4001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.10.2007. 

Suorsa on hakenut kohtuullistamista 20.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö ja jätteen vähäinen määrä. Toimitusjohtaja on hylännyt hake-
muksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Suorsa perustelee oikaisuvaatimustaan mökin käyttämättömyydellä. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Suorsan oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  24(103) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

72 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eero Leppänen hakee oikaisua toimitusjohtajan 28.9.2007, § 20070928-10-2 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua kiinteistölle 785-403-3-61-
U001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
25.10.2007. 

Leppänen on hakenut kohtuullistamista 25.10.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätteen vähäinen määrä. Toimitusjohta-
ja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-
ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Leppänen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja tuomisella kau-
punkiin. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Leppäsen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

73 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Arttu Juntunen hakee oikaisua toimitusjohtajan 3.10.2007, § 20071003-10-88 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 290-409-108-3-8001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Juntunen on hakenut kohtuullistamista 17.3.2006 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen kaupunkiin. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää 
vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Juntunen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin käyttämättömyydellä. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Juntusen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

74 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pentti Huovinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 8.10.2007, § 20071008-10-143 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 578-407-13-106-1001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Huovinen on hakenut kohtuullistamista 28.5.2006 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen Muhokselle. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää 
vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Huovinen perustelee oikaisuvaatimustaan jätteen viemisellä Muhokselle. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Huovisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

75 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kaarina Leväniemi ym. hakevat oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20070911-11-
630 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja on-
gelmajätemaksua kiinteistölle 205-402-5-31-3001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.11.2007. 

Leväniemi on hakenut kohtuullistamista 5.12.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen kaupunkiin. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää 
vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Leväniemi perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja tuomisella kau-
punkiin. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Leväniemen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

76 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pentti Leinonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-656 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 578-404-1-14-R001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Leinonen on hakenut kohtuullistamista 22.11.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen kaupunkiin. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää 
vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Leinonen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, vähäisellä jäte-
määrällä ja tuomisella kaupunkiin. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Leinosen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

77 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Ulla ja Reijo Paaso hakevat oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-
349 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja on-
gelmajätemaksua kiinteistölle 105-401-119-8-T001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 1.11.2007. 

Paaso on hakenut kohtuullistamista 10.11.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätteen 
vähäinen määrä ja kuljettaminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan ke-
räyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Paaso perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemää-
rällä, polttamisella ja tuomisella kotiin. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Paason oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

78 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Lauri Keränen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2007, § 20071017-10-450 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-405-22-10-0001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.4.2008. 

Keränen on hakenut kohtuullistamista 17.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat 
kohtuullisesti saavutettavissa. 

Keränen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja vähäisellä jä-
temäärällä. Lisäksi mainitaan pelkkä ko-maksu (8,00 €), joka olisi kohtuullinen. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan kiinteistön omistaja on vaihtunut 22.5.2008, 
päätös annetaan siihen saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

79 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Osmo Pääkkönen hakee oikaisua toimitusjohtajan 8.11.2007, § 20071108-11-470 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-406-87-0-R001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.11.2007. 

Pääkkönen on hakenut kohtuullistamista 19.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, polttaminen ja vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt 
hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen 
ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Pääkkönen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä 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 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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Pääkkösen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

80 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Mustonen Veikko perikunta / Maija Mustonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 
9.11.2007, § 20071109-11-500 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 765-407-19-12-3001. 
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
9.11.2007. 

Mustoset ovat hakeneet kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella alue-
keräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan ke-
räyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Mustonen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja omatoimisella 
hyödyntämisellä (polttaminen). 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Mustosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan kiinteistön omistaja on vaihtunut 3.12.2007, 
päätös annetaan siihen saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

81 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eero Väyrynen ja Terttu Lehtinen hakevat oikaisua toimitusjohtajan 15.10.2007, § 
20071015-10-291 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 205-403-2-163-2003. Kiinteistöä käyte-
tään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.11.2007. 

