Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

4/2019

1 (31)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika

12.06.2019, klo 16:34 - 18:04

Paikka

Ravintola Kissakoski, Vahvamäentie 42, Hirvensalmi

Käsitellyt asiat
§ 32

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33

Pöytäkirjan tarkastus

§ 34

Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön
viranhaltijapäätökset, tiedoksi

§ 35

Tiedoksi

§ 36

Talousarvion toteutumisen seuranta 1-4/2019, ympäristölautakunta

§ 37

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevan määräyksen antaminen,
RN:o 213-424-1-124

§ 38

Vapaa-ajanasunnon liittäminen jätehuoltoon, 1001267505, Mäntyharju

§ 39

Vapaa-ajanasunnon liittäminen jätehuoltoon,100116904J, Mäntyharju

§ 40

Ympäristölupa betonin varastointiin ja murskaukseen; Mikkelin Autokuljetus
Oy, Häyrylä, Mikkeli

§ 41

Maa-aineslupa; Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Vitikkalan maa-ainesalue,
Mäntyharju

§ 42

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Vehkolammen louhinta-alueen maa-
aines- ja ympäristölupaa koskevasta valituksesta, Pertunmaa

§ 43

Ympäristölautakunnan kokousajat syksyllä 2019

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

4/2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet
Risto Salminen, puheenjohtaja
Dina Samaletdin
Eija Partanen
Harri Haavikko
Jarmo Lautamäki, poistui 17:45
Markku Lamponen
Jaakko Väänänen, varajäsen
Susanna Rusakko, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Marita Savo, ympäristötarkastaja, sihteeri
Heikki Liukkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Hirvensalmi
Minna Pöntinen, kaupunginhallituksen edustaja, poistui 17:45
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, esittelijä
Poissa

