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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Jarmo
Lautamäki.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§3
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Sijaisen palkkaaminen ympäristötarkastajan äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi,
30.11.2018
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§4
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 2 Maa-ainesluvan peruuttaminen ja vakuuden vapauttaminen: Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymä Hirvensalmen kunnan Kilkin kylä tilat Maukkari ja
Lamminsuo, 19.12.2018
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 53 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen
vesijohto- ja viemäriverkostoon, Aholantie 18, Hirvensalmi , 18.12.2018
§ 54 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Sora ja Betoni V. Suutarinen
Oy, Vuorilahdentie 7, Mäntyharju, 18.12.2018
§ 55 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Destia Oy,
Murskaustyö VT 5, Launiala Mikkeli, 18.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§5
Tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Tanskanen
Tiedoksi yhteenvetoja vesistötarkkailuista
Yhteenveto Mikkelin alapuolisen Saimaan vesistötarkkailusta
Eurofins Oy on tarkkaillut vuonna 2017 Mikkelin vesilaitoksen toimeksiannosta
Mikkelin alapuolisen Saimaan vedenlaatua välillä Satamanlahti- Louhivesi. Tarkkailu
liittyy Mikkelin Kenkäveronniemen puhdistamon ympäristölupaan kirjattuun
tarkkailuvelvoitteeseen. Tarkkailu toteutettiin Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksymän,
Ramboll Oy:n (5.5.2015) laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna
2017 tarkkailu kattoi kuormitus-, vedenlaatu-, kasviplankton- ja pohjaeläintutkimukset
sekä vesistön tilan luokittelun.
Vuoden 2010 jälkeen Kenkäveronniemen kuormitus on ollut pääosin hienoisessa
laskusuunnassa ja vuonna 2017 Kenkäveron laitos täytti selvästi ympäristöluvassa
toiminnalle asetetut lupaehdot. Kenkäveronniemen laitos vastaa tällä hetkellä noin 1
/3 osuudesta Pappilanselän – Launialanselän vesialueelle
tulevasta fosforikuormituksesta. Kenkäveronniemen kuormitus vastaa noin 1200
-1500 tyypillisesti jätevetensä käsittelevän haja-asutuskiinteistön (vakituinen
asutus) vuosikuormaa. Kenkäveronniemen laitoksella käsitellään tällä hetkellä
noin 55 000 asukaan talousjätevedet.
Reitin pintavedet ovat reheviä Kyyhkylänselälle asti. Rehevyys ilmenee korkeahkoina
pintaveden ravinnepitoisuuksina ja klorofylli a –arvoina ja alusveden
kerrostuneisuuskausina havaittavina alentuneina hapen kyllästysasteina. Viimeisen
vuosikymmenen kuluessa rehevyystaso on ollut hienoisessa laskusuunnassa. Kehitys
voidaan havaita sekä yksittäisten vedenlaatumuuttujien arvojen kehityksenä raportin
aikasarjoissa, että raportissa käytetyn vedenlaatua kuvaavan indeksiarvon
kehityksenä. Kuormitusmuutosten ohella tilanteeseen on voinut vaikuttaa mm.
toteutetut vesistön hoitotoimet (pääsoin roskakalan poistokalastus).
Huomionarvoista on, että vuoden 2017 tarkkailusta on jätetty pois Visulahden ja
Mustaselän näytepisteet. Tarkkailuohjelmaa muutettiin koska aikaisemmissa
tarkkailuissa on varmistunut, että Kenkäveronniemen laitoksen ympäristöön
johtamaa kuormitusta ei kulkeudu virtausten yms. seikkojen seurauksena näille
alueille. Tällä hetkellä näitä asemia tarkkaillaan Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen seurantaohjelmassa. Visulahti-Mustaselkä alueelle sijoittuvat
Mikkelin alapuolisen Saimaan vesialueista vedenlaadultaan heikoimpiin kuuluvat
alueet. Aluetta kuormittavat toiminnot ovat käytännössä puhtaita
hajakuormituslähteitä (maatalous, metsätalous, haja-asutus, hulevedet, vesistöön
suoraan ilmakulkeutuva kuormitus), joiden osalta kuormituskehitys on edelleen
kasvava.
Yhteenveto Mikkelin (Ristiinan) Yöveden veden laadun tarkkailusta ja veden laadun
kehityksestä vuosina 1990-2017
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Vesistötarkkailun toteutti Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus Oy Mikkelin
vesilaitoksen toimeksiannosta. Tarkkailu on tehty UPM Plywood ja Mikkelin
vesilaitoksen Ristiinan puhdistamon vaikutusten yhteystarkkailuna. Tarkkailu
suoritettiin Ramboll Oy:n 16.12.2015 laatiman yhteistarkkailuohjelman (Ristiinan
jätevedenpuhdistamo ja UPM Plywood Oy, Pelloksen vaneritehtaat,
vaikutustarkkailuohjelma 2016-) mukaisesti. Tarkkailu kohdistui Pökkäänlahden
ja Savisalon itäpuolella olevan Suursalmen väliselle alueelle. Tarkkaillulla alueella
vesistö on humusleimaista ja rehevyystasoltaan karun keskituottoisen välillä.
Tarkkailuista laitoksista Ristiinan jätevedenpuhdistamo ei täyttänyt toisella
tarkkailujaksolla kokonaisfosforin puhdistustehon (%) puhdistusvaatimusta. Laitoksen
toimintaa häiritsee mm. huonokuntoisesta viemäröinnistä johtuva valuntajaksoilla
