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§7
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§8
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§9
Poikkeamislupahakemus 205-402-15-7-M602 , Jormua
KAJDno-2020-210
Valmistelija / lisätiedot:
Osmo Nuutinen
osmo.nuutinen@kajaani.fi
Kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Liite_Yleiskaavamääräykset
2 Liite_Ote yleiskaavasta
3 Liite_Ympäristökartta
4 Liite_Yleissijaintikartta
5 Liite_Asemapiirros
6 Liite_Havainnekartta
Kyseessä on kaksipalstainen tila Jormuanlahden oikeusvaikutteisessa
osayleiskaavassa. Toinen palstoista sijaitsee Lappilantien varressa, jonne kaavassa on
osoitettu neljä rakennuspaikkaa kaavamerkinnällä AP, pientalovaltainen asuntoalue.
Toinen palsta sijaitsee Tuppurantien varressa. Tälle palstalle on tarkoitus siirtää yksi
Lappilantien palstan rakennuspaikoista. Palstaa koskee kaavamerkintä maa- ja
metsätalousalue, M.
Osayleiskaavaa laadittaessa Lappilantien varressa on kulkenut vuonna 1999
rakennettu vesijohto.Jätevesiviemäri on edelleen lähimmillään noin 200 metrin päässä
palstasta. Tuppurantien vartta pitkin on rakennettu vesijohto- ja
viemäriverkko vuonna 2018.
Palstan alue, jolle hanke sijoittuu on sekapuustoinen ja keskikohdaltaan hieman
ympäristöään ylempänä. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Tuppurantieltä.
Rakentaminen on liitettävissä alueen vesijohto- ja viemäriverkkoon.
POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslain 171§
Hakija hakee lupaa saada poiketa voimassa olevasta Jormuanlahden
oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta ja rakentaa kaksikerroksisen noin 200 k-m²:
n asuinrakennuksen ja noin 300 k-m²:n talousrakennuksen kaavassa maa- ja
metsätalousalueeksi M merkitylle alueelle, johon kaavamääräyksen mukaan saa
rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia.
Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, Kvalt 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 1:
Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen
lupajaostolla.
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KAAVATILANNE
Kainuun Maakuntakaava:
Kainuun maakuntavaltuuston 16.12.2019 hyväksymässä Kainuun
vaihemaakuntakaavassa 2030 aluetta koskee kaava merkintä M, maa- ja
metsätalousvaltaiset alueet. Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja
metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää
alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun
elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainestenottoon, haja-asutusluonteiseen
pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn.
Alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja
yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä
suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.
Asemakaava: Alueella eikä sen läheisyydessä ole asemakaavaa eikä sinne ole
suunnitteilla sellaista.
Yleiskaava: Alueella on voimassa 20.1.2003 hyväksytty oikeusvaikutteinen
Jormuanlahden osayleiskaava. Palstaa, jolle kaavassa tilalle osoitetut rakennuspaikat
sijaitsevat, koskee kaavamerkintä pientalovaltainen asuntoalue AP/4, jota koskee
kaavamääräys:
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakentamisessa
noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Olemassa olevat
rakennuspaikat tulee pyrkiä ennen uuden rakennusluvan hakemista kasvattamaan
rakennusjärjestyksen mukaisiksi. Kauttaviivan jäljessä oleva numero osoittaa
rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Palstalla, jolle siirto tehdään, on kaavamerkintä maa- ja metsätalousalue (M), jota
koskee kaavamääräys:
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Alueen
rakennusoikeus on osoitettu saman maanomistajan omistamille asumiseen varatuille
AM-, AP-, RA- ja M-1-alueille.
Rakennusjärjestys: Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan uuden
rakennuspaikan on oltava vähintään 5000 m². Mikäli rakennuspaikka on liitettävissä
vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, rakennuspaikan pinta-alan tulee vähintään
olla 3000 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja
kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu
kokonaiskerrosala on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Määräys ei koske
maatilan talouskeskusta.
LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistolain
mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta.
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MITOITUS
Kaavassa tilalle osoitettujen rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden määrä eivät
muutu siirron seurauksena.
KUULEMINEN
Hakija on kuullut kolmea (3) rajanaapuria, eikä heillä ole ollut huomautettavaa
hankkeesta.
Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh. 044 7100297 tai
sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen
poikkeamisluvan seuraavin perusteluin ja ehdoin:
PERUSTELUT
Koeasema tilalle, 205-402-15-7, on Jormuanlahden oikeusvaikutteisessa
osayleiskaavassa osoitettu neljä ympärivuotisen asumisen rakennuspaikkaa
Lappilantien varteen. Yksi näistä rakennuspaikoista siirretään tilan Tuppurantien
palstalle.
Siirto tehdään samasta kantatilasta muodostuneen tilan palstojen välillä.
Palstat kuuluvat samaan osayleiskaavaan.
Tilalle osoitettujen rakennuspaikkojen ja rakennusoikeuden määrä ei muutu siirron
seurauksena.
Rakennuspaikalle on olemassa oleva kulkuyhteys.
Hanke on liitettävissä vesijohto- ja viemäriverkkoon.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, ei vaikeuta
rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda
merkittävään rakentamiseen.
Poikkeamisluvan tultua voimaan voimassa olevaan Jormuanlahden osayleiskaavaan
Koeasema tilan 205-402-15-7 Lappilantien palstalle jää kolme ympärivuotisen
asunnon rakennuspaikkaa, jotka ovat mahdollista luvittaa suoralla rakennusluvalla.
EHDOT
Hakijan on liittyvä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.
Rakennuspaikalle on tehtävä pohjatutkimus perustamistavan selvittämiseksi.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171-174 §.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Hakija, Kainuun ELY-Keskus
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§ 10
Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Energiahake Huurinainen Oy:n
ympäristölupahakemuksesta
KAJDno-2020-158
Valmistelija / lisätiedot:
Paula Malinen
paula.malinen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Energiahake Huurinainen Oy:n
jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Energiahake Huurinainen hakee ympäristölupaa jätepuun ja betonijätteen käsittelylle
ja varastoinnille puuterminaalissa Sokajärventien laitoksella. Toiminta sijaitsee
Liikekiinteistöt Huurinainen Oy omistamalla kiinteistöllä 205-7-4-2 Parkinmäen
teollisuuskaatopaikalle johtavan tien ja Sokajärventien rajaamalla alueella, osoitteessa
Sokajärventie 15. Toiminta-alueen koko on 1,6 ha. Kiinteistöstä noin puolet on
vuokrattu Lassila & Tikanoja Oy: jätteenkäsittelylaitoksen käyttöön. Lassila & Tikanoja
Oy on ostanut Huurinainen Oy:n liiketoiminnan ja toimii osalla laitosalueesta
Huurinainen Oy:lle myönnetyillä ympäristöluvilla.
Puuterminaalissa käsitellään ja varastoidaan puhtaita puupolttoaineita kuten
hakkuutähdettä, kanto- ja juuripuuta, kokopuuta, rankapuuta, sekä jätepuuta, puisia
ratapölkkyjä ja betonijätettä. Laitokselle otetaan vastaan vuodessa puhdasta puuta
enintään 6000 tonnia, jätepuuta 2000 tonnia ja puisia kreosoottikyllästeisiä
ratapölkkyjä enintään 1000 tonnia sekä betoni- ja tiilijätettä 5000 tonnia ja
betonimursketta 15 000 tonnia.
Haketus ja murskaus tehdään siirrettävällä kalustolla muutaman kerran vuodessa
noin viikon mittaisina jaksoina ma - la klo 6 – 22, arkipyhät pois lukien. Tuotteiden
varastomäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti. Varastot ovat huhtikuussa
pienimmillään ja marraskuussa suurimmillaan.