Petri Pekonen, puheenjohtaja
Maarit Pöntinen, 1. varapuheenjohtaja
Miika Orava

Allekirjoitukset

Risto Salminen
Puheenjohtaja

Marita Savo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.06.2019

14.06.2019

Markku Lamponen
pöytäkirjantarkastaja

Dina Samaletdin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

2 (31)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
12.06.2019

4/2019

3 (31)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 32
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin, että sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, joten
kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Risto Salminen. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 33
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Maarit
Pöntinen
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 14.6.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lamponen ja Dina Samaletdin. Muilta osin
päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 34
Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön
viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 5 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta
koskevassa asiassa/ Tmi Emre Harmankaya, Harjun Helmi, Haukivuori, 24.04.2019
§ 6 Päätös elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 2. mom.:n mukaisen elintarvikehuoneiston
hyväksymishakemusta koskevassa asiassa / Kala-alan laitos, Puula-Särvin Oy,
Hirvensalmi, 15.05.2019
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 7 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja
viemäriverkostoon (VHL 11 §), Pohoskyläntie 133, Hirvensalmi , 17.04.2019
§ 8 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja
viemäriverkostoon (VHL 11 §), Sivutie 4, Otava , 17.04.2019
§ 9 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja
viemäriverkostoon (VHL 11 §), Hämeenmäentie 1158b, Hirvensalmi , 17.04.2019
§ 10 Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta; SunSaimaa Oy, Mikkeli, 24.04.2019
§ 11 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta; Läänin Tilausliikenne Oy, Häyrylä, Mikkeli, 26.04.2019
§ 12 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Olli Paavali Suvanto, 09.05.2019
§ 13 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Puolustusvoimien
kesäkiertue 2019, Mikkeli, 08.05.2019
§ 14 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Versowood Oy,
Mikkeli , 09.05.2019
§ 15 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Mopot Show, Visulahti
Mikkeli, 09.05.2019
§ 16 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §),
Tervaniementie 7, Jari T. Liukkonen Oy, 14.05.2019
§ 17 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kivenmurskaus,
Jari Dozzo, Mäntyharju, 31.05.2019
§ 18 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja
viemäriverkostoon (VHL 11 §), Oikotie 5, Hirvensalmi , 31.05.2019
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 35
Tiedoksi
Kangasniemen kunnan jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailun
vuosiyhteenveto vuodelta 2018
Puhdistamon toiminta täytti neljännesvuosijaksoille asetetut pitoisuus- ja
puhdistustehovaatimukset. Ammoniumtypen poistoteho ei täyttänyt vuosijaksolle
asetettua vaatimusta.
Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluille
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta yhteensä 125 000 euroa
Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 –hankkeeseen. Lisäksi Mikkelin seudun
kehityshankerahasto on myöntänyt hankkeelle 35 000 €, joka kattaa pääosan
hankkeen omarahoitusosuudesta. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös
Metsäsairila Oy ja Etelä-Savon Energia Oy. Kuntailmasto 2050 –hankkeen tavoitteena
on edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa ja kannustaa kuntia
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja vähähiilisiin ratkaisuihin. Lisäksi hankkeen
tavoitteena on lisätä kuntien ja kuntalaisten tietoisuutta eri toimintojen
ilmastovaikutuksista, ja tarjota tietoa vähähiilisten ilmastoystävällisten kokeilujen
rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeessa laaditaan laajapohjaisella yhteistyöllä Mikkelin
seudun kunnille kuntien ilmastotyötä pitkälle tulevaisuuteen ohjaavat ilmasto-
ohjelmat, sekä perustetaan Mikkelin Kalevankankaalle ns. ilmastopolku
ilmastokasvatuksen tueksi. Hankkeessa ovat mukana Mikkeli, Hirvensalmi,
Mäntyharju, Pertunmaa, Kangasniemi, Puumala ja Juva. Hanke alkaa syksyllä 2019 ja
kestää kevääseen 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 36
