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7 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Anja Pöllänen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.8.2008, § 20080819-15-990 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 290-408-15-25-H001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.9.2008. 

Pöllänen on hakenut kohtuullistamista 2.4.2007 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on loma-
asunnon käyttämättömyys. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska raken-
nusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn 
jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuulli-
sesti saavutettavissa. 

Pöllänen perustelee oikaisuvaatimustaan loma-asunnon käyttämättömyydellä ja että 
ei tule roskia. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdolli-
suus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Pölläsen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  4(41) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 28.1.2011 nro 2/2011 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Toivo Saarenmaa hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1080 
tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelma-
jätemaksua kiinteistölle 785-407-19-87-001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.9.2008. 

Saarenmaa on hakenut kohtuullistamista 11.8.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jäte-
huoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. 

Saarenmaa perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja kompostoinnil-
la. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään vakituiseen asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan 
lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Saarenmaan oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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9 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Pentti Määttä hakee oikaisua toimitusjohtajan 12.9.2008, § 20080912-15-1253 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 
kiinteistölle 290-405-9-34-Y001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 22.9.2008. 

Määttä on hakenut jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 29.1.2008 päivätyl-
lä hakemuksella vapaa-ajan asunnolle. Perusteluna hakemuksessa on aluekeräys-
pisteen puuttuminen vakituiseen asuntoon johtavan reitin varrelta. Toimitusjohtaja on 
hylännyt hakemuksen, koska kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa (Kuhmonniemi / Lammasjärvi). 

Määttä perustelee oikaisuvaatimustaan Kuhmonniemen pisteen virheellisellä sijoituk-
sella päätöksen mukana annetussa kartassa. 

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).  

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.  

Karttatarkastelun perusteella kiinteistöjen välinen lyhin etäisyys on n. 8,2 km. Ajetta-
essa Kuhmonniemen pisteen kautta sen oikean sijainnin perusteella (koulu) on ajo-
matka n. 8,8 km. Ajettaessa Lammasjärven pisteen kautta on etäisyys n. 9,7 km. Ero-
tus lyhimmillään on n. 600 m. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennuksella on mahdol-
lisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja ja ne ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa. Karttatarkastelun perusteella ajomatka käytettävissä olevi-
en aluekeräyspisteiden kautta ei merkittävästi pitene. 

Ottaen huomioon palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perus-
teella jäteastian käyttöä poikkeustapauksessa koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi 
muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Määtän oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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10 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Outi Hyytinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.9.2008, § 20080902-15-1179 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 777-408-118-6-600. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 23.9.2008. 

Hyytinen on hakenut kohtuullistamista 11.6.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
loma-asunnon vähäinen käyttö ja roskien tuominen kotiin. Toimitusjohtaja on hylännyt 
hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumi-
seen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestä-
mät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Pöllänen perustelee oikaisuvaatimustaan loma-asunnon vähäisellä käytöllä ja roskien 
viemisellä 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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdolli-
suus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Hyytisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Päätös annetaan 12.7.2010 saakka, jolloin kiinteistölle on ilmoitettu maksajan muu-
tos. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

11 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Tatu Rimpiläinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1023 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-407-17-25-E001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asun-
tona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 24.9.2008. 

Rimpiläinen on hakenut kohtuullistamista 30.10.2007 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta 
käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jäte-
huoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti 
saavutettavissa. 

Rimpiläinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja pois tuomisel-
la. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään vakituiseen asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan 
lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

12 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Anja Heikkinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1084 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 777-403-57-2-C002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 23.9.2008. 

Heikkinen on hakenut kohtuullistamista 3.3.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
mökin vähäinen käyttö, vähäinen jätteen määrä ja jätteen kotiin kuljetus. Toimitusjoh-
taja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää va-
paa-ajan asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja 
kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Heikkinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja jätteen 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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan 
lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

13 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Silja Halonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 12.9.2008, § 20080912-15-1244 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 205-409-16-3-R003. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 23.9.2008. 

