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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 17.12.2010 kello 14.00 – 15.30 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Helena Leinonen 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Puolanka 
Sotkamo 
Paltamo 
Kuhmo 
Suomussalmi 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 
 

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

ASIAT §§ 113  -  148 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Härkönen ja Auli Halonen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Matti Härkönen   Auli Halonen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

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

113 § SUOMUSSALMEN JA HYRYNSALMEN LAJITTELUASEMIEN HOITAJAN 
TOIMI 
 
Yhtymähallitus 22.12.2009 § 35 
 
Valmistelija Esa Kumpulainen. 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lajitteluasemien hoitoa ja vastaanottotoimintaa on toteutet-
tu osittain omana työnä ja osittain ostopalveluna. Kokemukset omana työnä tehtävästä toi-
minnasta ovat olleet positiivisia. Tällä hetkellä Paltamon ja Vaalan asemia hoidetaan omalla 
henkilöstöllä Majasaaren jätekeskuksen lisäksi. Lajitteluasemat ovat avoinna kahtena päivänä 
viikossa. Kustannusvertailussa ostopalveluun on todettu, että omana työnä tehden saadaan 
samoilla kustannuksilla ajallisesti täysi työaika ja työpanos ostopalveluun verrattuna (liite). 
Neljän vastaanottopäivän lisäksi voidaan omana työnä huoltaa esimerkiksi viidentenä päivänä 
ekopisteitä ja aluekeräyspisteitä.  
Lisäksi vastaanottotoiminnan laatu saadaan paremmaksi, kun työntekijä on sitoutettu suoraan 
jätehuollon kuntayhtymään. 
Suomussalmen ja Hyrynsalmen lajitteluasemien toiminta on suunniteltu toteutettavaksi omana 
työnä vuoden 2010 alusta. Asiasta on neuvoteltu nykyisten palvelutarjoajien kanssa ja sopi-
mukset ovat päättymässä vuoden 2009 loppuun. 
Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen (1.6 – 31.12.2009) työllistämistuella palkattu työnteki-
jä Hyrynsalmelta, joka on huoltanut mm. Ylä-Kainuun aluekeräys- ja ekopisteitä. Henkilöllä on 
myös kokemusta lajitteluaseman hoidosta Hyrynsalmen kunnan palveluksessa.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus palkkaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluasemien hoitajaksi määräai-
kaisessa työsuhteessa olleen Jouko Oikarisen. Työsuhde alkaa 1.1.2010 ja on voimassa tois-
taiseksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisten sopimuksen ja käytössä olevan pisteytys-
mallin mukaan. Liitteenä tehtäväkortti ja työsopimus.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan muutettu esitys: 
 
Kustannustehokkuuden selvittämiseksi paikka täytetään määräaikaisella sopimuksella 1.1-
31.12.2010. Asiaa tarkastellaan uudelleen 2010 vuoden lopussa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Merkitään, että toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsittelyssä eikä osallistunut asian 
valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
 
Yhtymähallitus 27.10.2010 § 31 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Liitteenmukaisen kustannustarkastelun perusteella päätetään jatkaa Hyrynsalmen ja Suo-
mussalmen lajitteluasemien ylläpitoa omana työnä. Lajitteluaseman hoitajan paikka ilmoite-
taan haettavaksi työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Merkitään, että puheenjohtaja piti kirjaa ja toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsittelyssä 
eikä osallistunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Lajitteluaseman hoitajan paikka on ollut haussa työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayh-
tymän kotisivuilla. Ilmoitukset on jätetty 19.11.2010 ja hakuaika on päättynyt 
3.12.2010. Hakemuksia on saapunut yhteensä 39 kpl joista yksi myöhässä. Hake-
mukset ja kooste hakijoista liitteenä. 

 

Yhtymähallitus: 

Yhtymähallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat; Keränen Marko, Moila-
nen Tero, Oikarinen Jouko ja Parkkinen Miika. Haastattelu pidetään seuraavassa hal-
lituksen kokouksessa.  

Hallitus jatkaa nykyisen työntekijän työsuhdetta siihen saakka kunnes lopullinen va-
linta on suoritettu ja päätös on saavuttanut lainvoiman. 