Talousarvion toteutumisen seuranta 1-4/2019, ympäristölautakunta
MliDno-2019-1229
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Talouden seuranta 1-4 raportointi ympäristölautakunta
Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja
talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa
vuodessa.
Talousarvion toteuman seurannan tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion
toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä
talousarvion toteuttamiseksi. Vuoden 2019 ensimmäinen talouden toteutumisen
seurantajakso on poikkeuksellisesti tammikuun alusta huhtikuun loppuun, kun
yleensä seurantajakso on tammikuusta maaliskuun loppuun.
Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty
liitteenä olevassa toiminnan ja talouden seurannan raportissa. Talousarvion
arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-4 / 2019
tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, kaupunginhallitus
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 83,06.09.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 37, 12.06.2019
§ 37
Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevan määräyksen antaminen, RN:o 213-424-
1-124
MliDno-2018-1760
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.09.2018, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Lintunen
jouni.lintunen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristötarkastaja tarkasti kiinteistön RN:o 213-424-1-124 jätevesijärjestelmän
purkupaikan valituksen vuoksi 16.06.2017 ja totesi, että kiinteistölle asennettu
pienpuhdistamo ei toimi tarkoitetulla tavalla. Kiinteistönomistajia kehotettiin
huoltamaan puhdistamo ja toimittamaan huollosta dokumentit. Kun näitä
dokumentteja ei toimitettu, ympäristötarkastaja selvitti rakennusvalvonnalta, että
kiinteistön jätevesijärjestelmällä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa.
Kiinteistön jätevesijärjestelmä on ilmeisesti saneerattu jossakin vaiheessa ja sille olisi
tullut hakea toimenpidelupa. Kangasniemen rakennustarkastajan kanssa on sovittu,
että koska ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavan asian käsittely kesken, edetään laittoman tilan oikaisussa siten, että
ympäristönsuojeluviranomainen kehottaa kiinteistönomistajia hakemaan lupaa
jätevesijärjestelmälle. Tämän lupaprosessin yhteydessä kiinteistönomistajat selvittävät
jätevesijärjestelmän toimivuuden, mikäli hakevat lupaa olemassa olevalle
järjestelmälle. Ympäristötarkastaja kehotti kiinteistönomistajia hakemaan edellä
mainittua lupaa 31.5.2018 mennessä, mutta kiinteistönomistajat eivät noudattaneet
kehotusta.
Asian viemisestä lautakunnan määrättäväksi ja uhkasakon asettamisesta on kuultu
kiinteistönmistajia, mutta he eivät ole antaneet omaa vastinettaan. Toisen
kiinteistönomistajan sukulainen on toimittanut ympäristötarkastajalle kuitteja
pienpuhdistamon huollosta. Kuitit, ympäristötarkastajan muistiot ja kuulemiskirje ovat
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 12.06.2019, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
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Jouni Lintunen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa edellisen kerran 6.9.2018 ja
määräsi tuolloin kiinteistönomistajat hakemaan lupaa kiinteistön jätevesijärjestelmälle
määräaikaan mennessä. Päätöstä ei kuitenkaan voitu antaa tiedoksi asianosaisille,
sillä he eivät noutaneet saantitodistuksella lähetettyä kirjettä. Päätös yritettiin
toimittaa haastetiedoksiantona, mutta Mikkelin kärjäjäoikeudelle luovutettua päätöstä
ei jostakin syystä toimitettu Pieksämäen haastemiehille, jotka hoitavat Kangasniemen
alueen haastetiedoksiannot. Päätöksen määräaika oli ilmoitettu kiinteänä
päivämääränä, joten samaa päätöstä ei voi toimittaa asianosaisille myöhemmin. Tästä
syystä lautakunnan aikaisemmin tekemä päätös tulee kumota ja tehdä asiasta uusi
päätös. Määräyksen tehosteeksi asetettu uhkasakko on muutettu juoksevaksi, koska
sen katsotaan soveltuvan tähän tilanteeseen kiinteää uhkasakkoa paremmin.
Asianosaisia on kuultu ennen päätöksentekoa ja he eivät ole antaneet vastinettaan
asiasta.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää kiinteistön RN:o 213-424-1-124
omistajat hakemaan kiinteistöllä olevalle asuinrakennuksen jätevesijärjestelmälle
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa kolmen kuukauden kuluessa
tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Määräyksen tehosteeksi asetetaan juokseva uhkasakko, jonka peruserä on
suuruudeltaan 400 euroa ja lisäerät 100 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta.