Halonen on hakenut kohtuullistamista 29.1.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä, pitkä matka aluekeräyspisteelle ja jätteen kotiin kuljetus. 
Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan 
käyttää vapaa-ajan asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperus-
teisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa (n. 3 
km 5-tietä Kajaanin suuntaan). 

Halonen perustelee oikaisuvaatimustaan pitkällä matkalla aluekeräyspisteeseen, vä-
häisellä jätemäärällä ja jätteen 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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan 
lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Halosen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

14 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Toini Parkkinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 26.8.2008, § 20080826-15-1049 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 620-405-47-0-6001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 23.9.2008. 

Parkkinen on hakenut kohtuullistamista 27.12.2007 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä ja polttaminen. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, 
koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen, se ei kuulu 
järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat 
ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Parkkinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja ettei ole käyttä-
nyt keräyspisteitä. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan 
lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Parkkisen oikaisuvaatimus hylätään. 

Huomautetaan, että jätteen avopoltto on jätehuoltomääräysten 7 §:n mukaan kiellet-
tyä. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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15 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Paavo Keränen hakee oikaisua toimitusjohtajan 2.9.2008, § 20080902-15-1177 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 105-405-14-21-2001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.9.2008. 

Keränen on hakenut kohtuullistamista 23.6.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä ja omatoiminen käsittely (polttaminen). Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, se kuuluu 
järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti, mutta jäteastiaa ei tyhjennetä sään-
nöllisiä jätehuoltomääräysten mukaisesti (ns. soitosta tyhjennys). Kunnan järjestämät 
keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Keränen perustelee oikaisuvaatimustaan jätehuoltosopimuksella, vähäisellä jätemää-
rällä ja omatoimisella käsittelyllä. Lisäksi hakija haluaa edelleen säilyttää ns. soitosta 
tyhjennyksen. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 säännöllistä sopimusta sekajätteenkuljetuksesta jätteenkulje-
tusyrityksen kanssa. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteiden keräysastiat on tyh-
jennettävä säännöllisesti. Terveydensuojelulain 22 §:n mukaan jätteiden säilyttämi-
nen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Voimassaolevien jätehuol-
tomääräyksien mukaan pisin tyhjennysväli sekajätteelle 1-3 huoneiston kiinteistössä 
on 8 viikkoa. Jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaan Eko-Kymppi voi yksittäistapauk-
sissa päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin (enintään 16 vkoa). 
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.  
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Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaa-
ajan asumiseen ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole säännöllistä tyhjennyssopimusta jätteenkul-
jetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysver-
koston kautta. Rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen ja sillä on mahdollisuus 
käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja. 

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

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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16 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Hannu Hirvonen hakee oikaisua toimitusjohtajan 3.10.2008, § 20081003-15-1324 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapaukses-
sa kiinteistölle 290-405-82-6-E001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 14.10.2008. 

Hirvonen on hakenut jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 17.1.2007 päivä-
tyllä hakemuksella vapaa-ajan asunnolle. Perusteluna hakemuksessa on vapaa-ajan 
asunnon ja vakituisen asunnon välinen lyhyt etäisyys (700 m). Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska vakituisella asunnolla ei ole ollut sopimusta jätteenkulje-
tuksesta jätehuoltoyrittäjän kanssa. Tällöin myös vakituinen asunto on kuulunut alue-
keräys verkostoon jolloin yhteiskäyttöä vakituisen asunnon jäteastian kanssa ei voi 
olla. Kunnan järjestämät aluekeräyspisteet ovat kohtuullisesti saavutettavissa keskus-
taan johtavan tien varrella. (Saarelan piste). 

Hirvonen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätteen määrällä, vähäisellä käy-
töllä ja etäisyyksillä vakituiseen asuntoon / aluekeräyspisteeseen. 

Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä 
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava 
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen 
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte).  

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.  

 

Puheenjohtajan esitys: 

Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennuksella on mahdol-
lisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja ja ne ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa.  

Ottaen huomioon palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perus-
teella jäteastian käyttöä poikkeustapauksessa koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi 
muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Hirvosen oikaisuvaatimus hylätään. 

Ohjataan asiakasta tekemään halutessaan sopimus jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa vakituiseen asuntoon, jolloin jäteastian yhteiskäyttö vapaa-ajan asunnon osal-
ta voidaan hyväksyä lyhyen etäisyyden vuoksi. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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17 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Arvi Moilanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 3.10.2008, § 20081003-15-1293 teke-
mään viranhaltijapäätökseen koskien jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 
kiinteistölle 785-405-17-9-6002. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 15.10.2008. 

Moilanen on hakenut jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 20.5.2008 päivä-
tyllä hakemuksella vapaa-ajan asunnolle. Perusteluna hakemuksessa on vapaa-ajan 
asunnon ja vakituisen asunnon välinen lyhyt etäisyys (150 m). Toimitusjohtaja on hy-
lännyt hakemuksen, koska vakituisella asunnolla ei ole ollut sopimusta jätteenkulje-
tuksesta jätehuoltoyrittäjän kanssa. Tällöin myös vakituinen asunto on kuulunut alue-
keräys verkostoon jolloin yhteiskäyttöä vakituisen asunnon jäteastian kanssa ei voi 
olla. Kunnan järjestämät aluekeräyspisteet ovat kohtuullisesti saavutettavissa keskus-
taan johtavan tien varrella. (Oterman piste). 

Moilanen perustelee oikaisuvaatimustaan etäisyydellä vakituiseen asuntoon ja ettei 
voi tuottaa jätettä kahdessa paikassa yhtä aikaa. 

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).  

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.  

 

Puheenjohtajan esitys: 

Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennuksella on mahdol-
lisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja ja ne ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa.  

Ottaen huomioon palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perus-
teella jäteastian käyttöä poikkeustapauksessa koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi 
muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Moilasen oikaisuvaatimus hylätään. 

Ohjataan asiakasta tekemään halutessaan sopimus jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa vakituiseen asuntoon, jolloin jäteastian yhteiskäyttö poikkeustapauksessa va-
paa-ajan asunnon osalta voidaan hyväksyä lyhyen etäisyyden vuoksi. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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18 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Viljo Juntunen hakee oikaisua toimitusjohtajan 3.10.2008, § 20081003-15-1314 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapaukses-
sa kiinteistölle 290-405-16-80-H001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 16.10.2008. 

Juntunen on hakenut jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 18.1.2007 päivä-
tyllä hakemuksella vapaa-ajan asunnolle. Perusteluna hakemuksessa on vapaa-ajan 
asunnolla syntyvän jätteen vähäinen määrä joka on kuljetettu vakituisen asunnon jä-
teastiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska kunnan järjestämät kerä-
yspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa loma-asunnon ja vakituisen asunnon väli-
sellä reitillä (Akonpoukaman piste). 

Juntunen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä käytöllä, vähäisellä jätemäärällä 
ja että maksaa vakituisen asunnon osalta jätemaksut. 

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).  

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. Jäteastian yhteiskäyt-
tö poikkeustapauksessa myönnetään yleensä vain jos aluekeräyspisteen käyttö aihe-
uttaa kohtuutonta haittaa (esim. huomattava matkan piteneminen tms.)  

 

Puheenjohtajan esitys: 

Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennuksella on mahdol-
lisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja ja ne ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa.  

Ottaen huomioon palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perus-
teella jäteastian käyttöä poikkeustapauksessa koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi 
muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Juntusen oikaisuvaatimus hylätään. 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

19 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Lauri Oikarinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 14.10.2008, § 20081014-15-1440 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien muistutusta aluekeräysmaksusta ja kierrätys- 
ja ongelmajätemaksusta kiinteistölle 105-401-15-13-K001. Kiinteistöä käytetään va-
paa-ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 21.10.2008. 

