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§ 55
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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§ 56
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Kuitunen ja Risto Salminen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 27.9.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Kuitunen ja Jouni Pekkonen. Muilta osin
hyväksyttiin.
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§ 57
Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön
viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 10 Tupakointikielto parvekkeille ja patioille, Maahisentaival 3B, 21.08.2019
§ 11 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta
koskevassa asiassa/ MM Hämäläinen Ky, K-Market Karpalo, Pertunmaa, 27.08.2019
§ 12 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/
MM Hämäläinen Ky., K-Market Karpalo, Pertunmaa, 27.08.2019
§ 14 Elintarvikelain mukaisen huoneiston ehdollisen hyväksymisen jatkoaika /kala-alan
laitos / Puula-Särvin Oy, 18.09.2019
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 32 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118
§), Hallituskatu 3, Mikkeli, 13.08.2019
§ 33 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja
viemäriverkostoon (VHL 11 §), Mäntyrannantie 107, Hirvensalmi , 14.08.2019
§ 34 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen
vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1339, Hirvensalmi , 14.08.2019
§ 35 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen
vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1267, Hirvensalmi, 14.08.2019
§ 36 Maa-aineslupien siirtäminen ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta
ilmoittaminen; YIT Teollisuus Oy, 15.08.2019
§ 37 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen
vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Pehemäentie 8, Hirvensalmi, 27.08.2019
§ 38 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Maanrakennus Leppä Ky,
Pertunmaa, 05.09.2019
§ 39 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen
vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1229, Hirvensalmi, 12.09.2019
§ 40 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen
vesijohto- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Joutsantie 1632 B, Hirvensalmi, 12.09.2019
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 58
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuonna 2020
MliDno-2019-1494
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Ympltk Talousarvio 2020
Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvioraamin vuodelle 2020 ja valtuuttanut
talouspalvelut laatimaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy
vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §
110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla
näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista
päättää kaupunginvaltuusto.
Mikkelin kaupungin vuoden 2018 tulos oli 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja
talousarviovuotta 2020 ja suunnitelmakautta 2021-2024 leimaa näin ollen voimakas
talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden
tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja
palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021-2024 määritetyt sopeutustavoitteet onkin huomioitava
talousarviovalmistelussa.
Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Lautakunnat ja
johtokunnat valmistelevat vuoden 2020 talousarvion kaupunginhallituksen 20.8.2019
vahvistaman talousarvioraamin pohjalta.
Talousarvioraamin keskeiset muutokset:
Varautuminen Essoten kuntalaskutuksen nousuun; arvio v. 2020
kuntalaskutusosuudesta on noin 192,3 milj. euroa (TP2018: 190,5 milj. euroa).
Palkankorotusvaraus 1,5 % v. 2019 tasosta, kiky-sopimuksen päättymisen myötä
korkeampi lomarahaprosentti 5,5 % (kiky-vuosina taloussuunnittelussa käytetty
3,85 %).
Työmarkkinatuen kuntaosuus, tavoite -0,3 milj. euroa.
Kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja nopeutettujen
säästötoimenpiteiden talousvaikutukset on viety talousarvioraamiin, jonka
mukaisesti hallintokunnat laativat talousarvioesityksensä.
Palvelualueiden ilmoittamat toiminnalliset muutokset on viety
raamineuvottelujen yhteydessä talousarvioraamiin.
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Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa pääpaino on tavoiteorganisaation
laatimisessa. Henkilöstösuunnittelu pohjautuu kaupungin strategiaan, strategisiin
kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen ja vuonna 2019
valmistuneeseen palvelusuunnitelmaan. Tavoiteorganisaatiota kuvataan
tulosyksikkötason kautta ja syksyn 2020 aikana kuvataan koko kaupungintason
tavoiteorganisaatio, johon sisältyy 120 henkilötyövuoden vähennystavoite.
Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2020,
henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen ja
ympäristölautakunnan ohjelmakortin vuodelle 2020. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta ei esitä uusia virkoja perustettavaksi tai olemassa olevia virkoja
lakkautettavaksi talousarviovuoden 2020 aikana.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan
talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn
henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian ohjelmakorttien toimenpiteet vuodelle
2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Minna Pöntinen ja Heikki Liukkonen saapuivat kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana.
Tiedoksi
MIkkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja
Kangasniemen kunnanhallitukset
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§ 59
Talousarvion toteutumisen seuranta 1-7/2019, ympäristölautakunta
MliDno-2019-1229
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Raportointipohja 7 2019 ympäristöltk
Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja
talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa
vuodessa.
Talousarvion 7/2019 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion
toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä
talousarvion toteuttamiseksi.
Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty
liitteessä. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-7/2019
tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja
Kangasniemen kunnanhallitukset
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§ 61
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen
MliDno-2019-1722
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lintunen
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimusten täyttymisen määräaika ranta- ja
pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä päättyy 31.10 2019. Ympäristönsuojelulaki
mahdollistaa poikkeamisen hakemisen puhdistusvaatimuksista enintään viiden
vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että
ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä
huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan
kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat
kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.
Poikkeamisen myöntävää viranomaista ei ole määrätty ympäristönsuojelulaissa, joten
jokaisen Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuskunnan tulee antaa
toimivalta poikkeamispäätösten tekemiseksi hallintosääntöönsä tehtävällä lisäyksellä.
Koska kyseessä on ympäristönsuojelulain mukainen asia, toimivalta on luontevinta
antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Mikkelin seudun
ympäristölautakunnalle, joka voi edelleen delegoida päätösvaltaa alaiselleen
viranhaltijalle. Päätösten tekijä voi periä päätöksistä taksansa mukaista maksua.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden voimassa olevassa taksassa se on 120 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja
Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja
edelleen kaupungin ja kuntien valtuustoille, että ne määrittelevät Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d §
mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen)
myöntämisessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus ja Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan kunnanhallitukset
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§ 62
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Hölön maa-ainesalue, Mäntyharju
MliDno-2019-941
Valmistelija / lisätiedot:
Simo Ylönen, Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Yhteislupapäätös Hölön maa-ainesalue Mäntyharju
Jari Dozzo on jättänyt 25.2.2019 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen
maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen
ympäristölupahakemuksen Mäntyharju kunnan Partsimaan kylään tilalle Hölö 507-
424-2-199.
Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Nyt haetaan lupaa 60 000 m3ktr maa- ja
kiviaineksen ottamiseen 10 vuoden aikana. Ottoalueen yhteispinta-ala on 2,6 ha.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja
ympäristönsuojelun maksutaksan (30.1.2019 § 11) mukaisesti yhteensä 4 110 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin ja
ympäristölupapäätös valtakunnalliseen ns. YLVA-tietojärjestelmään.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
päätöspöytäkirjan ja myöntää Jari Dozzolle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten
mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Mäntyharjun kunnan Partsimaan kylään tilalle
Hölö 507-424-2-199.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; lausunnon antajat; Lupapiste; valmistelija; laskutus.
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§ 63
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Kankaistenmaan ottoalue, Mäntyharju
MliDno-2019-1384
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Yhteislupapäätös Kankaistenmaan maa-ainesalue Mäntyharju
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy on jättänyt 9.5.2019 ympäristölautakunnalle maa-
aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n
mukaisen ympäristölupahakemuksen Mäntyharjun kunnan Hyyrylän kylään tilalle
Timo Suutarisen yhteismetsä 507-874-5-1.
Kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan 70 000 m3ktr:n määrän
hiekan ja 28 000 m3ktr:n kallion ottamiseen sekä louhinta-, murskaus- ja
seulontatoiminnoille 15 vuoden aikana. Kaivualueen ala on 5,35 ha.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja
ympäristönsuojelun maksutaksan (30.1.2019 § 11) mukaisesti yhteensä 4 281 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin ja ympäristölupa
ns. YLVA-rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi 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-aines- ja ympäristöluvan Mäntyharjun kunnan
Hyyrylän kylään tilalle Timo Suutarisen yhteismetsä 507-874-5-1.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; Muistutuksen tehnyt (1); Lupapiste; lausunnon antaja;
valmistelija; laskutus.
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§ 64
Kompostorin sijoittaminen kiinteistöllä
MliDno-2019-1240
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Asia, joka koskee kompostorien siirtoa naapurin rajalta, on tullut vireille
jäteasiaintarkastajalle 23.4.2019. Asian on laittanut vireille naapuri, jonka rajalla
kompostorit ovat olleet sijoitettuna.
Kompostorien paikasta määrätään Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksissä. (JL 91
§ Kunnan jätehuoltomääräykset). Mikkelin kaupungin jäteasiaintarkastaja on
kirjeellään huomauttanut ko. kiinteistön haltijoita ja kehottanut toimimaan
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Kompostorit ovat olleet sijoitettuna rajalle ilman naapurin suostumusta.
Kompostoreita ei siirretty jäteasiaintarkastajan ohjekirjeen mukaisesti, joten asia siirtyi
Mikkelin seudun ympäristöpalveluille / Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joille
kuuluu jätehuoltomääräysten toteutumisen valvonta. (JL 24 § Yleiset
valvontaviranomaiset)
Asiassa on kuultu molempia osapuolia.