Väyrynen / Lehtinen ovat hakeneet kohtuullistamista 1.3.2005 päivätyllä hakemuksel-
la aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuk-
sessa on vähäinen käyttö, vähäinen jätemäärä ja vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on 
hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Väyrynen / Lehtinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, viemisellä 
Raaheen ja että ei ole käyttänyt palveluita. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Väyrysen / Lehtisen oikaisuvaatimus hylä-
tään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  44(103) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

82 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Irma Huovinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.10.2007, § 20071009-10-171 ja 
10.10.2007, § 20071010-10-172 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistöille 205-410-17-66-T001 ja 
205-416-1-44-H002. Kiinteistöjä käytetään vakituisena ja vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 16.11.2007. 

Huovinen on hakenut kohtuullistamista 27.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennuksia 
käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen ja kunnan kerä-
yspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Huovinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja vähäisellä va-
paa-ajan asunnon käytöllä.. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Huovisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

83 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Helmi Heiskanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-585 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-407-3-220-9001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 16.11.2007. 

Heiskanen on hakenut kohtuullistamista 13.12.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö ja vähäinen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan ke-
räyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Heiskanen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä ja vähäisellä jätemää-
rällä sekä että keräyspisteitä ei ole matkan varrella. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

84 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Jaakko Korhonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-572 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 578-402-5-88-J001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 15.11.2007. 

Korhonen on hakenut kohtuullistamista 14.12.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö ja vähäinen jätemäärä ja kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt 
hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen 
ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Korhonen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja kotiin tuomisella, jossa on sopimus sekajätteen kuljetuksesta. Oikaisuvaatimukses-
sa todetaan lisäksi että ei ole haettu kohtuullistamista kierrätys- ja ongelmajätemak-
suun vaan aluekeräysmaksuun. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Korhosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Hakijaa ohjataan kuitenkin hakemaan poikkeuskimppaa koska vapaa-ajan asunnon 
ja vakituisen asunnon välisellä reitillä ei ole aluekeräyspistettä. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

85 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Seija Olsbo hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.11.2007, § 20071111-11-580 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-401-4-86-A001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Olsbo on hakenut kohtuullistamista 11.11.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen käyttö ja vähäinen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska 
rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräys-
paikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Olsbo 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 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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Olsbon oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

86 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Hannu Säily perikunta / Kaino Säily hakee oikaisua toimitusjohtajan 15.10.2007, § 
20071015-10-290 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 785-409-3-34-N002. Kiinteistöä käyte-
tään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 8.11.2007. 

Säily on hakenut kohtuullistamista 9.11.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen käyttö ja vähäinen jätemäärä ja kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt ha-
kemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Säily perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Säilyn oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

87 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Sirkka-Liisa ja Aulis Partanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 
20071011-10-260 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 765-404-16-8-V001. Kiinteistöä käyte-
tään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 6.11.2007. 

Partanen on hakenut kohtuullistamista 24.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö ja vähäinen jätemäärä ja kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt 
hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen 
ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Partanen perustelee aluekeräysmaksun oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä ja 
vähäisellä jätemäärällä. Oikaisuvaatimuksessa todetaan lisäksi että kierrätys- ja on-
gelmajätemaksu maksetaan koska kylällä on keräyspiste. 

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Partasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

88 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Sulo Kovalainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 15.10.2007, § 20071015-10-292 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-401-5-16-M001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 5.11.2007. 

Kovalainen on hakenut kohtuullistamista 28.2.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja kotiin tuominen sekä että ei ole tarvinnut palveluja. Toimitus-
johtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää va-
paa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Kovalainen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemää-
rällä ja kotiin tuomisella.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Kovalaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

89 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kaarlo Niskanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.10.2007, § 20071002-10-58 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 290-408-48-3-Y001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.10.2007. 

Niskanen on hakenut kohtuullistamista 4.11.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hyväksynyt hakemuksen 50 % kohtuullista-
misen aluekeräysmaksuun hyvin vähäisen jätemäärän vuoksi. Kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen ja kunnan keräys-
paikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Niskanen perustelee oikaisuvaatimustaan samoilla perusteilla kuin kohtuullistamisha-
kemustaan.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Niskasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

90 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Keränen Anna perikunta / Asko Keränen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, 
§ 20071109-11-584 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 290-408-48-3-Y001. Kiinteistöä käyte-
tään vapaa-ajan asumiseen. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.11.2007. 