Oikarinen on tehnyt muistutuksen aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajäte-
maksuun sekä kirjeen ministeri Lehtomäelle. Perusteluna muistutuksessa on jäte-
huoltopisteen puuttuminen lähietäisyydeltä. Toimitusjohtaja on hylännyt muistutuk-
sen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen, se ei 
kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestämät keräys-
paikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Oikarinen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että lähin jätehuoltopiste on 10 km 
päässä ja se täytyy saada lähemmäksi tasapuolisuuden vuoksi. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdolli-
suus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja. Kyseisellä kiin-
teistöllä on jätehuoltopalvelut kohtuullisesti saavutettavissa Hyrynsalmen taajaman 
läheisyydessä (Lajitteluasema, Kirkonseutu ja Lietekylän tiehaara) esim. taajamassa 
muilla asioilla käydessä. 

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

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

20 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Paavo ja Pirkko Pälvilä hakee oikaisua toimitusjohtajan 11.10.2007, § 20071011-10-
255 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja on-
gelmajätemaksua kiinteistölle 785-401-8-39-4001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan 
asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.10.2007. 

Pälvilä on hakenut kohtuullistamista 26.1.2005 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on loma-
asunnon vähäinen käyttö ja jätteiden kuljetus kotiin Kempeleeseen. Toimitusjohtaja 
on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-
ajan asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kun-
nan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Pälvilä perustelee oikaisuvaatimustaan jätteiden kotiin viemisellä ja että ei mutkittele 
Vaalan keräyspisteillä. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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. Jätelain 6 §:n mukaan 
jätteet on käsiteltävä jossakin lähimmistä asianmukaisista jätteen käsittelypaikoista. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia 
kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, ke-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

räysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kat-
taa kyseisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja sillä on kohtuulli-
sesti mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja 
(Jaalanka, Kankari, lajitteluasema ja Järvikylä). 

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 Pälvilän oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Erkki Kurkinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 7.11.2008, § 20081107-15-1470 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 105-405-9-18-2001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 19.11.2008. 

Kurkinen on tehnyt muistutuksen 7.12.2007 päivätyllä kirjeellä aluekeräysmaksuun ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna kirjeessä on vähäinen jätteen määrä. 
Muistutus on käsitelty kohtuullistamishakemuksen ja toimitusjohtaja on hylännyt ha-
kemuksen, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumiseen, se ei kuulu järjestet-
tyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa. 

Kurkinen perustelee oikaisuvaatimustaan jätteiden vähäisellä määrällä suhteessa 
maksun suuruuteen. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia 
kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, ke-
räysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kat-
taa kyseisillä maksuilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vakituisena asumiseen ja sillä on kohtuulli-
sesti mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Kurkisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Heikki ja Eija Moilanen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2008, § 20081017-15-
1400 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien jäteastian yhteiskäyttöä poikkeusta-
pauksessa kiinteistölle 578-407-2-22-X001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 29.10.2008. 

Moilanen on hakenut jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 21.10.2004 päi-
vätyllä hakemuksella vapaa-ajan asunnolle. Perusteluna hakemuksessa on jätteiden 
tuominen omaan vakituisen asunnon jäteastiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hake-
muksen, koska kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa 
(Hakasuo ja Melalahti). 

Moilanen perustelee oikaisuvaatimustaan jätteiden tuomisella vakituisen asunnon jä-
teastiaan, josta hän maksaa maksun joka tyhjennyksestä. 

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).  

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. Jäteastian yhteiskäyt-
tö poikkeustapauksessa myönnetään yleensä vain jos aluekeräyspisteen käyttö aihe-
uttaa kohtuutonta haittaa (esim. huomattava matkan piteneminen tms.) 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennuksella on mahdol-
lisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja ja ne ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa.  