Asiaan liittyvät Ympäristöpalvelujen lähettämät kirjeet ja saadut vastineet ovat tämän
pykälätekstin oheismateriaalina. Samoin jäteasiaintarkastajan kirje sekä 3.9.2019
tarkastuskäynnillä otetut kuvat ovat päätöksen oheismateriaalina. Nämä asiakirjat
ovat merkitty salaiseksi, koska ne sisältävät yksityishenkilöiden nimiä ja osoitetietoja.
Tarkastuskäynnillä toistettiin kirjeissä todetut asiat. Poikkeusta kompostoreiden
sijoittamiselle naapurin rajalle ei ole haettu. Omistajat eivät olleet halukkaita
toimimaan annetun ohjeen mukaisesti vaan esittivät, että asia käsitellään
ympäristölautakunnassa.
Jätelain mukaan jätehuoltomääräysten rikkomisesta annetaan ensin valvontamääräys
lopettaa jätehuoltomääräysten vastainen toiminta ja toiminnan toistuessa määrätään
rangaistus. Valvontailmoitusta seuraava toimenpide voi olla toiminnasta riippuen
jätelain 129 §:n mukainen uhkasakko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Koska kompostorien sijoittamiselle 4 metriä lähemmäksi naapurirakennuspaikan
rajasta ei ole naapurin suostumusta, määrätään kompostorit (laitteet, joilla
kompostoidaan) kiinteistöllä 491-20-52-2 siirtämään Mikkelin kaupungin
jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään 4 metrin päähän naapuritontin 491-20-52-
3 rajasta 30 päivän kuluessa saantitodistuksellisen kirjeen vastaanottokuittauksen
päivämäärästä lukien.
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Mikäli määräystä ei noudateta annettuun päivämäärään mennessä, käsitellään asia
uudestaan ympäristölautakunnassa ja annetaan vastaava määräys. Määräyksen
noudattamisen tehostamiseksi tullaan asettamaan 500 euron uhkasakko.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Saantitodistuksella kiinteistölle, jolla kompostorit sijaitsevat, tavallisella kirjeellä
asianosiselle naapurille
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§ 65
Ojitusta koskeva erimielisyys kiinteistöjen 491-457-4-215 ja 491-457-8-0 alueilla
MliDno-2018-1966
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Tanskanen
Liitteet

1 Liite1 Ojitusasia
Kalevi Välimäki ja Pirjo Välimäki (jäljempänä Välimäki) ovat toimittaneet 21.9.2018
Mikkelin kaupungin kirjaamoon vireillepanoasiakirjan, joka on nimetty hallintopakon
määräämistä koskevaksi hakemukseksi. Hakemus on sisällöltään laaja
sisältäen useita sekä ympäristönsuojelulain että vesilain hallinnonalaan liittyviä
vaatimuksia. Kyseisiä vaatimuksia on käsitelty aiemmin sekä viranhaltijoiden että
lautakunnan toimesta valvonta-asioina (6.9.2018 § 86, MLiDno-2017-2280).
Hakemus käsittelee pääosin ojituksen toteutustapaa tilalla 491-457-4-215, minkä
osalta kiinteistöjen 491-457-4-215 ja 491-457-8-0 omistajilla on toisistaan poikkeava
näkemys. Asiaa on selvitelty ja valmisteltu vesilain (587/2011 VL) 5 luvun 5§
tarkoittamana ojitusta koskeaa erimielisyyttä koskevana päätösasiana, jonka osalta
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen.
Vireillepanoasiakirjan keskeiset vaatimukset olivat:
””Hallintopakon vireillepanohakemus vesien johtamisesta.Kiinteistöltä 491-457-4-215
Laurilan tila lohkolta Uusikuu virtaa oja Välimäen tontille ( 491-457-8-0) päin lähelle tontin
yläpuolista rajaa. Ojan päästä vesi valuu edelleen Välimäen tontille ja aiheuttaa tontilla
vettymishaittaa nurmikolle ja rakennuksien perustuksille. Lisäksi ojaan tulee sateiden
aikana lantavettä maahan sekoitetusta ja haudatusta lannasta noin 50 metrin päässä
tontin yläpuolella runsaasti nokkosia kasvavalla alueella. Ojassa on vuonna 2017 Mikkelin
seudun ympäristöpalvelujen tarkastuspöytäkirjan mukaan todettukorkea fosforipitoisuus (
840 mikrogrammaa litrassa ).
Vaadin, että ojastosta ei enää johdeta vesiä Välimäen tontille. Vesilain ( 587/2011 )5 luvun
7 pykälän 1 momentin mukaan ojitus on toteutettava niin, että valumavedet eivät enää
kulje tontille ja aiheuta siellä vahingollista vettymistä ja muutakaan edunmenetystä.”