Puhdas puuaines varastoidaan aluksi kivimurskepintaisella kentällä, mutta
myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus pinnoittaa koko 1,6 hehtaarin toiminta-alue.
Ratapölkyt varastoidaan omalla noin 1500 m² alueella, josta hulevedet johdetaan
hiekanerotuskaivon, 1- luokan öljynerottimen ja aktiivihiilisuodattimen kautta ojaan.
Ratapölkkyjen ja jätepuun käsittely/varastointialue on tarkoitus asfaltoida
ensimmäisessä vaiheessa. Ojaan johdettavien valumavesien laatua seurataan
hulevesinäyttein. Polttoainesäiliö on varustettu valuma-altaalla tai säiliö on
kaksoisvaippasäiliö.
Päästöt ympäristöön
Puun haketuksesta aiheutuu pölyämistä. Haketuksen aiheuttamaa pölypäästöä
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voidaan vähentää pääasiassa laitteiden koteloinneilla ja kuljettimen
pudotuskorkeuden oikealla säätämisellä.
Murskauksen pöly rajoittuu hakemuksen mukaan pääosin terminaalialueelle. Melun ja
pölyn leviämistä ympäristöön estetään murskaustoimintojen ja varastokasojen
tarkoituksenmukaisella sijoittelulla. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan
vähentää pitämällä terminaalin alueella sijaitsevat liikenneväylät puhtaana hakkeesta
ja pölystä.
Sekalaista jätettä syntyy alle tonni vuodessa. Jätteet varastoidaan jäteastioissa ja
toimitetaan jätteiden käsittelylaitokseen. Biopolttoaineiden käsittelystä ei synny
jätettä, vaan kaikki raaka-aine voidaan käyttää polttoaineeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Lupajaosto toteaa, että Renforsin Rannan teollisuustoimintojen melun leviämisestä on
valmistunut meluselvitys marraskuussa 2019. Hakemuksen mukainen toiminta on
mukana selvityksessä. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 400 metrin etäisyydellä
laitosalueesta. Meluselvityksen mukaan teollisuustoimintojen aiheuttama
yhteismelutaso lähimpien asuinrakennusten alueella on 45 -55 dB. Nykyisen
toiminnan aiheuttamasta melusta ei ole tullut yhteydenottoja Kajaanin kaupungin
ympäristönsuojeluun. Muutamia yhteydenottoja on tullut roskien leviämisestä
ympäristöön nykyiseltä jätteenkäsittelylaitokselta.
Lupajaosto katsoo, että ympäristölupa voidaan myöntää, kun lupaharkinnassa
otetaan huomioon, että puupolttoaineiden varastoinnista ja käsittelystä syntyy myös
kiintoainesta. Varastointi- ja käsittelykentät on päällystettävä, jotta muodostuvat
hulevedet voidaan kerätä ja johtaa hallitusti alueen ulkopuolelle siten, että niistä ei
aiheudu vettymistä, liettymistä, eroosiota eikä kiintoaineen, öljyjen tai roskien
haitallista leviämistä. Muodostuvat hulevedet on tarvittaessa johdettava maastoon
laskeutusaltaan kautta.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
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§ 11
Morenia Oy:n konkurssipesä, ottotoiminnan jatkaminen, Pekastinkallio 205-404-4-132,
Kajaani
KAJDno-2019-1444
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Laatikainen
tarja.laatikainen@kajaani.fi
Ympäristönsuojelutarkastaja
Morenia Oy konkurssipesä (Y-tunnus 3007989-9) on ilmoittanut 18.12.2019
saapuneella kirjeellä jatkavansa Morenia Oy:n (Y-tunnus 2025454-2) sijaan maa-
ainesluvan 205/19/2010 (Kajaani, Pekastinkallio RN:o 205-404-4-132) tarkoittamaa
toimintaa. Toiminnan jatkamista koskeva ilmoitus koskee myös voimassa olevaa
ympäristölupaa 205/22/2010.
Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on 22.4.2010
myöntänyt maa-ainesluvan (19 §) kallioainesten ottamiselle sekä ympäristöluvan (§
22) kallion louhintaan ja murskaukseen ottoalueelle Pekastinkallio, kiinteistölle RN:o
205-404-4-132, Kajaani. Luvat ovat voimassa 28.5.2020 asti.
Kiinteistön omistaa Morenia oy. Alueella on harjoitettu ottotoimintaa vuodesta 2001
alkaen.
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397,
etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi
Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Morenia Oy:n nimissä oleva
lupajaoston 22.4.2010 § 19 myöntämä maa-aineslupa ja 22.4.2010 § 22 myöntämä
ympäristölupa ottoalueelle Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132, siirretään oikeuksineen
ja velvollisuuksineen Morenia Oy:n konkurssipesän nimiin tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta lukien.
Morenia Oy:n konkurssipesän on asetettava lupajaostolle osoitettuna 30 000 euron
vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta sekä
5 000 euron vakuus ympäristöluvan 15 §:n määräyksen mukaisesti asianmukaisen
jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudet tulee olla voimassa 22.4.2021 saakka.
Lupajaosto vapauttaa Morenia Oy:n velvoitteistaan sitten, kun vakuudet on toimitettu
lupajaostolle.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §
Maa-aineslaki (555/1981) 11 § ja 13 a §
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen.
MAKSUT
Hakemuksen käsittelymaksuna maa-ainesluvan osalta peritään 300 euroa Kajaanin
kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan
maksutaulukon mukaisesti.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Hakija, Kainuun ELY-keskus
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§ 12
Rakennuksen purkutyön keskeyttäminen
KAJDno-2020-273
Valmistelija / lisätiedot:
Juha M Moilanen
juha.ma.moilanen@kajaani.fi
Rakennustarkastaja
Kiinteistöllä 205-5-30-13 (Savonkatu 10) on kaksikerroksinen kolmen
asunnon asuinrakennus (260 m2) purettu ilman asiaan kuuluvaa purkulupaa.
Rakennustarkastaja on käynyt kiinteistöllä 24.2.2020 ja todennut purkutyön olevan
edelleen käynnissä ja keskeyttänyt ne paikan päällä ja kirjeellä (oheisliite 1). Kellaritilat
ovat tuolloin olleet vielä purkamatta.
Kiinteistön omistaja on jättänyt hankkeeseen liittyen purkamislupahakemuksen
2.3.2020, sekä vastineen (oheisliite 2) saamaansa kuulemiseen / selvityspyyntöön.

Rakennuksen purkamislupa MRL 127§
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla
on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös
tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.
Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma,
maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty
ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita
talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei
rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana
tai tällaisen kokonaisuuden osana. (2.2.2007/112)
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti
ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön
ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa
perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisluvan edellytykset MRL 139§
Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun
ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa
kaavoituksen toteuttamista.
Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia
syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi
käyttämisestä.
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Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Lupajaosto tekee MRL 186 § mukaisesti rakennuksen luvattomasta
purkamisesta ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten. Purkutyöt on keskeytettynä
siihen saakka kunnes rakennukselle on myönnetty purkulupa ja se on saanut
lainvoiman. Kiinteistön turvallisuus tulee erityisesti varmistaa keskeytyksen aikana,
eikä purkutyön keskeytymisestä saa aiheutua sivullisille vaaraa.
Päätös
Hyväksyi.
Tiedoksi
Asianosaiset, rakennusvalvonta, Kainuun poliisilaitos
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§ 13
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2020
KAJDno-2019-1407
Peuraniemen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailu vuonna 2019:
Peuraniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin 3,3 milj. m³ eli
keskimäärin 8 975 m³/vrk. Käsitelty jätevesimäärä oli hieman pienempi kuin edellisellä
10-vuotisjaksolla. Huhtikuussa jouduttiin tekemään siirtoviemäriin ohitus ( 3920
m³) Otanmäen varoaltaalle sulamisvesien aikana tapahtuneen ylivuodon takia.