Uhkasakko tuomitaan erillisellä päätöksellä maksettavaksi, jos määräystä ei
noudateta. Viranomainen voi tuomita juoksevan uhkasakon maksettavaksi useita
kertoja aina niin kauan, kuin määräystä noudatetaan. Kiinteistönomistajat ovat
määräyksen toteuttamisesta ja uhkasakon maksamisesta yhteisesti vastuussa.
Velvoitettujen on kiinteistön tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava
luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Ilmoitus on tehtävä
luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muuten todisteellisesti. Velvoitettujen on lisäksi
ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.
Päätöksen perusteluna on se, että kiinteistön jätevesijärjestelmältä puuttuu MRL:n
mukainen lupa ja jätevesijärjestelmän on todettu aiheuttavan ympäristön
pilaantumisen vaaraa, jonka takia ympäristönsuojeluviranomainen katsoo tarpelliseksi
määrätä kiinteistönomistajat hakemaan lupaa jätevesijärjestelmälle.
Jätevesijärjestelmän toimivuus selvitetään ja sen soveltuvuus kiinteistölle ratkaistaan
kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupaprosessissa.
Sovelletut oikeusohjeet: ympäristönsuojelulaki 155 §, 175 §, 184 §, uhkasakkolaki 6 §, 9
§, 22 §
Mikkelin seudun ympäristölautakunta kumoaa samasta asiasta 6.9.2018 tekemänsä
päätöksen § 83.
Päätös
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Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että ympäristölautakunta velvoittaa ympäristöpalvelut
kohdistamaan aktiivisia ohjaus- ja neuvontatoimia kiinteistönomistajille.
Tiedoksi
Kiinteistönomistajat 2 kpl, Kangasniemen rakennustarkastaja ja kiinnityksistä
pidettävä rekisteri
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§ 38
Vapaa-ajanasunnon liittäminen jätehuoltoon, 1001267505, Mäntyharju
MliDno-2019-1247
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Kymen jätelautakunta on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tiedoksi
Kymen jätelautakunnan päätöksen (ote 28.3.2019 § 11), jossa jätelautakunta pyytää
jätehuollon valvovaa viranomaista (ympäristölautakuntaa) antamaan
valvontamääräyksen niille kiinteistölle, jotka eivät ole noudattaneet Kymen
jätelautakunnan määräystä liittää Mäntyharjun kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä
jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.
Kymen jätelautakunnan asiakkailleen antaman ohjeistuksen mukaan jätehuoltoon
liitytään pääsääntöisesti kiinteistön omalla astialla. Toisena vaihtoehtona on liittyä
jätehuoltoon lähinaapurin kanssa yhteiseen astiaan ja muodostaa nk. kimppa.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistön haltija ei ole liittyneet
järjestettyyn jätehuoltoon määräaikaan 28.2.2019 mennessä.
Jätteen/kiinteistön haltijan on saanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta
kehotuksen noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään
15.5.2019 ja liittää vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon. Muistutus on myös toistettu ja
kerrottu, että mikäli määräystä ei noudateta, jatketaan asian käsittelyä
ympäristölautakunnassa: Ympäristölautakunta toistaa liittymismääräyksen ja voi
asettaa määräyksen tehostamiseksi uhkasakon. (Jätelaki 646/2011 129 §).
Jätteen/kiinteistön haltijan ********* on määrätty liittämään kiinteistö, jonka
rakennustunnus on 1001267505 jätehuoltoon joko ilmoittautumalla Kymenlaakson
Jäte Oy:lle kiinteistökohtaisen keräykseen tai yhteisastiaan (Kymenlaakson Jäte Oy,
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. (05) 744 34 00.)
********* on Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöksessä sekä
huomautuksessa on kerrottu perusteet kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon (liite).
Päätöksen liitettä ei julkaista kaupungin tietoverkossa (www.mikkeli.fi) henkilötietolain
(523/1999) perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Jätteen haltijan ********* tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä
viipymättä, viimeistään 24.7.2019 ja liittää vapaa-ajan kiinteistö (1001267505)
jätehuoltoon.
Samalla Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa uhkasakon (500 euron)
määräyksen tehostamiseksi. (Jätelaki 646/2011 § 129).
Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko.
kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun
ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut@mikkeli.fi).
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kiinteistön haltija ********* saantitodistuksella; Kymen Jätelautakunta;
Kymenlaakson Jäte Oy