Ottaen huomioon palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perus-
teella jäteastian käyttöä poikkeustapauksessa koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi 
muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Moilasen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

23 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Veli Väyrynen hakee oikaisua toimitusjohtajan 17.10.2008, § 20081017-15-1406 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapaukses-
sa kiinteistölle 697-401-199-3-X001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asuntona. Oi-
kaisuvaatimus on vastaanotettu 24.10.2008. 

Väyrynen on hakenut jäteastian yhteiskäyttöä poikkeustapauksessa 19.11.2004 päi-
vätyllä hakemuksella vapaa-ajan asunnolle. Perusteluna hakemuksessa on vapaa-
ajan asunnolla syntyvän jätteen vähäinen määrä joka on kuljetettu vakituisen asun-
non jäteastiaan. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska kunnan järjestämät 
keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa loma-asunnon ja vakituisen asunnon 
välisellä reitillä (Härmänmäki ja Jormua). 

Väyrynen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä ja jätteiden viemi-
sellä vakituisen asunnon jäteastiaan. 

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).  

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. Jäteastian yhteiskäyt-
tö poikkeustapauksessa myönnetään yleensä vain jos aluekeräyspisteen käyttö aihe-
uttaa kohtuutonta haittaa (esim. huomattava matkan piteneminen tms.)  

 

Puheenjohtajan esitys: 

Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuu-
luu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennuksella on mahdol-
lisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja ja ne ovat koh-
tuullisesti saavutettavissa.  

Ottaen huomioon palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja asiakkaiden tasapuolinen 
kohtelu sekä että hakija ei ole esittänyt mitään muita sellaisia perusteita, jonka perus-
teella jäteastian käyttöä poikkeustapauksessa koskevaa viranhaltijapäätöstä tulisi 
muuttaa, yhtymähallitus päättää, että Väyrysen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

24 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Martti Jääskeläinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 12.11.2008, § 20081112-15-
1509 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien muistutusta aluekeräysmaksusta ja 
kierrätys- ja ongelmajätemaksusta kiinteistölle 765-407-22-69-N001. Kiinteistöä käy-
tetään vakituisena ajan asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.11.2008. 

Jääskeläinen on tehnyt muistutuksen aluekeräysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksuun. Perusteluna muistutuksessa on että jätettä ei synny. Toimitusjohtaja on 
hylännyt muistutuksen, koska rakennusta käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen 
asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan jär-
jestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Jääskeläinen perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, ettei tuota jätettä ja ei tarvitse pal-
veluita. 

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. Jätelain 
29 §:n mukaan jos jätteen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvit-
tää tai jos ympäristönsuojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, 
voidaan jätemaksun määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, hen-
kilöiden lukumäärää tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vakituiseen asumiseen ja sillä on mahdolli-
suus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Jääskeläisen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

25 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Matti Räisäsen perikunta/Marjatta Räisänen hakee oikaisua toimitusjohtajan 
7.11.2008, § 20081107-15-1469 tekemään viranhaltijapäätökseen koskien alueke-
räysmaksua kiinteistölle 620-409-87-0-7001. Kiinteistöä käytetään vakituiseen asu-
miseen. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 25.11.2008. 

Räisänen on tehnyt hakenut kohtuullistamista 15.12.2007 päivätyllä hakemuksella 
aluekeräysmaksuun. Perusteluna hakemuksessa on vähäinen jätteen määrä. Toimi-
tusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään vakituiseen asumi-
seen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti ja kunnan järjestä-
mät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Räisänen perustelee oikaisuvaatimustaan jätteiden vähäisellä määrällä suhteessa 
maksun suuruuteen. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia 
kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, ke-
räysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kat-
taa kyseisillä maksuilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään vakituiseen asumiseen ja sillä on kohtuullisesti mahdollisuus 
käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon 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 Räisäsen oikaisuvaatimus hylätään. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

26 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Erkki Huovinen hakee oikaisua toimitusjohtajan 19.12.2008, § 20081219-15-1535 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua ja kierrätys- ja ongelmajä-
temaksua kiinteistölle 785-409-24-7-0001. Kiinteistöä käytetään vapaa-ajan asunto-
na. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 30.12.2008. 