Muutoin ohituksia ei vuonna 2019 jouduttu suorittamaan.
Peuraniemen jätevedenpuhdistamon orgaanisen aineen että kokonaisfosforin
jäännöspitoisuudet ja puhdistustehot alittivat jokaisen vuosineljänneksen osalta niille
asetetut lupaehdot. Myös valtioneuvoston asetuksen vähimmäisvaatimukset
saavutettiin sekä näytekerroittain että vuositasolla.
Vuolijoen Katajakankaan suljetun kaatopaikan jälkitarkkailu vuonna 2019: Kaatopaikan
mittapadolta otetaan näyte ja mitataan virtaama kerran vuodessa touko-kesäkuussa
sekä otetaan pintavesinäyte kaatopaikan alapuolelta laskuojasta. Kaatopaikan
mittapadolla kokonaistyppipitoisuus ja sähkönjohtavuusarvo olivat hieman koholla.
Kloridi- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat melko pieniä. Kaatopaikalta lähtevässä
vedessä oli melko paljon happea kuluttavaa ainesta (CODCr), mutta vesi ei ollut
sameaa tai kiintoainepitoista. Vesi oli väriltään hyvin tummaa. Veden pH oli lähellä
neutraalia ja happitilanne huono. Veden hygieeninen laatu oli moitteeton. Veden
laadussa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 2016 -2019 aikana.
Kaatopaikan alapuolella laskuojassa sähkönjohtavuusarvo oli koholla ja se oli
mittapadon arvoa suurempi. Kloridipitoisuus oli alhainen. Edellisvuoden tavoin
kokonaistyppipitoisuus oli mittapadon pitoisuuden tasoa, mutta
kokonaisfosforipitoisuus oli korkeampi. Ojan happitilanne oli huono ja pH neutraali.
Ojavesi oli tummaa ja vedessä oli melko runsaasti happea kuluttavaa ainesta. Veden
hygieeninen laatu oli hyvä. Veden laadussa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia
vuosien 2016 -2019 aikana.
Pohjavesinäytteet otetaan kolmesta havaintoputkesta, jotka sijaitsevat kaatopaikan
etelä-, pohjois- ja koillispuolella. Syyskuussa eteläpuolen putki oli kuiva, eikä kahta
muuta putkea löytynyt, joten näytteitä ei voitu ottaa.
Parkinmäen jätehuoltoalueen tarkkailu vuonna 2019: Parkinmäen jätehuoltoalue
koostuu suljetusta vanhasta jätealueesta sekä 1.11.2007 käyttöönotetusta uudesta
jätteenläjitysalueesta. Parkinmäen jätehuoltoalue on ollut Kuusakoski Oy:n hallinnassa
heinäkuun 2011 alusta, ja toiminnalle on myönnetty uusi ympäristölupa helmikuussa
2012.
Vanhalle jätealueelle on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä, josta kaasu johdetaan
biokaasupumppaamolle. Kaasua poltetaan toistaiseksi soihtupolttimessa. Vuonna
2019 kaasun metaanipitoisuus oli keskimäärin 38 tilavuusprosenttia,
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hiilidioksidipitoisuus 34 tilavuusprosenttia ja happipitoisuus 1 tilavuusprosenttia.
Uudella jätetäyttöalueella kaasun muodostumista ryhdytään seuraamaan vasta, kun
alueelle on läjitetty riittävästi orgaanista jätettä.
Jätehuoltoalueella muodostuvat kaatopaikkavedet käsitellään kallioon louhitusta
ilmastusaltaasta ja laskeutusaltaasta koostuvalla puhdistamolla ja selkeytetyt vedet
puretaan mittapatokaivon kautta purkuojaan, joka laskee Kajaaninjokeen.