Vireillepano sisälsi osin samoja vaatimuksia mitä on käsitelty Mikkelin seudun
ympäristölautakunnassa 6.9.2018 § 86 - Hallintopakon vireillepanohakemus lannalla
haudatun alueen kunnostamiseksi kiinteistöllä 491-457-4-215. Osaa vireillepanoon
liittyvistä vaatimuksista on käsitelty aiemmin myös asianumeroilla MLiDno-2017-
2280. Näiden ohella ojitusta ja vesien johtamista mainittujen tilojen alueilla on
käsitelty aiemmin vesilain (587/2011 VL) mukaisena valvonta-asiana, johon
liittyen tehtiin paikalle maastokäynnit 11.8.2017 ja 13.9.2017. Valvonta-asiasta
laadittiin 20.10.2017 päivätty muistio. Asian käsittelyä valvonta-asiana ei jatkettu koska
muistiossa kuvatuilla toimilla katsottiin saavutetun sellainen asiantila vesien
johtamistavan osalta, johon kumpikin asian osapuoli oli suostuvainen. Syksyllä 2018
paikalle tehdyn maastokäynnin yhteydessä ojituksen tilanne (vesien kokoaminen ja
johtaminen) vastasi 2017 syksyn tilannetta.
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Asian kirjallisessa valmistelussa on pyydetty hakijaa täydentämään hakemustaan
ojitusta koskevalla suunnitelmalla ja kuultu vastakkaista osapuolta. Tämän lisäksi on
pidetty 31.5.2019 paikalla tarkastus. Tarkastuksella esille tulleen pohjalta oletettiin
syntyvän asiassa vapaaehtoinen sopimus, minkä vuoksi osaksi tarkastuspöytäkirjaa
valmisteltiin sovintosopimus. Pöytäkirjan laadinnan yhteydessä
saatujen korjausesitysten perusteella päädyttiin käsitykseen, että vapaaehtoiseen
sopimiseen ei ole olemassa enää edellytyksiä. Asian valmistelua jatkettiin
alkuperäisenä VL 5 L 5§ mukaisen riidanratkaisupäätöksen valmisteluna.
Asian eri vaiheissa toimittamiensa vaatimusten ja hakemuksen täydennysten
perusteella Välimäen keskeiset näkemykset vesilain mukaisen hallintoasian osalta
ovat :
1. Kiinteistön 491-457-4-215 2017 toteutetussa ojituksessa on kyse ojituksessa
kerätyn veden johtamisesta kiinteistölle 491-457-8-0
2. Veden johtaminen aiheuttaa vettymistä, joka kohdistuu haittana piha-alueella ja
rakennusten perustuksille ja laadun muutoksena pihalla olevan kaivon
vedenlaadulle
Asian valmistelussa kertynyt asiakirja-aineisto kootaan kokonaisuudessaan kansioksi,
joka on nähtävillä ja esitellään lautakunnan kokouksessa.
Seuraavassa selostetaan pääpiirteissään erimielisyyteen liittyvien kiinteistöjen
kuivatustilanne ja koottavien vesien johtamistapa. Selostuksessa esitellyt ojat yms.
asian ratkaisuun liittyvät rakenteet ja maastonkohdat esitellään päätöksen
liitekartassa ( LIITE1) Tesktissä esiintyvät kirjaintunnukset viittaavat kartan
merkintöihin:
Välimäen omistaman kiinteistön 491-457-8-0 piha-alue on alavaa pääosin Hietanen –
järven järjestelyssä syntynyttä vesijättömaata. Rakennukset on rakennettu pääosin
vanhan vesijätön alueelle, jossa maanpinta on 30-70 cm Hietanen järven
karttakorkeuden 125,6 m (N2000) yläpuolella. Alue on matalaan veteen aikaisemman
vedenkorkeuden vallitessa tasaantunutta rantaterassia. Alueen maaperä on
hienoaineksista ja huonosti vettä läpäisevää. Paikalle tehdyillä käynneillä
(2017,2019) pihamaan maaperä on vaikuttanut paikoin pehmeältä ja
vetiseltä. Aluetta kuivattaa tällä hetkellä kiinteistön halki kulkeva osapuilleen pohjois-
etelä suuntainen oja, joka on toiminut aiemmin pääosin Soikkalantien alapuoliselta
ojitusalueelta (C. valuma-alue osapuilleen 1,6 ha ) koottujen vesien purku-
uomana. Soikkalantien ali johtaa tähän ojaan rumpu, jota myöten ojaan johdetaan
ainakin ylivaluman vallitessa vesiä myös Soikkalantien yläpuoliselta 6,7 ha pääosin