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§ 39
Vapaa-ajanasunnon liittäminen jätehuoltoon,100116904J, Mäntyharju
MliDno-2019-1246
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Kymen jätelautakunta on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tiedoksi
Kymen jätelautakunnan päätöksen (ote 28.3.2019 § 11), jossa jätelautakunta pyytää
jätehuollon valvovaa viranomaista (ympäristölautakuntaa) antamaan
valvontamääräyksen niille kiinteistölle, jotka eivät ole noudattaneet Kymen
jätelautakunnan määräystä liittää Mäntyharjun kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä
jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.
Kymen jätelautakunnan asiakkailleen antaman ohjeistuksen mukaan jätehuoltoon
liitytään pääsääntöisesti kiinteistön omalla astialla. Toisena vaihtoehtona on liittyä
jätehuoltoon lähinaapurin kanssa yhteiseen astiaan ja muodostaa nk. kimppa.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistön haltija ei ole liittyneet
järjestettyyn jätehuoltoon määräaikaan 28.2.2019 mennessä.
Jätteen/kiinteistön haltijan on saanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta
kehotuksen noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään
15.5.2019 ja liittää vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon. Muistutus on myös toistettu ja
kerrottu, että mikäli määräystä ei noudateta, jatketaan asian käsittelyä
ympäristölautakunnassa: Ympäristölautakunta toistaa liittymismääräyksen ja voi
asettaa määräyksen tehostamiseksi uhkasakon. (Jätelaki 646/2011 129 §).
Jätteen/kiinteistön haltijan ********* on määrätty liittämään kiinteistö, jonka
rakennustunnus on 100116904J jätehuoltoon joko ilmoittautumalla Kymenlaakson
Jäte Oy:lle kiinteistökohtaisen keräykseen tai yhteisastiaan (Kymenlaakson Jäte Oy,
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. (05) 744 34 00.)
********* on Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöksessä kerrottu
perusteet kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon (liite).
Päätöksen liitettä ei julkaista kaupungin tietoverkossa (www.mikkeli.fi) henkilötietolain
(523/1999) perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Jätteen haltijan ********* tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä
viipymättä viimeistään 24.7.2019 ja liittää vapaa-ajan kiinteistö (100116904J)
jätehuoltoon.
Samalla Mikkelin seudun lautakunta asettaa uhkasakon (500 euron) määräyksen
tehostamiseksi. (Jätelaki 646/2011 § 129).
Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko.
kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun
ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi).
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kiinteistönhaltija********* saantitodistuksella; Kymen Jätelautakunta; Kymenlaakson
Jäte Oy
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§ 40
Ympäristölupa betonin varastointiin ja murskaukseen; Mikkelin Autokuljetus Oy, Häyrylä,
Mikkeli
MliDno-2019-1103
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Mikkelin Autokuljetus Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista
ympäristölupaa kierrätysbetonin varastoinnille ja murskaukselle Mikkelin kaupungin
Häyrylään tilalle Häyrylä-Lampila 491-415-2-10.
Toiminnan sijoittumisen osoittava kartta on liitteenä.
Kierrätysbetonia käsitellään enintään 45 000 tonnia vuodessa.
Purkukohteista tuleva pulveroitu tai kokonainen betoni varastoidaan kasalle, josta se
sopivin väliajoin murskataan ja kuljetetaan eri hyödynnyskohteisiin.
Toiminnanharjoittajalle on myönnetty samalle alueelle ympäristölupa
kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle 23.8.2016 § 65 tietyin lupamääräyksin.
Hakemuksesta on kuulutettu 10.4. - 10.5.2019 välisenä aikana Mikkelin kaupungin
ilmoitustaululla ja internet-sivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Lähimpien
kiinteistöjen omistajille on lähetetty kuulemiskirje (14).
Hakemuksesta saatiin yksi suullinen ja yksi kirjallinen muistutus sekä
terveystarkastajan lausunto. Näissä tuotiin erityisesti esille betonin murskauksesta
aiheutuvan pölyhaitan lisääntyminen ja siihen huomion kiinnittäminen. Hakija antoi
näistä vastineensa.
Kirjallinen muistutus, lausunto ja vastine ovat oheismateriaalina.
Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin
ympäristölautakunnan 30.1.2019 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen
maksutaksan 3 §:n mukaisesti 450 euroa (1 htp).
Toistaiseksi voimassa olevaan ympäristölupaan 23.8.2016 § 65 lisätään seuraavat
lupamääräykset:
Betonin murskausta saa tehdä alueella 1.8. - 11.6. välisenä aikana arkipäivisin