 

Merkitään, että varapuheenjohtaja piti kirjaa ja toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän 
käsittelyssä eikä osallistunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

114 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Reijo Hakonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 13.4.2006, TVP_NRO 580 tekemään 
viranhaltijapäätökseen koskien tyhjennysvälin pidennystä kiinteistölle 777-406-3-35. 
Kiinteistöä käytetään vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
2.5.2006. 

Hakija on hakenut tyhjennysvälin pidennystä 4.3.2006 päivätyllä hakemuksella. Ha-
kemus on perusteltu tarkalla lajittelulla, kierrätyksellä, kompostoinnilla ja polttamisella 
sekä väen vähenemisellä. Tyhjennysväliksi on haettu ns. soitosta tyhjennystä eli asti-
an täyttyessä soitetaan tyhjennys urakoitsijalta. Toimitusjohtaja on hylännyt hake-
muksen, koska jätehuoltomääräyksien 19 §:ssä on määritelty Kainuussa käytettävät 
pisimmät säännölliset tyhjennysvälit. Jätehuoltomääräysten mukaisista pisimmistä 
tyhjennysväleistä voidaan jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaan poiketa, mikäli siihen 
on riittävät perusteet. Jätehuoltomääräyksistä poikkeavaksi pisimmäksi tyhjennysvä-
liksi on hyväksytty enintään 16 viikkoa (4 kk välein tai noin 3 x vuodessa). Perusteena 
tälle on hyväksytty huolellinen lajittelu, biojätteen tarkka erottelu (ei hajuhaittaa aihe-
uttavia jätejakeita) ja että jätteet sopivat suljettuun astiaan. Toimitusjohtaja on hyväk-
synyt hakemuksesta poiketen enintään 16 viikon tyhjennysvälin ympäri vuoden. 

Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan kompostoinnilla, lajittelulla ja viemisellä kierrä-
tyspisteisiin, polttamisella sekä jäljelle jäävän kaatopaikkajätteen vähäisellä määrällä. 

 

Terveydensuojelulain 22 §:n mukaan jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettami-
nen, käsittely ja hyödyntäminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. 
Jätelain 17 §:n nojalla annettujen Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomää-
räysten 19 §:n mukaan jätteitä on noudettava kiinteistöiltä niin usein, että kertyvät 
jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Sekajätteen 
tyhjennysväliksi on määritelty 1-3 huoneiston kiinteistöissä 8 viikkoa ympäri vuoden. 
Jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaan Eko-Kymppi voi yksittäistapauksessa myöntää 
poikkeuksen näistä määräyksistä. Yksittäistapauksissa on hyväksytty enintään 16 vii-
kon tyhjennysväli ympäri vuoden. Jätehuoltomääräyksissä määritellyt pisimmät mah-
dolliset tyhjennysvälit poikkeuksineen ovat yleisesti Suomessa hyväksyttyjä huomat-
tavasti pidemmät johtuen kaikkia kiinteistöjä koskevasta biojätteen lajitteluvelvoit-
teesta. Noudattamalla Eko-Kympin määrittelemiä pisimpiä mahdollisia säännöllisiä jä-
teastian tyhjennysvälejä vältytään todennäköisesti terveydensuojelulain 22 §:n mu-
kaista terveyshaittaa ja että jätteet sopivat suljettuun jäteastiaan. Asiakas voi keven-
tää jätehuoltokustannuksiaan myös valitsemalla pienemmän jäteastian, jolloin vajaan 
jäteastian tyhjennykseltä vältytään. 
 

Puheenjohtajan esitys: 

Ottaen huomioon terveydensuojelulaki, jätehuoltomääräykset ja edellä mainitut muut 
perusteet, ja että hakija ei ole esittänyt muita sellaisia perusteita, jonka perusteella 
tehtyä viranhaltijapäätöstä tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Hakosen oi-
kaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

115 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Toini Kyllönen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-678 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 777-411-11-20-V001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 5.12.2007. 

Kyllönen on hakenut kohtuullistamista 6.9.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on oma-
toiminen jätteenkäsittely (mm. polttaminen) ja kotiin tuomisella. Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan jär-
jestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Kyllönen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, omatoimisella käsittelyl-
lä (mm. kompostointi) ja kotiin tuomisella, josta maksut maksettu kertaalleen. 

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-
paa-ajan 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 Kyllösen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

116 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Heikki Kemppainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 25.1.2008, § 20080125-15-840 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 578-407-5-33-1002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 6.2.2008. 