ojittamattomalta alueelta (B). Tilalle ei ole toteutettu niskaojituksia tilan
pohjoisrajan suunnasta luontaisesti valuvan veden haittojen rajoittamiseksi ja ojaa
myöten pois johdettavaksi. Kiinteistön omistaja on kertonut sulkeneensa tämän ojan
2007 ja tämän muutoksen seurauksena tältä valuntatilanteesta riippuen yhteensä
noin 1,6- 7,5 ha alalta kootut vedet on ohjattu itään johtavaa poikkiojaa myöten
Hietanen -järveen. Vuonna 2017 ylivalumatilanteessa paikalle tehdyn maastokäynnin
aikana oli havaittavissa, että myös tämän itään ohjatun ojan vedet purkautuvat
ainakin osittain pintavaluntana maastoa myöten kiinteistön 491-457-8-0 idän
puoleisen rajan tuntumassa. Hakemuksessa mainitun talousvesikaivon osalta
todetaan, että kaivo ei ole tällä hetkellä talousvesikäytössä eikä hakija ole
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toimittanut tutkimustuloksia kaivon veden soveltuvuudesta talousvedeksi. Kaivo on
vesistön rantaviivan lähellä ja 31.5.2019 tarkastuksella hakija on kertonut kaivoveden
laadussa esiintyvän ajoittain aistinvaraisesti havaittavia virheitä.
Tilan Laurila 491-457-4-215 osalta käsiteltävä asia koskee tilan Soikkalantien
alapuoliselle, nykyisin laitumena olevalle lohkolle kaivettuja ojia ja niiltä
ojilla koottavan kuivatusveden johtamista (A. valuma -alue 1,9 ha). Nykyisen
laidunalueen ojat on kaivettu alun perin luultavasti jo ennen vuotta 2000, ojan valuma
alue on ollut tuolloin noin 1,2 ha. Noin vuonna 2007-2009 ojitusta muutettiin
kaivamalla oja nykyisellä peruskartalla näkyvän ojakon jatkoksi kohti tilan 491-457-8-
0 länsinurkkaa. Vuonna 2017 ojituksesta tehty kantelu koski tätä ojaosuutta. Paikalle
23.8.2017 tehdyn maastokäynnin yhteydessä asian osapuolet sopivat ainakin
osittaisessa yhteisymmärryksessä, että tilan 491-457-4-215 omistaja täyttää
kustannuksellaan tilanteen korjaamiseksi tämän ojaosuuden, ja johtaa yläpuolisella
ojitukselta koottavat vedet kaivettavaa uutta ojaa myöten noin 20 m etäisyydelle
tilan 491-457-8-0 luoteisrajasta. Ympäristöpalvelut kävi syyskuussa 2017
varmistamassa työt tehdyn sovitulla tavalla. Käsillä olevassa asiassa erimielisyys
koskee muiden asioiden ohella varsinkin 2017 kaivettua ojaosuutta. Paikalla pidettiin
31.05.2019 päätöksen valmisteluun liittyvä tarkastus, jonka tarkastuspöytäkirjan
yhteyteen luonnosteltiin tarkastuksen kulun pohjalta asiaan liittyvä
sovintosopimus. Pöytäkirjan tarkastusprosessin yhteydessä kävi ilmi,
että edellytyksiä sopimiseen ei kuitenkaan ole enää olemassa. Sopimusluonnoksen
mukaan tilan 491-457-4-215 omistaja oli
valmis rakentamaan valunnan ohjaamiseksi ja viivyttämiseksi 2017 rakennettuun
ojaan kaksi patoa. Tässä ratkaisutavassa laitumelta koottavat kuivatusvedet pääosin
ohjattaisiin pintavalunnaksi metsätalouskäytössä olevalle alueelle laitumesta nähden
etelään (Liite 1) . Tämä mahdollisuus huomioidaan annettavan
päätöksen päätösesityksessä vaihtoehtoisen määräyksen osana.
Käsillä olevassa hallintoasiassa on kyse sen ratkaisemisesta, onko tilalla 491-457-4-
215 toteutetulla ojituksella ja ojittamalla kootun veden johtamisella aiheutettu asian
vireille panijalle sellaista vesilain 5L:ssa kuvattua ojitukseen liittyvää haittaa, että
ojittaja on velvoitettava oikaisemaan syntynyt tilanne. Tämän ohella tarkastellaan
vaihtoehtoisesti, onko jollakin tilalla 491-457-8-0 toteutetulla tai toteuttamatta jätetyllä
muutoksella ollut vaikutusta tilalla koettaviin haittoihin.