esiintyvä vuotovesien suuri määrä. Pelloksen tehtaan osalta poikkeamia
lupavaatimuksesta oli kemiallisen hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin osalta.
Laitokset muodostavat tarkkaillulle vesialueelle johdettavasta
kuormituksesta suhteellisen pienen osuuden ja vaikutuksia havaittiin lähinnä
purkupisteen välittämässä läheisyydessä.
Pääsääntöisesti koko tarkkailujaksolla (1990-2017) veden laatu Pökkäänlahdella on
rehevyystekijöiden osalta pysynyt melko vakaana. Poikkeuksena mitatut klorofylli a-
pitoisuudet ovat olleet lievässä nousussa. Muilla tarkkailupisteillä veden laatu on
pysynyt tarkkailujakson pääosin vakaana rehevyystekijöiden osalta. Kaikilla
tarkkailupisteillä on havaittavissa veden värin kasvu ja sameuden lisääntyminen.
Näistä varsinkin vesien tummuminen on koko napapiirin eteläpuolella havaittavissa
oleva yleistrendi.
Yhteenveto Mikkelin vesilaitoksen Anttolan jätevedenpuhdistamon purkuvesistön
tarkkailusta
Eurofins Nab Labs Oy on tarkkaillut Mikkelin vesilaitoksen toimeksiannosta Anttolan
jätevedenpuhdistamonpurkuvesistön, Luonterin Harvionselän, veden laatua vuonna
2017. Harvionselän velvoitetarkkailu perustuu Etelä-Savon ympäristökeskuksen
11.3.2005 antamaan ympäristölupapäätökseen nro ESA-2004-Y-111–121 sekä Itä-
Suomen aluehallintoviraston 31.12.2015 antamaan lupamääräysten tarkistamista
koskevaan päätökseen (nro 96/2015/1). Tarkkailtu alue sijoittui Harvion Kirkkolahden
ja Harvion Lehtisensaaren väliselle alueelle.
Vuositasolla Anttolan jätevedenpuhdistamon kuormitus (kokonais P noin 60-80 kg
/a) vastaa noin 50 -70 tyypillisesti jätevetensä käsittelevän haja-asutuskiinteistön
(vakituinen asuminen) aiheuttamaa jätevesien kuormitusta. Puhdistamon
kuormitusvaikutus voitiin todeta lähinnä purkupisteen välittömässä läheisyydessä
olevilla kahdella tarkkailupisteellä alusveden kohonneina suolistobakteerien arvoina.
Harvion tarkkailtu alue on tuotantotasoltaan karua ja yleiseltä veden
käyttökelposuudeltaan hyvää tai erinomaista vesialuetta.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
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Merkittiin.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 108,05.12.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 6, 30.01.2019
§6
Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö kanteluasiassa
MliDno-2018-2271
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 05.12.2018, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
ympäristöpalvelujen johtaja
Aluehallintovirasto pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnalta selvitystä liittyen
Helena Maukosen kanteluun terveystarkastajan toiminnasta. Lautakuntaa pyydetään
hankkimaan asiaa hoitaneiden viranhaltijoiden selvitykset asiassa ja antamaan oman
lausuntonsa. Lausuntoa ja selvityksiä annettaessa pyydetään kiinnittämään huomiota
siihen, että lausunto ja selvitykset kuvaavat asian käsittelyä ja terveyshaitan arviointia
terveydensuojeluviranomaisessa.
Asiaa hoitanut terveystarkastaja on antanut selvityksensä asiasta. Selvitys ja siihen
liittyvät asiakirjat ovat liitteenä. Asia on tullut vireille 2.5.2018 asukkaan ilmoittamana.
Tarkastukselle pyydettiin taloyhtiön edustaja ja isännöitsijä. 15.5.2018
terveystarkastaja suoritti asunnossa tarkastuksen, jossa arvioitiin asunnon
olosuhteita. Tarkastukseen osallistui myös taloyhtiön edustaja. Tarkastuksesta
laadittiin pöytäkirja. Tarkastuksen tuloksena terveystarkastaja kehotti taloyhtiötä
ryhtymään toimenpiteisiin vaurioon viittaavan hajuhaitan selvittämiseksi. Taloyhtiö on
noudattanut kehotusta. Ensimmäisten tulosten perusteella terveystarkastaja kehotti
taloyhtiötä suorittamaan lisätutkimuksia. Lisätutkimusten valmistumisen jälkeen
terveystarkastaja on 13.8.2018 antamassaan lausunnossa pystynyt toteamaan
terveyshaitan lattia- ja seinärakenteissa ja todennut, ettei asunto täytä
asumiskelpoisuuden vaatimuksia havaittujen mikrobivaurioiden vuoksi. Isännöitsijä
on ilmoittanut, että asunnon korjaus on alkamassa viikolla 45.
Asian selvitys on edennyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden laatukäsikirjan
prosessikaavion mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisen rooli asiassa on ollut
selvitysten perusteella arvioida onko asunnossa terveyshaittaa. Prosessin aikana
taloyhtiö on ryhtynyt pyydettyihin toimenpiteisiin. Koska taloyhtiö on ryhtynyt
toimenpiteisiin eikä kyseessä ole ollut akuutti terveysvaaratilanne, asuntoa ei ole
prosessin aikana ollut syytä laittaa asumiskieltoon.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, ettei terveysvalvonnan
asunnontarkastusprosessin etenemisessä ole kyseisessä tapauksessa moitittavaa.
Aluehallintovirastolle toimitetaan kaikki päätöksen liitteenä olevat asiakirjat.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 30.01.2019, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
ympäristöpalvelujen johtaja
Liitteet