maanantaista torstaihin klo 7- 22 ja perjantaisin klo 7 - 18. (YSL 52 §, NaapL 17 §,
18 §)
Alueella saa ottaa vastaan ja varastoida hakemuksen mukaisesti käytöstä
poistettua betonia. Toiminnanharjoittajan on tarkastettava betonijäte. Se ei saa
sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja,
eikä siihen kuulumatonta materiaalia. Jätemateriaaleja saa hyödyntää tai
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käsitellä enintään 45 000 tonnia vuodessa. Alueella ei saa varastoida em.
materiaaleja yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä. Betonimurske tulee
toimittaa tie- ym. pohjarakenteisiin.
(YSL § 34, § 52, §, 58 §, YSA § 2, VNA (331/2013) 3 §)
Betonijätteen käsittelyssä syntyvä pölyhaitta tulee torjua tarvittaessa vedellä
kastelemalla. Toiminta-alue ja sen liittymätiet sekä kuljetukset on hoidettava
siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä.
Kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6 - 22
välisenä aikana.
Alueella hyödynnettävän betonijätteen laatua valvotaan valvontatutkimuksin
valtioneuvoston asetuksen 843/2017 (eräiden jätteiden hyödyntäminen
maarakentamisessa) mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee tutkituttaa
murskattu betonierä ennen sen jatkokäyttöön toimittamista. Jätteen haitallisten
aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä ko. asetuksen liitteen 2 mukaisesti
ei saa ylittää taulukossa 1 annettuja raja-arvoja eikä jäte sisältää epäpuhtauksina
muitakaan haitallisia aineita siten, että se hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tutkimustulokset tulee toimittaa tiedoksi
Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. (YSL 52 §, 58 §, 62 §)
Betonijätteen siirron mukana purkukohteesta hyödyntämisalueelle on oltava
jätteen haltijan laatima jätelain mukainen siirtoasiakirja, joka luovutetaan jätteen
vastaanottajalle. Jätteen vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen
vuoden ajan. (YSL 52 §, 58 §, JL 121 §, VNA (179/2012) 24 §)
Hyödynnetyn betonijätteen määrä, toimituspaikat ja varastossa oleva määrä on
toimitettava muun toiminnan vuosiyhteenvedon mukana Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut-yksikköön. (YSL 172 §, JL 118 §, 122 §)
Vakuus
Toiminnanharjoittajalta ei ole vaadittu ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaista
vakuutta, koska kyseessä ole kaatopaikkatoiminta, eikä käsiteltävä jäte ole vaarallista
jätettä.
Päätöksen antaminen
Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 §, 85 §). Antopäivä on 20.6.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää
Mikkelin Autokuljetus Oy:lle ympäristöluvan ottaa vastaan kierrätysbetonia ja
murskata sitä sekä toimittaa hyötykäyttöön edellä mainituilla lupamääräyksillä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Muistutuksen tehneet (2); Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
/Ympäristönsuojelu ja vesienhoito-yksikkö; Lupapiste; Valmistelija; Laskutus.
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§ 41
Maa-aineslupa; Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Vitikkalan maa-ainesalue, Mäntyharju
MliDno-2019-1046
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Maa-aineslupapäätös
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy on jättänyt 4.3.2019 ympäristölautakunnalle maa-
aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen Mäntyharjun kunnan Hyyrylän
kylään tilalle Uudissuonmäet 491-502-4-4.
Kyseessä on toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan 15 vuoden ajalle 181 000 m3ktr:n
sora- ja hiekkamäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 5,1 ha ja kaivualueen ala on noin
3,3 ha.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti
2199 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
päätöspöytäkirjan ja myöntää Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy:lle päätöspöytäkirjan ja
sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan tilalle Uudissuonmäet 491-502-4-4.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Jarmo Lautamäki ja Minna Pöntinen poistuivat tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu- ja
vesien hoitoyksikkö; Lupapiste; valmistelija; laskutus.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 95,17.10.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 42, 12.06.2019
§ 42
Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Vehkolammen louhinta-alueen maa-aines- ja
ympäristölupaa koskevasta valituksesta, Pertunmaa
MliDno-2017-1976