Kemppainen on palauttanut tietojen tarkastuslomakkeen, joka on käsitelty kohtuullis-
tamishakemuksena aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perus-
teluna hakemuksessa on että jätettä ei synny. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuk-
sen, koska rakennusta voidaan käyttää tai käytetään vapaa-ajan asumiseen ja kun-
nan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Kemppainen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, sekä että 
kierrätysjätettä ei synny ja sekajätteen tuomisella 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 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 Kemppaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  9(68) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.12.2010 nro 8/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

117 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Risto Karppinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-582 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-403-1-40-0001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 30.11.2007. 

Karppinen on hakenut kohtuullistamista 28.12.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä, kompostointi, polttaminen ja tuominen kaupunkiasunnon as-
tiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Karppinen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, jätteen vähäi-
sellä määrällä, omatoimisella hyödyntämisellä ja kaupunkiasunnon (taloyhtiön) asti-
aan 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 vähäinen käyttö tai käyttämättömyys 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 Karppisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

118 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Anna Heikkinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 1.10.2007, § 20071001-10-41 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 290-405-15-33-U001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.10.2007. 

Heikkinen on hakenut kohtuullistamista 13.6.2006 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö ja jätteen olematon määrä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan ke-
räyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Heikkinen perustelee oikaisuvaatimustaan rakennuksen käyttämättömyydellä ja että 
jätettä ei synny. 

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 vähäinen käyttö tai käyttämättömyys 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 Heikkisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

119 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pentti Itkonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 15.10.2007, § 20071015-10-306 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-410-46-8-S001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 31.10.2007. 

Itkonen on hakenut kohtuullistamista 7.2.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätteen 
vähäisellä määrällä, kiinteistön vähäisellä käytöllä ja polttamisella. Toimitusjohtaja on 
hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, se ei 
kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan keräyspaikat ovat 
kohtuullisesti saavutettavissa.  

Itkonen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että jätettä ei synny sekä 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 Itkosen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

120 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martta Halttunen hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-10-238 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-401-29-57-M003. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 26.10.2007. 

Halttunen on hakenut kohtuullistamista 21.1.2005 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö, vähäinen jätemäärä ja jätteen kuljettaminen omaan asunnon jäteas-
tiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Halttunen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja jätteen vähäi-
sellä määrällä ja että ongelmajätettä ei tule. 

Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä 
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava 
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen 
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain 
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen 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 Halttusen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

121 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pauli Similä hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-699 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-401-4-69-H001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.11.2007. 

Similä on hakenut kohtuullistamista 9.12.2003 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. 

Similä perustelee oikaisuvaatimustaan jätteen kotiin kuljettamisella, koska sinne on 
lyhyempi matka kuin keräyspisteeseen. 

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 Similän oikaisuvaatimus hylätään.  

Sekajätteen (aluekeräysmaksun) osalta on/olisi mahdollista hyväksyä erillisestä ha-
kemuksesta ns. kimppa-astia mökin ja vakituisen asunnon läheisyyden vuoksi (kerä-
yspiste ei ole kohtuullisesti saavutettavissa). Tällöin mökin aluekeräysmaksua ei pe-
rittäisi. Kierrätys ja ongelmajätemaksun poistamiseen ei ole edellytyksiä. Oikaisuvaa-
timuksen kohteena olevan kiinteistön käytössäolotilanne on muuttunut 30.7.2009 va-
kituiseksi asunnoksi ja päätös annetaan tähän saakka. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

122 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Lauri Niskanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-530 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-403-20-31-F001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.11.2007. 

Niskanen on hakenut kohtuullistamista 13.10.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
jätteen vähäinen määrä ja polttaminen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, kiinteistöllä ei ole sopimusta jä-
tehuoltourakoitsijan kanssa ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavis-
sa. 

Niskanen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja polttamisella, 
sekä että ei toimita jätettä keräyspisteisiin. 

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 Niskasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

123 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti Juntunen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-730 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 578-404-8-47-V001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 5.12.2007. 

Juntunen on hakenut kohtuullistamista 22.12.2003 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö ja jätteen vähäinen määrä. Paltamon kunta on myöntänyt ai-
emmin vapautuksen liittymisestä järjestettyyn jätekuljetukseen. Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymän yhtymäkokous on kumonnut kaikki aiemmat vapautuspäätökset ja 
määrännyt koko Kainuun alueen kuuluvaksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää 
vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Juntunen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja vähäisellä jä-
temäärällä sekä sekajätteen tuonnilla kotiin. Lisäksi hakija ilmoittaa, ettei tiedä jäte-
pisteiden sijaintia. 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

124 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eeva Roivainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 9.11.2007, § 20071109-11-648 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua kiinteistölle 765-407-128-
28-W001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaan-
otettu 4.11.2007. 