1 Liite Aluehallintoviraston lisätietopyyntö
2 Liite Polygonin tarkastusraportti
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kanteluun liittyen lisätietoja. Lautakunnan
lausunnosta tulisi selvitä miten viranomaistoiminta tai etenemisprosessi noudattaa
terveydensuojelulainsäädäntöä ja sen vaatimuksia. Täydennystä pyydetään erityisesti
sen suhteen että ”onko terveydensuojeluviranomainen ja viranhaltijat toimineet
terveydensuojelulain edellyttämällä tavalla". Lisäksi aluehallintovirasto pyytää
nähtäväkseen ympäristöpalvelujen laatukäsikirjan prosessikaavion liittyen
asunnontarkastukseen.
Lisäselvityspyyntö on liitteenä. Prosessikaavio on viranhaltijoiden toimesta toimitettu
aluehallintovirastoon.
Lisäselvityksenä asiaan todetaan seuraavaa:
Asuntoa ei määrätty asumiskieltoon ensimmäisen käynnin jälkeen, koska
terveydensuojelulain 27§, 3 mom. havaintojen perusteella välitöntä vaaraa ei ollut
havaittavissa, eikä haittaa voitu konkreettisesti osoittaa. Homeenhaju voi olla merkki
terveyshaitasta, joka edellyttää välittömiä korjaustoimia. Pelkän homeenhajun
perusteella ei kuitenkaan asumista voida kieltää. Hajun perusteella on yleensä tehtävä
tarkempia rakenteellisia tutkimuksia, joilla voidaan osoittaa konkreettinen haitta.
Näitä rakenteita rikkovia tutkimuksia ei terveystarkastaja voi tehdä. Tarkastus
keskeytettiin yleisen turvallisuuden heikentymisen vuoksi, (asukkaan voimakas
kiivastuminen). Tarkastuksen anti oli kuitenkin jo riittävä, koska haju antoi perusteet
laajemmalle tutkimukselle. TsL 27, 3 mom. ”Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä
epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa ei voida korjata tai jos
terveydensuojeluviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä
muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä,
terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan
käyttöä.”
TsL 27§ 2 mom. ”Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen
rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä,
haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä.”
Vastuussa oleva taloyhtiö teetti kaikki vaaditut toimenpiteet asian selvittämiseksi.
Selvitystyössä käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa, joka täyttää
asumisterveysasetuksen pätevyysvaatimuksen (rakennusterveysasiantuntija eli RTA).
Lisätutkimusten perusteella todettiin mikrobihaittaa asunnossa, joka on
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todennäköisesti vaikuttanut sisäilmaan haitallisesti. Lausunnossa edellytettiin
korjaustoimia.
Asunnossa ei tässä vaiheessa enää asuttu. Asuntoa on korjattu loppuvuodesta 2018 ja
isännöitsijän antaman selvityksen perusteella toimenpiteiden voidaan katsoa olleen
riittäviä haitan poistamiseksi. Asian käsittely on päätetty.
Terveydensuojelulaki on toteutunut asian käsittelyssä. Asunnossa on todettu
terveydensuojelulain 27§, 1 mom. tarkoittamaa terveyshaittaa ja sen poistamiseksi
velvollinen (taloyhtiö) on ryhtynyt toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa.
Liitteenä on Polygonin 13.12.2018 päivitetty kuntoraportti
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa, että viranhaltijat ovat asiassa toimineet
terveydensuojelulain edellyttämää tavalla
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