Asian ratkaisemiseen vaikuttaa myös se seikka, että asian osapuolien välillä on
aiemman vuonna 2017 paikalle tehdyn valvonnan yhteydessä ollut ainakin osittainen
yhteisymmärrys siitä, miten vuonna 2017 vallinnut kanteluun johtanut tilanne
oikaistaan.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Toinen riidan osapuolista on tiettävästi edelleen suostuvainen
toteuttamaan 31.5.2019 tehdyllä tarkastuksella pöytäkirjaan kirjatun
sovintosopimuksen. Tämän vuoksi päätösesitys annetaan kahtena vaihtoehtoisena
määräyksenä.
1. Kiinteistön 491-457-4-215 omistaja Mika Luukkonen Oy:n tulee
kustannuksellaan tehdä vuonna 2017 kaivettuun ojaan tämän päätöksen
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liitekarttaan merkityt kaksi pengerleveydeltään 10 ja 3 m leveää
maapengerpatoa ja ylivalumatilanteessa maastoon kuivatusvesiä johtavat purku-
uomat (VL 5L 7§), tai
2. Vaihtoehtoisesti tilan 491-457-4-215 omistaja Mika Luukkonen Oy:
n tulee osallistua kiinteistölle Hietaranta 491-457-8-0 kaivetun kuivatusojan
kunnostukseen ja kunnossapitoon, yläpuolisen valuma-alueen ojittamalla
kuivatetun alan osuuttaan vastaavalla osuudella (VL 5L 12§).
Kyseisen ojan pituus on noin 50 m ja valuma-alue osapuilleen 2 ha. Valuma-
alueesta 1 ha lasketaan ojittamalla kuivatetuksi hyötyalaksi, josta 0,85 ha
lasketaan tilan 491-457-4-215 hyötyalaksi ja 0,15 ha lasketaan tilan 491-457-8-
0 hyötyalaksi (VL 5L 7§ ,8§, 9§).
Vaaditut toimet tulee toteuttaa kolmen kuukauden sisällä siitä, kun tämä päätös on
laivoimainen. Suoritetuista toimista tulee ilmoittaa ympäristölautakunnalle kirjallisesti.
Päätöksen lisäksi annetaan seuraavat menettelyä koskevat ohjaukset:
Mikäli Välimäki katsoo näiden ratkaisutapojen toteuttamisen jälkeen edelleen
kärsivänsä kiinteistön 491-457-8-0 alueella yksityistä etua haittaavasta maaperän
vettymisestä, voivat he tämän päätöksen estämättä kaivaa kustannuksellaan
kiinteistön 491-457-4-215 vasten olevalle rajalle niskaojan yläpuolisesta maastosta
valuvasta vedestä aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi (VL 5L 10§). Ojituksesta, mikäli
kyseessä ei ole vesilain 5L 6§ tarkoitetulla tavalla vähäinen ojitus , tulee ilmoittaa
hankkeesta ELY-keskukseen 60 päivää ennen hankkeen toteuttamista
Tässä päätöksessä asia on ratkaistu tilan 491-457-8-0 alueella koettuun
vettymishaittaan liittyvänä yksittäisenä kahden osapuolen välisenä erimielisyytenä,
joka koskee aineellisen ratkaisun osalta pääosin laitumelta koottavien kuivatusvesien
johtamistapaa. Mikäli osapuolet päätyvät hakemaan päätökseen muutosta ja tässä
yhteydessä esim. muutoksenhakuperusteista ilmenee että erimielisyys koskee
laajemman alueen kuivattamista ja vesien johtamista arvioi
ympäristölautakunta, että kyseessä ei ole sen toimivaltaan kuuluva VL 5L 5§ asia
vaan asia tulee siirtää asiassa toimivaltaiseksi katsotulle viranomaiselle.
Päätöstä perustellaan seuraavasti.