Huovinen on hakenut kohtuullistamista 5.12.2008 päivätyllä hakemuksella alueke-
räysmaksuun ja kierrätys- ja ongelmajätemaksuun. Perusteluna hakemuksessa on 
vähäinen jätteen määrä ja keräyspisteen sijainti sivussa kotimatkan varrelta (n. 8 km 
mutkin). Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään tai 
voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen, se ei kuulu järjestettyyn jätehuoltoon sopi-
musperusteisesti ja kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutetta-
vissa. 

Huovinen perustelee oikaisuvaatimustaan vähäisellä jätemäärällä. 

Jätelain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä 
ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainitut jätteet on toimitettava 
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätelain 11 §:n mukaan jätteen 
haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen (ns. sekajäte). Jätelain 
28 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liit-
tyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu 
voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta. Jätelain 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys ei vapauta vuosittaisista jätemaksuista. Pistei-
den ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsittelystä johtuvia kuluja. 
Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysväli-
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

neiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka tulee myös kattaa ky-
seisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole sopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän 
kanssa, jolloin se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Ra-
kennusta käytetään tai voidaan käyttää vapaa-ajan asumiseen ja sillä on mahdolli-
suus kohtuullisesti käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuollon palveluja. 

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

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

27 § OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Jorma Oilinki hakee oikaisua toimitusjohtajan 28.11.2008, § 20081128-15-1512 te-
kemään viranhaltijapäätökseen koskien aluekeräysmaksua kiinteistölle 205-417-15-
78-6001. Kiinteistöä käytetään vakituisena asuntona. Oikaisuvaatimus on vastaan-
otettu 9.12.2008. 

Oilinki on hakenut kohtuullistamista 26.11.2008 päivätyllä hakemuksella aluekeräys-
maksuun. Perusteluna hakemuksessa on jätehuoltosopimus paikallisen yrittäjän 
kanssa. Toimitusjohtaja on hylännyt hakemuksen, koska rakennusta käytetään vaki-
tuiseen asumiseen, se kuuluu järjestettyyn jätehuoltoon sopimusperusteisesti, mutta 
jäteastiaa ei tyhjennetä säännöllisiä jätehuoltomääräysten mukaisesti (ns. soitosta 
tyhjennys). Kunnan järjestämät keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa. 

Oilinki perustelee oikaisuvaatimustaan jätehuoltosopimuksella, vähäisellä jätemääräl-
lä ja omatoimisella käsittelyllä. Lisäksi hakija haluaisi edelleen säilyttää ns. soitosta 
tyhjennyksen mutta on hakenut poikkeusta jätehuoltomääräysten mukaiseen pisim-
pään tyhjennysväliin. Määräysten mukainen jätehuoltosopimus on astunut voimaan 
17.4.2009. 

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 29 §:n mukaan jos jät-
teen määrää tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti selvittää tai jos ympäristön-
suojelun tai jätehuollon järjestämisen kannalta on tarpeellista, voidaan jätemaksun 
määräämisperusteina käyttää myös kiinteistön kerrosalaa, henkilöiden lukumäärää 
tai muuta vastaavaa perustetta. 