13 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§7
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Naurisniemen kallioalue, Mikkeli
MliDno-2018-2631
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Liitteet

1 Liite Maa-aines- ja ympäristölupapäätös
Tiia Mikkola on jättänyt 26.9.2018 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n
mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen
ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Vanhamäen kylään tilalle Naurisniemi
491-441-5-10, osa-alueelle 1.
Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan 155 000 m3ktr maa- ja kiviaineksen

ottamiseen 10 vuoden aikana. Moreenia on arvioitu saatavan 8 000 m3ktr ja kalliota
147 000 m3ktr. Ottoalueen 1 ja varastoalueen yhteispinta-ala on 2,01 ha, josta
kaivualueen ala on 1,08 ha.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja
ympäristönsuojelun maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti yhteensä 4 290 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin ja
ympäristölupapäätös valtakunnalliseen YLVA-tietojärjestelmään.
Hakemuksesta saadut kirjalliset muistutukset ja lausunnot sekä hakijan niistä antama
vastine ovat oheismateriaalina.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää
Tiia Mikkolalle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-aines- ja
ympäristöluvan Mikkelin kaupungin Vanhamäen kylään tilalle Naurisniemi 491-441-5-
10, osa-alueelle 1.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; muistutuksen tehneet ja lausunnon antajat; Lupapiste;
valmistelija; laskutus.
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§8
Sähköinen pöytäkirjan tarkastus
MliDno-2018-1140
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Ymp. Ohje pöytäkirjan sähköisestä tarkastamisesta
Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää
pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. Sähköisestä pöytäkirjantarkastuksesta
saatavien taloudellisten hyötyjen lisäksi toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa
pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita. Kun tarkastamista ei tehdä tulostetusta
paperiasiakirjasta, tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan ja virastotalon
aukioloaikaan. Tämä vähentää kulkemista ja aikataulujen sovittelemista.
Tarkastamisen voi tehdä missä tahansa.
Tavoitteena oli, että sähköinen hyväksymismenettely otetaan käyttöön
pöytäkirjantarkastuksessa valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa vuoden 2018
aikana. Käyttöönotto aloitettiin kokeilemalla ja keräämällä kokemuksia
kaupunginhallituksessa.
Kaupunginhallitus päätti, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön
kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen ja kokeilun tulosten
perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Kokeilu on onnistunut
kaupunginhallituksessa ja konserni- ja elinvoimajaostossa hyvin, jonka vuoksi
sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginvaltuustossa ja kaikissa
toimielimiessä pois lukien johtokunnat sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan
käyttöön kaupunginvaltuustossa 12.11.2018 kokouksesta alkaen.
Ohje sähköisestä tarkastamisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön
lautakunnan kokouksissa 30.1.2019 kokouksesta alkaen.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§9
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019
MliDno-2018-2566
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
ympäristöpalvelujen johtaja
Liitteet