Kaatopaikkavesien laatua seurataan kahdesta kokoojakaivosta ennen puhdistamoa
sekä puhdistamolta lähtevien vesien mittapatokaivosta kuukausittain. Lähtevän veden
määrää ja sähkönjohtavuutta seurataan lisäksi jatkuvatoimisella mittauksella ympäri
vuoden. Automaattinen seuranta ei ollut toiminnassa pakkaskauden aikana. Vuonna
2019 jatkuvatoiminen mittaus oli toiminnassa 22.5.- 30.12. välisenä aikana.
Vuonna 2019 satoi keskimääräistä hieman enemmän, ja avovesikaudella touko-
kesäkuussa satoi normaalia enemmän, mutta heinä-syyskuu olivat selvästi normaalia
vähäsateisempia. Vuonna 2019 mittapadolta oli virtausta vesistöön läpi vuoden.
Keskivirtaama puhdistamolta vesistöön olikin vuonna 2019 edellisvuotta suurempi.
Vuoden 2019 kuormitus oli kaikilta osin suurempaa kuin edellisvuonna, mutta 2010-
luvulla todetussa vaihteluvälissä. Näytteenottohetkien kuormituksissa oli suuria eroja
vuonna 2019. Huhtikuun näytteenotto osui virtaamahuippuun, jolloin myös kuormitus
oli keskimääräistä hieman suurempi.
Vuonna 2019 veden kokonaistyppipitoisuus laski puhdistamolla keskimäärin noin 12
%, kokonaisfosforipitoisuus noin 77 %, kiintoainepitoisuus 85 % ja kemiallinen
hapenkulutus noin 31 % puhdistamolle tulevan veden pitoisuuksista. Kiintoaineen
puhdistusteho on parantunut selvästi kahden viime aikana, sen sijaan kokonaistypen
puhdistusteho oli laskenut vuonna 2019. Kokonaisfosforin ja kemiallisen
hapenkulutuksen puhdistustehot olivat pysyneet kahden edellisvuoden tasolla.
Vuonna 2019 sekä virtaamapainotteinen että näytteenottohetkien keskimääräinen
kokonaisfosfori- ja CODCr-kuormitus olivat selvästi luparajoja pienempiä eli lupaehdot
täyttyivät.
Jätehuoltoalueen pohja- ja pintavesivaikutuksia tarkkaillaan viidestä putkiparista, jotka
koostuvat maaperäputkesta ja kallioperäputkesta, kaatopaikan yläpuolisesta
maaperäputkesta, yhdestä ojapisteestä, lähteestä sekä salaojan purkupäästä.
Jätehuoltoalueen ympäristössä pohjavesipintojen alueelliset vaihtelut ovat suuria,
mutta ajallinen vaihtelu on ollut melko pientä. Tarkkailutulosten perusteella
jätehuoltoalueella on voinut olla pohjavesivaikutuksia lähinnä täyttöalueen
itäreunalla, jossa vesi oli lähes hapetonta tai happitilanne oli huono ja veden
kemiallinen hapenkulutus sekä nikkelipitoisuus olivat koholla. Muilla suunnilla tilanne
on melko samanlainen kuin aikaisempina vuosina. Pohjavesistä tutkittiin myös
arseeni- ja raskasmetallipitoisuuksia. Pohjavesissä arseeni ja metallipitoisuudet jäivät
osin alle analyysimenetelmien määritysrajan tai niitä havaittiin pieniä määriä.
Sinkkipitoisuudet olivat monin paikoin selvästi koholla, suurin pitoisuus havaittiin
maaperä pohjavesiputkessa.
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Vanhan täyttöalueen reunalla sijaitsevan ojan happitilanne oli huono, ja veden
kemiallinen hapenkulutus oli hieman koholla. Ojapisteen arseeni- ja
raskasmetallipitoisuudet jäivät lokakuussa 2019 pääosin alhaisiksi. Ojapisteellä
havaittiin jonkin verran nikkeliä ja se ylitti pohjavesille asetetun sinkin
ympäristölaatunormin (Vna 341/2009). Oja ei ole yhteydessä alueen pintavesiojiin,
vaan vedet suotautuvat maaperään.