Roivainen on hakenut kohtuullistamista 22.11.2004 päivätyllä hakemuksella ja korja-
uslomakkeella aluekeräysmaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäinen käyttö, 
jätteen vähäinen määrä, kompostointi ja kotiin tuominen. Toimitusjohtaja on hylännyt 
hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen 
ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Roivainen 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 Roivaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

125 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti Tolonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-752 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-405-32-33-J002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 4.11.2007. 

Tolonen on hakenut kohtuullistamista 18.12.2003 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen kotiin 2 km päähän. 
Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Tolonen 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 Tolonen oikaisuvaatimus hylätään. 

Ohjeistetaan asiakasta hakemaan ns. poikkeuskimppaa vakituisen asunnon kanssa, 
koska aluekeräyspistettä ei ole kohtuullisesti käytettävissä loma-asunnon ja vakitui-
sen asunnon välisellä matkalla. Tällöin aluekeräysmaksua ei peritä. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

126 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Ritva Koivusaari hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-700 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-401-6-276-B001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 4.11.2007. 

Koivusaari on hakenut kohtuullistamista 24.1.2004 päivätyllä hakemuksella kierrätys- 
ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätteen vähäinen määrä, 
kompostointi ja polttaminen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska raken-
nusta käytetään vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa.  

Koivusaari perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätteen määrällä, polttamisella, 
rakennuksen vähäisellä käytöllä, ekopisteiden käytöllä ja naapurin kanssa olevalla 
yhteisellä sekajäteastialla, kimppasopimusta ei ole toimitettu kuntayhtymään. Koivu-
saari on hakenut myös 2004 jäteastialle tyhjennysvälin pidennystä, mutta hänellä ei 
ole yrittäjältä saadun tiedon mukaan sopimusta. 

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. 
Rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, sillä ei ole sopimusta jätteenkuljetuk-
sesta yrittäjän kanssa ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjo-
amia palveluja. Rakennuksen käyttämättömyys tai vähäinen käyttö ei vaikuta jäte-
maksujen määräämiseen. 

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 Koivusaaren oikaisuvaatimus hylätään 
kierrätys- ja ongelmajätemaksun osalta. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

127 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Eila Lappalainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20072311-11-755 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-417-4-45-R001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 4.11.2007. 

Lappalainen on hakenut kohtuullistamista päiväämättömällä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä, polttaminen ja kuljettaminen kau-
punkiin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai 
voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. 

Lappalainen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä, kompostoinnil-
la, polttamisella 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 Lappalaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

128 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Taimi Moilanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-769 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-412-10-5-1001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 4.11.2007. 

Moilanen on hakenut yhteiskäyttöä 1.11.2004 päivätyllä hakemuksella rivitalohuo-
neistonsa kanssa. Hakemusta ei ole voitu hyväksyä, koska kunnan aluekeräyspisteet 
ovat kohtuullisesti käytettävissä. Hakemus on käsitelty kohtuullistamishakemuksena 
aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemukses-
sa on jätteen vähäinen määrä ja kuljettaminen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt ha-
kemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Moilanen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä, vähäisellä jäte-
määrällä 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 Moilasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

129 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kalevi Tolonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-673 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 105-401-119-8-T001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 4.11.2007. 

Tolonen on hakenut kohtuullistamista 9.8.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on mökin 
vähäinen käyttö, jätteen vähäinen määrä ja tarvittaessa kuljettaminen keräyspistei-
siin. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voi-
daan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saa-
vutettavissa. 

Tolonen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä ja paikan päällä 
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 Tolosen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

130 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Terttu Huhtilahti-Lippo hakee oikaisua toimitusjohtajan 23.11.2007, § 20071123-11-
698 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja on-
gelmajätemaksua kiinteistölle 620-408-8-1-X001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 4.11.2007. 