Riidanalainen asia on ollut tarpeen ratkaista päätöksellä koska asiasta ei ole pystytty
sopimaan. Hakemuksen sekä saadun ja hankitun selvityksen
perusteella pidetään todennäköisenä että tilan Laurila 491-457-4-215 alueella
toteutettu ojitus ja ojittamalla kootun veden johtaminen noin 20 m etäisyydelle
tilan Hietaranta 491-457-8-0 luoteisrajasta äärevöittää tilan 491-457-8-0 läpi
kulkeutuvaa maaveden ja pohjaveden valuntaa ja voi osaltaan vaikuttaa myös
tilan kuivatustarpeeseen. Tilan Hietaranta rakennuspaikka on kuitenkin perustettu
pääosin järven järjestelyn lopputuloksena syntyneelle alavalle vettymisherkälle
vesijätölle eikä tilan omistaja ole ryhtynyt tilan kuivatustilan
parantamiseen esimerkiksi katkaisemalla yläpuoliselta alueelta tulevaa valuntaa
rajalle rakennettavalla niskaojalla. Näiltä osin Hietarannan omistajan katsotaan
osaltaan myötävaikuttaneen mahdollisen haitan syntyyn. Näiden syiden
takia katsotaan määräyksessä 1 mainitut toimet asiassa riittäviksi valunnan
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hidastamis- ja ohjaustoimiksi. Vaihtoehtoinen määräys 2 mahdollistaa tarvittavan
haitan ennalta ehkäisemisen VL 5L 7§ ojaa kunnostamalla tilanteessa että
kiinteistön omistaja ei suostu tätä sallimaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosaiset, Etelä-Savon ELY -keskus
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§ 66
Tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Tanskanen
Itä-Suomen hallinto-oikeuden 5.6.2019 antama päätös 01249/18/5404 Mikkelin
seudun ympäristölautakunnan 4.5.2018 antamasta maa-ainesten ottoa
koskevasta päätöksestä
Mikkelin ympäristölautakunta on myöntänyt kokouksessaan 26.4.2018 Mäntyharjussa
sijaitsevalle tilalle Kieppi maa-ainesluvan, josta on valitettu. Samalle hankkeelle
myönnetty ympäristölupa on tullut kumotuksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä
18.10.2018. Maa-aineslupaa koskevan valituksen osalta Itä-Suomen hallinto-oikeus
arvioi, että asiassa esitetyn (melu)selvityksen ja asutuksen etäisyyden ja alueen
olosuhteiden perusteella jää epäselväksi, onko hakemuksessa tarkoitettu toiminta
järjestetty siten, ettei ottamistoiminnasta aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa
tarkoitettua haittaa tai vaaraa asutukselle, joka estäisi maa-ainesluvan myöntämisen.
Tämän johdosta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen maa-
aineslain 3 §:n 4 momentin vastaisena.
Pintavesien ekologisen tilan luokitus on päivitetty
Vesienhoidon kolmas ohjelmakausi käynnistyy 2022 ja tähän liittyvä vesienhoidon
suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2018. Tähän liittyen alustava
vesimuodostumakohtainen vesien ekologista laatuluokkaa koskeva luonnos julkaistiin
12.9.2019. Tämä kolmas luokitus on ensimmäinen, jossa on käytetty suhteellisen
kattavasti myös vesistöjen biologisia luokitustekijöitä.
Vesienhoidon toisen suunnittelukauden luokituksessa Mikkelin vesimuodostumista
(135 kpl) 13 oli hyvää heikommassa ekologisessa tilassa. Yleisesti Etelä-Savon osalta
voidaan todeta, että ekologisen tilan osalta keskimääräinen laatuarvo on hienoisesti
parantunut. Osaltaan kyse on ollut luokituksessa käytettävän
vesimuodostumajaotuksen tarkentumisesta ja varsinkin biologisiin luokitustekijöihin
liittyvän tiedon lisääntymisestä.
Ekologisessa luokissa tapahtuva tilan muutos on hidas prosessi. Koska itse
luokkajakaumassa tapahtuva muutos voidaan havaita käytännössä vasta ympäristön
tilan muututtua, on Mikkelin kaupunkistrategian kestävän kehityksen ohjelmassa
päädytty seuraamaan niiden painetekijöiden kehitystä, jotka ennustavat ekologisen
tilan mahdollista muuttumista. Käytännössä seurattavina muuttujina ovat vesitöihin
kulkeutuvaan ulkoiseen kuormitukseen vaikuttavat kuormituslajit (pistekuormitus,
metsätalouden kuormitus, maatalouden kuormitus, haja-asutuksen kuormitus) niillä
vesistöalueilla, joihin joudutaan kohdistamaan vesienhoidon erityisiä toimenpiteitä.
Seurantavesistöiksi on valittu kolme vesistöaluetta, joiden alueella ainakin osa
vesimuodostumista on hyvää ekologista tilaa heikommassa luokassa (Mikkelin
alapuolinen Saimaa Mikkelistä Juurisalmeen asti, Otavan Kotalahti ja Kyyvesi).
Uusimmassa vielä epävirallisessa luokituksessa näiden kolmen kohdealueen vesitöistä
vesien ekologinen tila on parantunut hyväksi Otavan Kotalahdella. Muilla kahdella
tarkastelualueella on alustavan luokituksen perusteella edelleen ekologiselta tilaltaan
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hyvää heikommassa kunnossa olevia vesimuodostumia: Mikkelin alapuolinen Saimaa,
Kyyveden Hirviselkä ja Suovunselkä, Lisko ja Pankalampi.