Kajaaninjoen ahventen elohopeaselvitys vuonna 2019: Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto on ympäristölupapäätöksessään 9.6.2016 velvoittanut UPM-
Kymmene Oyj:n seuraamaan Kajaaninjoen ahventen elohopeapitoisuuksia kolmen
vuoden välein toteutettavalla seurannalla Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä
tavalla. Kainuun ELY-keskus voi aikaisintaan kahden tarkkailukierroksen jälkeen
lopettaa ahventen elohopeapitoisuuden seurantavelvoitteen, jos tarkkailulla on
osoitettu, etteivät elohopeapitoisuudet ole nousemassa Kajaaninjoen ahvenissa
verrattuna yläpuolisen alueen ahveniin. Seurantaa varten näytteeksi hankittiin vuonna
2019 UMP-Kymmene Oyj Kajaanin suljetun sellutehtaan alapuoliselta Kajaaninjoelta
10 ahventa, joiden kylkilihaksesta määritettiin Hg-pitoisuus. Tuloksia verrataan
Terrafame Oy:n kalataloustarkkailuun liittyvien yläpuolisella Rehjanselällä tehtävien
vastaavien määritysten tuloksiin. Terrafame Oy:n tarkkailuun liittyen Rehjanselältä
pyydystettiin elohopeamäärityksiä varten 10 ahventa vuonna 2015 sekä vuonna 2016
ja näitä tuloksia käytetään vuoden 2019 seurannan vertailuaineistona.
Kajaaninjoen vuoden 2019 näytekalat olivat elohopeapitoisuuksiltaan hieman Rehjan
vertailuaineistoa korkeampia. Pitoisuudet kasvoivat myös näytekalojen koon
kasvaessa, sillä elohopea akkumuloituu kalaan sen kasvaessa. Vuoden 2019
näytteiden elohopeapitoisuudet alittivat kuitenkin elohopeapitoisuuden
elintarvikekäyttöön tarkoitetuissa ahvenissa määritetyn ylärajan (EY 1181/2006,
muutos 629/2008). Näytteenottokertojen kokojakaumat huomioiden on Rehjan ja
alapuolisen Kajaaninjoen ahventen elohopeapitoisuuksissa havaittavissa korkeintaan
pieniä eroja.
Terrafamen kaivoksen tarkkailu vuonna 2019, pintavesien tarkkailun vuosiraportti,
14.2.2020:Terrafamen kaivoksen vesistövaikutusten tarkkailua tehdään sekä Oulujoen
että Vuoksen vesistöissä. Nuasjärven purkuputken myötä vesistötarkkailua on jatkettu
vuonna 2019 laajennetusti Jormasjärvellä, Nuasjärvellä, Kajaaninjoessa ja Oulujärvellä.
Vuonna 2019 kaikki kaivokselta vesistöön johdettavat vedet johdettiin pohjoiseen
Oulujoen vesistöön. Vedestä noin 4 milj. m3 johdettiin purkuputkea pitkin

Nuasjärveen ja 0,5 milj. m3 Latosuon kautta pohjoiseen suuntautuville purkureiteille.
Vuoksen suuntaan on juoksutettu kaivokselta vesiä viimeksi keväällä 2016.
Oulujoen purkusuunnan vesistöissä kaivostoiminnan vaikutukset näkyvät
voimakkaimmin Salmisessa ja Kalliojärvessä, joihin oli vuonna 2010 muodostunut
pysyvä kerrostuneisuus. Vuonna 2019 tämä kerrostuneisuus on purkautunut
Kalliojärvessä. Salmisessa alusvedessä havaitut pitoisuudet ovat edelleen
huomattavan suuria (esim. SO4, Ni, Mn, Na). Vuonna 2019 näihin järviin ei kohdistunut
kuormitusta kaivoksilta.