Hakija on hakenut kohtuullistamista 12.11.2004 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen jätemäärä, omatoiminen käsittely ja kompostointi. Kertoo vieneensä v. 2004 vain 
kaksi kertaa sekajätettä aluekeräyspisteeseen. Toimitusjohtaja on hylännyt hake-
muksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan kompostoinnilla, polttamisella, kierrätykseen 
viennillä ja vähäisellä jätemäärällä/vähäisellä käytöllä (vie yleiseen pisteeseen 2-3 
pussia kuussa). 

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 Huhtilahti-Lipon oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

131 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Otto Elfving hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-11-237 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-405-8-22-W004. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.10.2007. 

Elfving on hakenut kohtuullistamista 20.1.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on mökin 
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. 

Elfving perustelee oikaisuvaatimustaan autottomuudella, pitkällä matkalla keräyspis-
teeseen. 

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 (pisteet löytyvät asiointireiteiltä kaupunkiin päin) ja asiakkaiden tasapuoli-
nen kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka 
perusteella jätemaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi muuttaa, yhtymähallitus 
päättää, että Elfvingin oikaisuvaatimus hylätään. 

Muistutetaan asiakasta, että jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan jätteen avopoltto on 
kiellettyä. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

132 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kerttu Heikkinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-351 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 105-401-109-1-S001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Heikkinen on hakenut kohtuullistamista 10.11.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja vieminen muiden jäteastioihin. Toimitusjohtaja on hylännyt ha-
kemuksen kierrätys- ja ongelmajätemaksun osalta, koska rakennusta käytetään tai 
voidaan käyttää vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. Aluekeräysmaksuun on hyväksytty 50 % kohtuullistaminen. 

Heikkinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä, omatoimisella 
hyödyntämisellä (polttaminen) ja viemisellä viereisen teollisuuskiinteistön astioihin. 

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 jo kohtuullistettu aluekeräysmaksu, rakennuksen käyttö ja käytettä-
vyys, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu se-
kä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perusteella jä-
temaksua koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi muuttaa, yhtymähallitus päättää, että 
Heikkisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Ohjeistetaan hakijaa tekemään yhteiskäyttösopimus teollisuuskiinteistön kanssa. Täl-
löin kiinteistö kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen sitä kautta ja aluekeräysmaksu 
jätetään perimättä. Kierrätys ja ongelmajätemaksu peritään taksan mukaan. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

133 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
Kerttu Heikkinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 16.10.2007, § 20071016-10-350 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 105-401-22-19-U001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 27.11.2007. 

Heikkinen on hakenut kohtuullistamista 10.11.2004 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä ja vieminen kotiin / muihin jäteastioihin. Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan 
asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Heikkinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, polttamisella ja  jättei-
den viemisellä kotiin / muihin jäteastioihin. 

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 Heikkisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

134 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Toivo Kärnä hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-920 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistöille 290-405-103-2-H001. Kiinteistöjä käytetään vakituisena asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 2.9.2008. 

Kärnä on hakenut kohtuullistamista 27.1.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäi-
nen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käyte-
tään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuul-
lisesti saavutettavissa.  

Kärnä perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä. Hakijalla on sopimus 
kuljetusliikkeen kanssa mutta tyhjennykset eivät toteudu jätehuoltomääräysten mu-
kaan. Vuoden 2010 aikana hänellä on toteutunut yksi tyhjennys tammikuussa. Jäte-
huoltomääräysten 20 §:n mukaan maanpäälliset jäteastiat on tyhjennettävä 1-3 huo-
neiston kiinteistöissä vähintään kahdeksan viikon välein. Jätehuoltomääräysten 30 
§:n mukaan Eko-Kymppi voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen näistä mää-
räyksistä. Poikkeuksia myönnettäessä maksimityhjennysväliksi on hyväksytty enin-
tään 16 viikon tyhjennysväli. Hakijalle on myönnetty 16 viikon tyhjennysväli 
26.2.2007. 

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-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

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 Kärnän oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

135 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Tuomo Rimpiläinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 14.8.2008, § 20080814-15-864 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 785-401-6-36-V002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.8.2008. 

Rimpiläinen on hakenut kohtuullistamista 29.12.2003 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen käyttö, polttaminen ja vähäinen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hylännyt ha-
kemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja 
kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Rimpiläinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä ja vähäisellä jätemää-
rällä. 

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 Rimpiläisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

136 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti Isoniemi hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1073 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-405-12-19-L001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 11.9.2008. 