1 Liite Ymp. Organisaatiokaavio 2019
2 Liite Ymp Ohjelmakortti TA2019
3 Liite Ympäristölautakunta asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät 2019
4 Liite Ymp. Käyttösuunnitelma 2019
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2019 talousarvion
10.12.2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta
ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Vuonna 2019 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa
vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2019 talouden seuranta, 7
/2019 talouden ja tavoitteiden toteutuminen ja 10/2019 talouden toteutuminen sekä
mahdolliset lisämäärärahaesitykset.
Liitteenä ovat ympäristölautakunnan tulokselliset tavoitteet tuloskortin muodossa,
lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja
vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2019 käyttösuunnitelman
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 10
Maa-aineslupa, Nirkon maa-ainesalue, Suomenniemi, Mikkeli
MliDno-2018-2630
Valmistelija / lisätiedot:
Simo Ylönen
Liitteet

1 Liite Maa-aineslupapäätös
Esa Nirkko hakee jatkolupaa maa-ainesten ottamiselle Mikkelin kaupungin
Suomenniemellä sijaitsevalta Nirkko (RN:o 491-504-5-54) tilalta.
Kyseessä on hiekan ottaminen 1,3 ha alalta kokonaisottomäärän ollessa 30000
kiintokuutiometriä kymmenen vuoden aikana.
Lupapäätöksestä peritään käsittelymaksua 880 euroa päätöspöytäkirjassa esitetyin
perustein.
Päätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus luvaksi maa-ainesten ottamisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää
Esa Nirkolle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan maa-ainesten
ottamiseen Mikkelin kaupungin Suomenniemellä sijaitsevalta Nirkko (RN:o 491-504-5-
54) tilalta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo, valmistelija,
Lupapiste ja laskutus. Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto
hakemuksesta (4 kpl), Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin
ilmoitustauluilla sekä Lupapisteen Julkipano-sivustolla