Kajaanin kaupunki
Ympäristöteknisen lautakunnan
lupajaosto

Pöytäkirja

2/2020

18 (26)

11.03.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Rehja-Nuasjärvellä kaivoksen vaikutus vedenlaatuun oli vuonna 2019 havaittavissa
ainoastaan purkuputken lähimmillä uusilla tarkkailupisteillä. Rantavesipisteillä
vedenlaadussa ei ollut havaittavissa purkuputken kautta kaivokselta johdettujen
vesien vaikutuksia. Oulujärven vedenlaadussa ei myöskään ollut havaittavissa
kaivostoiminnan vaikutuksia.
Maanrakennustyömaan ja sivukiven läjitysalueen mahdollisia vaikutuksia seurattiin
vuonna 2019 Kivipuron ja Pirttipuron näytteenottopisteiltä. Kivipuron vedenlaadussa
voitiin edelleen havaita rakentamistoiminnan vaikutus, vaikka vedenlaatu onkin
kohentunut. Pirttipuron vedenlaadussa ei havaittu kaivostoiminnan vaikutuksia.
Liukoisen nikkelin pitoisuuksien vuosikeskiarvo ylitti sekoittumisvyöhykkeelle annetun
ympäristölaatunormin Salmisen alusvedessä ja Kuusijoessa. Sekoittumisvyöhykkeen
ulkopuolisissa vesissä liukoisen nikkelin pitoisuuksien vuosikeskiarvo ylitti
mustaliuskealueen taustapitoisuudet huomioivan ympäristölaatunormin (Vna 868
/2010) Härkäpurossa ja Kivipurossa. Sekoittumisvyöhyke ei koske Härkäpuroa, vaikka
kaivosvesiä johdetaan sitä kautta mm. Kuusijokeen.
Vuoksen purkusuunnassa vesistöt ovat toipumassa vuoden 2012 kipsisakka-altaan
vuodon aiheuttamista haitoista. Vuoksen suuntaan ei ole juoksutettu vesiä toukokuun
2016 jälkeen ja vesistöjen tilassa onkin havaittavissa yleisesti huomattavaa
paranemista. Kivijärvessä alusveden happitilanteessa on ollut suuntaus parempaan ja
sen vesinäytteiden sähkönjohtavuus sekä sulfaatti-, natrium- ja mangaanipitoisuudet
ovat pienentyneet huomattavasti, vaikka ne ovatkin edelleen suurempia kuin ennen
kaivostoimintaa.
Kivijärven alapuolisilla järvillä voidaan yleisesti havaita sähkönjohtavuuden, sulfaatti-,
natrium- ja mangaanipitoisuuksien pienentyneen. Metallipitoisuuksien
ympäristölaatunormien ylityksiä ei vuonna 2019 havaittu. Kaivostoiminnan vaikutus
Vuoksen suunnan vesistöissä on edelleen havaittavissa vähäisessä määrin
Kiltuanjärveen saakka ja hyvin vähäisessä määrin Haapajärveen saakka.
Teollisuusalueen läheisillä järvillä, jotka eivät sijoitu purkuvesien reiteille, veden
sähkönjohtavuus oli vuonna 2019 luonnonvesille tyypillistä tasoa ja metallipitoisuudet
alittivat ympäristölaatunormit.
Seuraava lupajaoston kokous 15.4.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Lupajaosto merkitsee tiedoksi.
Päätös
Lupajaosto merkitsi tiedoksi.
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Hallintovalitus
§9
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat)

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi
päätöksestä) ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmässä ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen
lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Hallintovalitus
§11
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat)
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) kunnan jäsenellä;
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä
päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja
valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.
Valituskirjelmässä ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
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- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-
oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen
lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15
Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Hallintovalitus
§12
Hallintovalitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
029 56 42842 (kirjaamo)
virka-aika: klo 8.00–16.15
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kun käytetään tavallista tiedoksiantoa:
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kun käytetään todisteellista tiedoksiantoa:
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan
alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu
maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n
nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa,
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin
kirjaamosta.
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Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: (08) 6155 2510
Puhelinnumero: (08) 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.
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Muutoksenhakukielto
§10, §13
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