Keränen on hakenut kohtuullistamista 23.12.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
jätteen kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat 
kohtuullisesti saavutettavissa. 

Keränen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja jätteen tuomisella kotiin. Oikaisuvaatimuksessa mainittu, v. 2005 annettu ilmoitus 
tyhjillään olevasta rakennuksesta koskee aluekeräysmaksun poistamista, koska ra-
kennus on ollut silloisessa rekisterissä vakituisena asuntona mutta ilman asukkaita, 
jolloin ak-maksua ei ole peritty. 2007 annetussa kohtuullistamispäätöksessä on ra-
kennus edelleen virallisen väestörekisterikeskuksen tiedon mukaan vakituisessa 
asuinkäytössä mutta se on muutettu vapaa-ajan asunnoksi hakijan aiemman ilmoi-
tuksen mukaan. Annettu kielteinen päätös koskee siten vapaa-ajan asuntoa. (Raken-
nuksen käyttö on VTJ:n mukaan tälläkin hetkellä 01=käytetään vakituiseen asumi-
seen). 

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-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

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. 

 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

91 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Sylvi Keränen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-516 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-405-5-43-A001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 21.11.2007. 

Keränen on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan ke-
räyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Keränen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja kotiin tuomisella.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

92 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Ilmo Mustonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-613 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-403-1-21-001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 21.11.2007. 

Mustonen on hakenut kohtuullistamista 8.12.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö / käyttämättömyys. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska 
rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräys-
paikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Mustonen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja kotiin tuomisella.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Mustosen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

93 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti Torvinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-476 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-408-35-41-S003. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.11.2007. 

Torvinen on hakenut kohtuullistamista 19.12.2003 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja sekä että pisteet ovat 11 km päässä. Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Torvinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja kotiin tuomisella.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Torvisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  68(103) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

94 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Lauri Ahola hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-625 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-405-144-3-L001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 20.11.2007. 

Ahola on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen jätemäärä ja kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska 
rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräys-
paikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Ahola perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä ja 
kotiin tuomisella.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Aholan oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

95 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Anja Seppänen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-481 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-401-3-39-7001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 20.11.2007. 

Seppänen on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
että rakennusta ei käytetä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska raken-
nusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat 
ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Seppänen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin huonolla kunnolla ja että siellä ei 
ole asuttu yli 10 vuoteen.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Seppäsen oikaisuvaatimus hylätään. 

Ohjataan hakijaa toimittamaan rakennustarkastajan tms. rakennusalan asiantuntijan 
todistus tai valokuvat rakennuksesta sen toteamiseksi käyttökelvottomaksi. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  72(103) 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

96 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eila Nieminen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-495 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-409-49-7-C001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 5.11.2007. 

Nieminen on hakenut kohtuullistamista 15.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä, omatoiminen käsittely (polttaminen) ja kotiin tuominen. Toimitus-
johtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää va-
paa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Nieminen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä, polttamisella ja 
pois viemisellä.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 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 Niemisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

97 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Oiva Kinnunen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-552 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-403-22-26-8001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 20.11.2007. 

Kinnunen on hakenut kohtuullistamista 24.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö, vähäinen jätemäärä, omatoiminen käsittely (polttaminen) ja kotiin 
tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai 
voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. 

Kinnunen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemääräl-
lä, polttamisella ja pois viemisellä.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 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 Kinnusen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

98 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kalevi Ovaskainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-554 ja 
§20071109-11-555 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 205-005-63-7-P001 ja 578-404-37-28-
3001. Kiinteistöjä käytetään vakituisena asuntona ja vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 19.11.2007. 