Isoniemi on hakenut kohtuullistamista 28.1.2008 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. 

Isoniemi 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 Isoniemen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

137 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pirkko Seilonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1055 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 290-414-2-6-2001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 9.9.2008. 

Seilonen on hakenut kohtuullistamista 3.1.2008 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. 

Seilonen perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamisha-
kemuksessa. 

Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä 
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava 
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen 
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain 
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. 

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

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

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä perii kulloinkin voimassaolevan taksan mukaan 
kahdenlaisia jätemaksuja. Aluekeräysmaksua peritään niiltä asuin ja vapaa-ajan kiin-
teistöiltä, joilla ei ole sopimusta 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 Seilosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Päätös annetaan 8.10.2009 saakka, jolloin omistajuus on vaihtunut. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

138 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Mirjam Lukkari hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1124 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 765-401-22-10-2001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 11.9.2008. 

Lukkari on hakenut kohtuullistamista 25.8.2008 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. 

Lukkari 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 Lukkarin oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

139 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Jaakko Kovalaisen perikunta / Sami Kovalainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 
26.8.2008, § 20080826-15-1037 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajätemaksua kiinteistölle 777-403-164-0-E001. 
Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
11.9.2008. 

Kovalainen on hakenut kohtuullistamista 8.1.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
kiinteistön käyttämättömyys. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska raken-
nusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspaikat 
ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Kovalainen perustelee aluekeräysmaksun oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin 
kohtuullistamishakemusta. 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

140 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Selma Valtanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1078 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-401-16-7-R001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 11.9.2008. 

Valtanen on hakenut kohtuullistamista 18.2.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätemäärä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat ovat 
kohtuullisesti saavutettavissa. 

Valtanen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja polttamisella.  

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 Valtasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

141 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Jaakko Reinikainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-933 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 777-409-35-2-A001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 22.10.2007. 

Reinikainen on hakenut kohtuullistamista 30.3.2007 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
kiinteistön käyttämättömyys. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska raken-
nusta käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen ja kunnan keräyspaikat 
ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Reinikainen perustelee oikaisuvaatimustaan samoilla perusteilla kuin kohtuullistamis-
hakemustaan sekä mm. KHO:n ratkaisulla diaari no 1408/3/97. 

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 Reinikaisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

142 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Kasperi Kovalainen hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.9.2008, § 20080902-15-1161 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 777-403-11-8-V001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asumi-
seen. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 12.9.2008. 

Kovalainen on hakenut kohtuullistamista 26.5.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja kunnan keräyspai-
kat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Kovalainen perustelee oikaisuvaatimustaan mökin vähäisellä käytöllä / käyttämättö-
myydellä.  

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. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

143 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Hilma Pöllänen hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1095 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 777-406-224-15-4001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 12.9.2008. 

Pöllänen on hakenut kohtuullistamista 24.6.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
että jätettä ei synny. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käy-
tetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen, kiinteistöllä ei ole sopimusta jät-
teenkuljetuksesta ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Pöllänen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että ei tuota mitään jätettä.  

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. Rakennuksella ei ole 
sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jäte-
huoltoon aluekeräysverkoston kautta. 

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 Pölläsen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

144 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Aarne Hartikka hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.9.2008, § 20080902-15-1145 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 777-405-34-0-V001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 16.9.2008. 

Hartikka on hakenut kohtuullistamista 23.4.2008 / 6.6.2008 päivätyillä hakemuksella 
aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemukses-
sa on polttaminen, kompostoiminen ja että jätettä ei kerry. Toimitusjohtaja on hylän-
nyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumi-
seen ja kunnan keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Hartikka perustelee oikaisuvaatimustaan samoin perustein kuin kohtuullistamishake-
musta.  

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 Hartikan oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

145 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Toimitusjohtaja on vuosilomalla 27.12.2010 – 7.1.2011 (9 pv). Ei tarvetta sijai-
suuteen. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  66(68) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.12.2010 nro 8/2010 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

146 § MUUT ASIAT 
 
Seuraava kokous pidetään 12.1.2011 klo 14.00 alkaen Viestitiellä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

147 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 8 - 9 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ 1.10.2010 – 16.12.2010 

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

 

148 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.30  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: §§ 113, 146, 148 
 

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

  
  Pykälät: §§ 145, 147 
 
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: §§ 145, 147 
 

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: §§ 114 - 144 