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 säännöllistä sopimusta sekajätteenkuljetuksesta jätteenkulje-
tusyrityksen kanssa. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa jätteiden keräysastiat on tyh-
jennettävä säännöllisesti. Terveydensuojelulain 22 §:n mukaan jätteiden säilyttämi-
nen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Voimassaolevien jätehuol-
tomääräyksien mukaan pisin tyhjennysväli sekajätteelle 1-3 huoneiston kiinteistössä 
on 8 viikkoa. Jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaan Eko-Kymppi voi yksittäistapauk-
sissa päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeavan tyhjennysvälin (enintään 16 vkoa). 
Kierrätys- ja ongelmajätemaksu peritään kaikilta asuin tai vapaa-ajan kiinteistöiltä.  



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  37(41) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 28.1.2011 nro 2/2011 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Maksuperuste syntyy silloin, kun rakennus on käytettävissä vakituiseen tai vapaa-
ajan asumiseen ja kiinteistöllä on mahdollisuus käyttää kyseisiä palveluja. Maksupe-
rusteesta voidaan vapauttaa ainoastaan kunnoltaan käyttökelvottomat rakennukset. 
Pelkkä rakennuksen käyttämättömyys tai jätteiden vähyys ei vapauta vuosittaisista jä-
temaksuista. Pisteiden ylläpidosta syntyy myös muita, kuin tyhjennyksestä ja käsitte-
lystä johtuvia kuluja. Näitä kiinteitä kustannuksia ovat mm. alueiden vuokraus ja kun-
nossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neuvonta, tiedotus ym. jotka 
tulee myös kattaa kyseisillä maksuilla. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Jätemaksut määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen, käytössäolotilanteen ja/tai 
asukasmäärän mukaan. Maksulla katetaan käsittelyn ja kuljetuksen lisäksi myös mm. 
alueiden vuokraus ja kunnossapito, keräysvälineiden hankinta ja kunnossapito, neu-
vonta, tiedotus ym. Rakennuksella ei ole jätehuoltomääräysten mukaista säännöllistä 
tyhjennyssopimusta jätteenkuljetuksesta yrittäjän kanssa, jolloin se kuuluu järjestet-
tyyn jätehuoltoon aluekeräysverkoston kautta. Rakennusta käytetään vakituiseen 
asumiseen ja sillä on mahdollisuus käyttää kunnan lakisääteisesti tarjoamia jätehuol-
lon 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 Oilingin oikaisuvaatimus hylätään ja alue-
keräysmaksu vuodelta 2008 pidetään voimassa. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

28 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 11 / 2010: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 11 / 2010 sekä toimintakatteen, tuloksen 
ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Jätemäärän ja jätekeskuksen tuottojen graafinen 
esitys ulottuu ajalle 1 - 12 /2010. Jätekeskustuotot 1-11 ovat 4 % (92 253 €) budjetoi-
tua suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu talousarvion mukaan yhdelletois-
ta kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 74 % (323 290 €) budjetoitua pienemmät. Muut 
tuotot ovat 50 % (51 012 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tulot ovat 5 
% (180 024 €) arvioitua pienemmät.  

Vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,14 %. Ylitystä on tapahtunut, aineiden tar-
vikkeiden ja tavaroiden (109 375 €) sekä muiden kulujen (42 244 €) kohdalla.  Jäte-
veroa on tilitetty tullille 550 191 euroa, joka on 54 809 € budjetoitua vähemmän. Os-
topalvelut ovat alittuneet 78 335 euroa. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toi-
mintakate) on + 650 783 €. Poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 479 013 
€, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 171 771 € ylijäämää. 

 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseuran-
taraportin ajalta 1 – 11 / 2010. 

 
Yhtymähallitus: 
 

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 11 / 2010. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

29 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

30 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 10 (2010) ja 1 (2011) 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§  

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

 

31 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.50 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 
perusteet  oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
  vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
   
  Pykälät: §§ 28 - 31 
 

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

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

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

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

sella.  
  Valitusviranomainen, postiosoite, fax ja s-posti: 
   
  Oulun hallinto-oikeus      fax. 0103 642 841 

PL 189, 90101 OULU.      s-posti: oulu.hao@oikeus.fi 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§ 7 - 27 