Ovaskainen on hakenut kohtuullistamista 23.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on  
omatoiminen käsittely (polttaminen) ja keräyspisteiden käyttäminen. Toimitusjohtaja 
on hylännyt hakemuksen, koska rakennuksia käytetään/voidaan käyttää vakituiseen 
asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Ovaskainen perustelee oikaisuvaatimustaan omatoimisella käsittelyllä (polttaminen) 
ja keräyspisteisiin viemisellä.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Ovaskaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

99 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Alli Laukkanen-Karlsson hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-
559 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja on-
gelmajätemaksua kiinteistölle 785-402-1-64-A001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.11.2007. 

Laukkanen-Karlsson on hakenut kohtuullistamista 3.1.2005 päivätyllä hakemuksella 
aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemukses-
sa on vähäinen käyttö, vähäinen jätemäärä ja keräyspisteisiin vieminen (lasi, metalli). 
Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Laukkanen-Karlsson perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja oma-
toimisella käsittelyllä.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Laukkanen-Karlssonin oikaisuvaatimus hy-
lätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

100 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kari Lyytinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-717 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-402-17-64-4001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 3.1.2008. 

Lyytinen on hakenut kohtuullistamista 7.1.2004 päivätyllä lomakkeella, joka on käsi-
telty kohtuullistamishakemuksena kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna 
hakemuksessa on maksujen hoituminen Kajaanissa olevan vakituisen asunnon kaut-
ta. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Lyytinen perustelee oikaisuvaatimustaan Helsingissä asumisella, jonne maksaa jäte-
huollon kustannukset, Kajaanissa olevalla asunnolla, jota käytetään vähän ja makse-
taan jätemaksut sekä että vapaa-ajan asunnon jätteet tuodaan Kajaanin vakituiseen 
asuntoon.  

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. 

 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  81(103) 
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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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Lyytisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

101 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pentti Holappa hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-676 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-411-1-12-K013. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 3.1.2008. 

Holappa on hakenut kohtuullistamista 11.8.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä, omatoiminen käsittely (polttaminen) ja kotiin jätteiden tuominen. 
Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Holappa perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä (päiväkäyttö) ja jätteiden 
tuomisella vakituiseen asuntoon.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Holapan oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

102 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Leinonen Elina / Brunnbauer Lahja / Stewart Maritta hakee oikaisua toimitusjohtajan 
9.11.2007, § 20071109-11-510 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 578-407-5-32-0001. Kiin-
teistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
19.11.2007. 

Leinonen ym. on hakenut kohtuullistamista 19.10.2004 päivätyllä hakemuksella alue-
keräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö, vähäinen jätemäärä ja jätteiden vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on 
hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Leinonen ym. perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä ja jätemäärällä sekä 
jätteiden tuomisella vakituiseen asuntoon.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Leinosen ym. oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

103 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Esa Oja hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-521 tekemään vi-
ranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua 
kiinteistölle 620-405-29-26-K001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Oja on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen jätemäärä ja jätteiden vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan ke-
räyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Oja perustelee oikaisuvaatimustaan jätemäärällä sekä jätteiden tuomisella vakitui-
seen asuntoon sekä että ei ole käyttänyt kuntayhtymän keräystä.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Ojan oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

104 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Marja-Leena Laakso hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-641 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 785-404-11-145-M001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Laakso on hakenut kohtuullistamista 2.11.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen käyttö, vähäinen jätemäärä ja jätteiden vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylän-
nyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumi-
seen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Laakso perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä, omatoimisella käsit-
telyllä sekä jätteiden tuomisella vakituiseen asuntoon 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 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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Laakson oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

105 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Keihäskoski Johannes perikunta / Hilkka Keihäskoski hakee oikaisua toimitusjohtajan 
9.11.2007, § 20071109-11-504 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 620-407-2-28-V003. Kiin-
teistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
27.11.2007. 

Keihäskoski on hakenut kohtuullistamista 18.12.2003 ja 18.10.2004 päivätyillä kirjeillä 
aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemukses-
sa on jätteiden vieminen Oulun tai Kempeleen keräyspisteisiin tai kotiin. Toimitusjoh-
taja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää va-
paa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Keihäskoski perustelee oikaisuvaatimustaan jätteiden tuomisella Ouluun tai Kempe-
leeseen tai vakituisen asunnon 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 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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Keihäskosken oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

106 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kalevi Tervo hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-636 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-410-7-53-K001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.11.2007. 