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

17 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 11
Ympäristönsuojelun taksan päivittäminen
MliDno-2016-532
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Taksat ympäristönsuojelu
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun nykyinen maksutaksa on
hyväksytty Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnassa 3.3.2016. Taksa on tullut
voimaan 1.4.2016.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksuja ympäristönsuojelulain (527
/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011) ja merenkulun ympäristönsuojelulain
(1672/2009) mukaisista asioista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
mahdollisuudet kattaa toimintamenojaan maksuilla laajenivat 1.9.2014 voimaan
tulleessa ympäristönsuojelulaissa ja 10.9.2014 voimaan tulleessa
ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014). Uudistunut
ympäristönsuojelulaki mahdollisti maksujen
perimisen valvonnasta rajoitetusti. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat
edellytyksiä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja. Nyt päivitettävään taksaan
on lisätty 1.2.2019 voimaan astuva YSL 15a § mukainen yleinen ilmoitusvelvollisuus
YSL liitteen 4 mukaisista toimminnoista.
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä
viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Mikkelin
ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 60 €/tunti ja
450 €/htp. 1.4.2016 voimaan tulleessa taksassa omakustannusarvo oli 56 €/h. Muita
korotuksia taksaan ei ole tehty. Omakustannusarvo muodostuu käsittelyyn
osallistuvien työntekijöiden palkkakuluista sivukuluineen, toimintakuluista (toimisto- ja
matkakulut, palvelujen ostot jne.) ja käsittelyn aiheuttamasta osuudesta hallinto-,
toimitila- ja pääomakustannuksista. Kuulutuskustannukset sekä käsittelyn kannalta
tarpeellisten, ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen ja -selvitysten kulut peritään
todellisten kustannusten mukaisina luvan hakijalta.
Tätä taksaa sovelletaan Mikkelin kaupungissa ja Hirvensalmen, Kangasniemen,
Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
ympäristösuojelun maksutaksan. Maksutaksa tulee voimaan koko Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen toimialueella 1.3.2019 muutoksenhausta huolimatta.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hirvensalmen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Kangasniemen kunta.
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§ 12
Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2019
MliDno-2017-2455
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta kokoontuu keväällä 2019 yhteensä 4 kertaa. Aiemmin sovittuja
ympäristölautakunnan kokousaikoja keväälle 2019 joudutaan
muuttamaan kaupungilta saatujen toimintakertomusten ja tilinpäätösten
hyväksymiseen liittyvien aikataulujen vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Esitetyt uudet kokousajat ovat 30.1., 20.2., 24.4. ja 12.6.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
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§ 13
Valitus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta luvasta, Mäntyharju
MliDno-2018-178
Valmistelija / lisätiedot:
Simo Ylönen
Liitteet

1 Liite Melunmittauspöytäkirja
Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen luvan
motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki)
sijaitsevalle peltoalueelle. Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille
2018-2019. Ajoharjoittelu on sallittu kahtena arkipäivänä viikossa maanantaista
perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella.
Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin
motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan.
Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös edellisenä talvena,
jolloin Ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan
takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä ympäristötarkastajaan meluhaitan
takia. Tämän jälkeen Marko Väisästä pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n
mukainen lupa ajoharjoittelua varten koska kyseessä on toistuva harjoittelu samassa
maastossa.
Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä
viranhaltijapäätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajamiseen
myös sunnuntaisin.
Ympäristölautakunta on käsitellyt Marko Väisäsen tekemää oikaisuvaatimusta
kokouksessaan 26.4.2018 (§ 53). Ympäristölautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle
koska alueella ei oltu tehty ajoharjoittelun aikaisia melumittauksia eikä asian käsittelyn
tueksi ollut näin ollen tarkkaa tietoa ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan
suuruudesta. Koska kyseisellä kiinteistöllä, jolle maastoliikennelain mukainen lupa
myönnettiin, ajoharjoittelua tapahtuu vain talvisaikaan lumipeitteisellä maalla,
tarvittavat melumittaukset tehtiin vasta tammikuussa 2019. Melumittauspöytäkirjan
mukaan ajoharjoittelun aiheuttama melu lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella
alittaa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) sekä vakituiselle että vapaa-ajan
asutukselle määritellyt melutason päiväajan ohjearvot. Melumittauspöytäkirja on
tämän päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä
viranhaltijapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää Marko Väisäselle luvan
ajoharjoitteluun kiinteistöllä Kolu sunnuntaina klo 11-17 välisenä aikana.
Ajoharjoittelussa tulee muutoin noudattaa 9.2.2018 myönnetyn maastoliikennelain
mukaisen luvan (§ 5) ehtoja.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, muistutuksen tehneet
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §8, §9, §12
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§7
Oikaisuvaatimusohje
MIKKELIN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen ympäristölupa-asiassa on toimitettava 30 päivän kuluessa
tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-
oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä
nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
30.01.2019

1/2019

24 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava
valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260
euroa. 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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Oikaisuvaatimus
§10, §13
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää
tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-
oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.
VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä
nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava
valituskirjelmä.
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
VALTUUTUS
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Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirj
elmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikaisuvaatimus
§11
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11)
50101 Mikkeli