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 17.10.2018, § 95
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Halinen, Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Maa-aines- ja ympäristölupa
*********on jättänyt 7.8.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n
mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja 30.1.2018 ympäristönsuojelulain 27 §:n
mukaisen ympäristölupahakemuksen Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän
tilalle Koskionranta 588-405-1-215.
Kyseessä on alue, jolle haetaan lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja
louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Louhosalue on jaettu kahteen osaan, joista
osa-alueella 1 on ollut aiemmin Pertunmaan kunnan vuonna 1994 myöntämä maa-
aineslupa rakennus- ja korukiven louhintaan. Osa-alueella 2 ei ole aiemmin ollut
toimintaa. Hakemukseen sisältyy sivukiven läjitys samalla tilalla sijaitsevalle
Hiekkakankaan soranottoalueelle.
Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 256 000 m3ktr:n määrän ottamiseen
kymmenen vuoden aikana. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha. Sivukiven
läjitykseen varattu alue on yhteensä 2,0 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 4 744 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää
*********päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-aines- ja
ympäristöluvan Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-
215.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 12.06.2019, § 42
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnalta
lausuntoa ympäristölautakunnan 17.10.2018 (§ 95) Vehkolammen louhinta-alueelle
myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan johdosta tehdystä valituksesta. Yhdistetty
maa-aines- ja ympäristölupa myönnettiin Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylässä
sijaitsevalle tilalle Koskionranta (588-405-1-215). Alueelle on haettu lupaa rakennus- ja
korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Ottoalue sijaitsee
haja-asutusalueella Pertunmaan kunnan itäosassa lähellä Mäntyharjun kunnan
rajaa. Alueella on voimassa Pertunmaan kunnan ranta- ja kyläosayleiskaava, jonka
mukaan osa ottoalueesta sijoittuu maa-ja metsätalousvaikutteiselle alueelle, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja (MY). Vehkolammen rantasuo on merkitty ranta- ja
kyläosayleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo).
Sivukivi on tarkoitus sijoittaa viereiselle Hiekkakankaan soranottoalueelle, joka on
merkitty Etelä-Savon maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueeksi (EO 10.315).
Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha ja sivukiven läjitykseen on varattu 2 ha.
Suunnitelman mukaan alueelta on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana noin 256 000 m3k
kallioaineksia. Louhoksen lähimmät häiriintyvät kohteet sijoittuvat louhosalueen
eteläpuolelle Ylä-Räävelin rannalle. Lähin vapaa-ajankiinteistö sijaitsee ottoalueen
eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä louhosalueesta 1 ja noin 400 metrin
etäisyydellä louhosalueesta 2.
Maa-aines- ja ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksessa
vaaditaan, että lupaa ei tule myöntää sillä toiminnalla on olennaista uhkaa alueen
erityiselle luonnolle, vesistölle, pohjavedelle ja ennen kaikkea lähialueen runsaalle
vapaa-ajan asutukselle Ylä-Räävelin lähirannoilla ja voimakkaan melusaasteen
johdosta kauempaakin asuville. Lisäksi valituksen laatijat vaativat, että asia on
palautettava luvan myöntäjälle uuden laillisen kuulemismenettelyn toteuttamiseksi ja
annettava kaikille niille, joita asia saattaa koskea, riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi.
Valituksen ovat allekirjoittaneet 20 henkilöä. Lisäksi valitukseen ovat yhtyneet
sähköpostilla lähetetyllä viestillä 14 henkilöä, joilta Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt
sähköisen allekirjoituksen. Perusteluna esitetään että meluhaittoja ei ole riittävästi
huomioitu koska louhosalue sijaitsee muuta ympäristöä ylempänä ja melu leviää
tehokkaasti järveä pitkin. Lisäksi perusteluna valitukselle esitetään pöly- ja
tärinähaittoja sekä vaaraa pohjavedelle koska louhostoiminta on tarkoitus ulottaa 12
metriä pohjaveden pinnan alapuolelle. Lisäksi valituksessa vedotaan ottoalueen
välittömässä läheisyydessä oleviin luontoarvoihin ja sivukivestä muodostuvaan
kaivannaisjätteen jätealueeseen, josta epäillään syntyvän päästöjä Ylä-Rääveli -järveen.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