Tervo on hakenut kohtuullistamista 30.11.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen käyttö, vähäinen jätemäärä ja jätteiden vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylän-
nyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumi-
seen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Tervo perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä / käyttämättömyydellä ja 
vähäisellä jätemäärällä.  

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. 

 

 

 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  93(103) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 

   

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Tervon oikaisuvaatimus hylätään. 

Hakijaa ohjataan hakemaan poikkeuskimppaa aluekeräysmaksun osalta, koska kodin 
ja mökin välisellä kulkureitillä ei ole aluekeräyspistettä. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

107 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Maija Liisa Haataja hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-583 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 785-404-12-38-S001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.11.2007. 

Haataja on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä kirjeellä aluekeräysmak-
suun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäinen 
jätemäärä ja jätteiden vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, kos-
ka rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan kerä-
yspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Haataja perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja jätteen tuomisella 
kotiin 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 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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Haatajan oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

108 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Jouko Ryymin hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-515 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-408-19-9-K001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.11.2007. 

Ryymin on hakenut kohtuullistamista 18.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja jätteiden vieminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hake-
muksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Ryymin perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja kotiin viemisellä 
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 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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Ryyminin oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

109 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Heikkilä Eemil perikunta / Alice Heikkilä hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 
20071109-11-638 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 620-401-6-1-L001. Kiinteistöä käytetään 
vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.11.2007. 

Heikkilä on hakenut kohtuullistamista 26.11.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käyte-
tään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuul-
lisesti saavutettavissa. 

Heikkilä perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä ja rakennuksen huonolla 
kunnolla.  

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: 

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 tai vähäinen käyttö ei vaikuta jätemaksujen määrää-
miseen, mikäli rakennus on käyttötarkoitukseen kunnoltaan soveltuva ja sillä on 
mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia palveluja. 

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 Heikkilän oikaisuvaatimus hylätään. 

Ohjataan hakijaa toimittamaan rakennustarkastajan tms. rakennusalan asiantuntijan 
todistus tai valokuvat rakennuksesta jolloin se voidaan todeta käyttökelvottomaksi ja 
vapauttaa jätehuollon velvoitteista. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

110 § MUUT ASIAT 
 
Kokouksessa 27.10.2010 tehtyyn kuljetusjärjestelmän valintaan liittyvän selvi-
tyksen teettämiseen liittyen päätettiin pyytää hinta-arvio 2-3 konsultilta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

111 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ -  

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

 

112 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 13.50 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: §§ 110 - 112 
 

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

  
  Pykälät: §§ - 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus 
  Viestitie 2 

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ - 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

 
 
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja 
sisältö   se on tekijän allekirjoitettava. 
   
   
VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituk-

sella.  
  Valitusviranomainen, postiosoite, fax ja s-posti: 

  Oulun hallinto-oikeus      fax. 0103 642 841 

PL 189, 90101 OULU.      s-posti: oulu.hao@oikeus.fi 

  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 

  Pykälät: §§ 61 – 109 

Liitteenä erillinen valitusosoitusohje. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

VALITUSOSOITUS 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pää-
töksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määrä-ajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, 
valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.  

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on si-
jaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan 
tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Milloin päätös on lähetetty postitse 
saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seit-
semäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. 

Valituskirjelmän toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Oulun hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä-
tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä.  

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava  
 valittajan nimi ja kotikunta  
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajal-

le voidaan toimittaa  
 päätös, johon haetaan muutosta  
 miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi  
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valitta-
jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen 
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  

Valituskirjelmän liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä  
 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös alkuperäisenä tai jäl-

jennöksenä  
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisajankohdasta  
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem-

min toimitettu viranomaiselle.  
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen 
valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 
 

Oulun hallinto-oikeuden osoite 

Postiosoite      Käyntiosoite  Fax      Sähköposti 
PL 189      Isokatu 4 (3. kerros)  0103642841      oulu.hao@oikeus.fi 
90101 OULU     90100 OULU 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valit-
taja tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-viranomaisten suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.  