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Hakemuksen liitteeksi on tehty meluselvitys, jossa on havainnollistettu melun
leviämistä toiminnan eri vaiheissa. Toiminnan meluvaikutuksia lupaa myönnettäessä
on arvioitu meluselvityksen perusteella. Lisäksi lupamääräyksiin on liitetty laaja
toiminta-aikarajoitus kesän ajaksi (15.5.-31.8.), jolla vähennetään vapaa-
ajanasutukselle koituvaa haittaa. Samalla turvataan myös kaakkurin pesimärauha.
Suojaetäisyyden lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on arvioitu olevan riittävä (yli 300 m).
Ottoalueelta on teetetty luontoselvitys, jonka mukaan ottoalueella ei ole sellaisia
luontoarvoja, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä. Ottoalueen ulkopuolella
ottoalueen välittömässä läheisyydessä on useita luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaita kohteita, joiden osalta on pyydetty Etelä-Savon Ely-keskuksen
luonnonsuojeluasiantuntijoiden lausunto toiminnan vaikutuksista luonnon
monimuotoisuudelle. Lupaan on liitetty lupamääräyksiä luonnon monimuotoisuuden
suojelemiseksi.Hakemuksesta on kuulutettu julkipano.fi -sivulla sekä Mikkelin ja
Pertunmaan kunnan ilmoitustauluilla. Lähikiinteistöjen haltijoille on lähetetty tieto
lupahakemuksen vireilletulosta myös kirjeellä (yht. 43 kpl). Hakija on laittanut vireille
maa-ainesluvan ja ympäristöluvan eri aikaan, jolloin myös kuulemisia tehtiin kahdessa
eri vaiheessa.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta katsoo, että luvan myöntämisen edellytykset
ovat täyttyneet ja niillä, joita asia koskee, on ollut riittävät mahdollisuudet tulla
kuulluksi lupahakemusta käsiteltäessä.Louhosalueen sijoittamiseen
Pertunmaan ranta- ja kyläosayleiskaavassa MY-alueeksi merkitylle alueelle
ja muodostuvan kaivannaisjätteen jätealueen vaikutukseen luvan käsittelyssä liittyy
tulkinnanvaraisuutta, jonka ei kuitenkaan ole katsottu olevan luvan myöntämisen
esteenä (YSL 32 §).
Lausunnon mukana lähetetään maa-aines- ja ympäristölupalupapäätöksen
perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vaasan hallinto-oikeus
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§ 43
Ympäristölautakunnan kokousajat syksyllä 2019
MliDno-2017-2455
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta kokoontuu syksyllä 2019 neljä kertaa.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan seuraava kokous pidetään 21.8.2019 klo 15.15
Mikkelissä. Muista kokousajoista päätetään elokuussa, kun on saatu tarkemmat
ohjeet talouden seurannan ja talouisarvion valmistelun aikataulusta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Hallintovalitus
§41
Hallintovalitus
Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusoikeus on
sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
kunnan jäsenellä
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
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella
Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä,
sitä päivää lukuun ottamatta.
Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää
myös sähköisesti.
Valituksen toimittaminen
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
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
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- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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.
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
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, ellei
valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.
Valituskirjelmän liitteet
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§32, §33, §34, §35, §36, §42, §43
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§37
Oikaisuvaatimusohje
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
- 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
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. 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.
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 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.
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VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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
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Oikaisuvaatimus
§38, §39
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
valituskirjelmään 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
§40
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
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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.