Käytännössä hajakuormitusta ei voida mitata eri kuormituslajien osalta tarkasti ja
kehitystä voidaankin arvioida vain tukeutuen suhteellisen karkeisiin mallilaskelmiin.
Kehityskulun arvioimisessa on kyse lähinnä muutoksen suunnasta ja mittakaavasta
tehtävistä arvioista. Seuraavassa esitetään katsaus näiden alueiden painetekijöiden
kehityksestä vuosina 2004-2019 niiltä osin, kun kehitys liittyy kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuun piiriin kuuluvaan hallinnonalaan
(haja-asutuksen jätevesisäännösten ympäristönsuojelulain nojalla suoritettava
valvonta, jätevesijärjestelmien käyttöä koskeva jätelain nojalla suoritettava valvonta,
vesihuoltolain valvonta).
Pääosa Mikkelin kaupungin edistämästä haja-asutusalueiden
vesihuoltorakentamisesta on kohdistunut näiden vesistöjen valuma-alueille. Vuoden
2004 jälkeen on kytketty Mikkelin alapuolisen Saimaan, Kyyveden ja Kotalahden
valuma-alueilla noin 1000 kiinteistöä vesiosuuskuntien viemäriverkkoihin. Yksittäisen
vakituisesti asutun haja-asutuskiinteistön kytkeminen viemäriverkkoon arvioidaan
vähentävän ympäristöön kulkeutuvaa fosforikuormitusta vuositasolla vajaalla kilolla.
Yksittäisistä tarkastelujaksolla 2004-2019 toteutetuista toimenpiteistä
viemäriverkkojen rakentamisen haja-asutusalueelle arvioidaan olleen näiden
vesistöjen valuma-alueilla merkittävin kuormitusta alentava tapahtuma.
Toisena tarkastelujakson alkupuolella vastakkaiseen suuntaan vaikuttaneena tekijänä
voidaan mainita varsinkin ajanjaksona 2004-2014 vallinnut hajarakentamisen
suosio. Ajanjaksona yli puolet nykyisen Mikkelin alueella toteutetusta
pientalorakentamisesta toteutettiin hajarakentamisena. Osa haja-asutusalueelle
rakennetuista kiinteistöistä liittyi järjestettyyn vesihuoltoon, jolloin uudisrakentamisen
yhteydessä toteutettujen kohteiden yksikkökuormitus on ollut ennen vuotta 2004
toteutettua rakentamista pienempi. Näiden kahden tekijän osalta yhteisvaikutuksena
arvioidaan, että ajanjaksolla 2004-2019 viemäröinnillä aikaansaatu potentiaalinen
hyöty ei ole toteutunut aivan täysmääräisesti. (Arviolta 800 P kg /a potentiaalista
toteutunut noin 600 P kg/a).
Kolmas kuormitusta ainakin tilapäisesti vähentävä kehityskulku liittyy
tarkastelujakson lopulla tapahtuneeseen kaupungistumisen nopeahkoon
etenemiseen. Kaupungin sisäisen muuton kautta on vakituinen asutus vähentynyt
kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana kaikilla kolmella tarkastelualueella. Neljäs
haja-asutuksen kuormitukseen vaikuttava kehitystekijä on jätevesijärjestelmien
luvanvaraisilla saneerauksilla saavutettu kuormituksen vähenemä. Järjestelmien
uusimisilla tullaan saavuttamaan siirtymäaikana 2004-2019 jossain määrin
ympäristöön johdettavan kuormituksen vähentymistä mutta vesienhoidon
toimenpideohjelmaan ohjelmoidussa laajuudessa tilanteen parantumista ei tule
tapahtumaan. Kunnan ympäristövalvonnan käytössä ei ole kattavaa tietoa siitä, millä
laajuudella luvalla hyväksyttyihin suunnitelmiin perustuva uusiminen on kohdistunut
tarkastelluille valuma-alueille.
Kaikkiaan Mikkelin vesipuitedirektiivin mukaisista vesitöistä valtaosa (selkeästi yli
90% pinta-alasta) on ekologiselta tilaltaan edelleen hyvässä kunnossa. Useamman
tyyppiset ongelmat keskittyvät pitkälti muutamalle alueille, jotka ovat sekä
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valtakunnallisessa että paikallisessa ympäristövalvonnan omassa valvonnan
suunnittelussa tunnistettu melko yhtäläisesti. Tämän lisäksi ympäristön tila voi olla
muuttunut ihmistoiminnan vaikutuksessa usein pienillä kooltaan alle 50 ha kokoisilla
valuma-alueen latvavesillä.
Vesienhoidon kolmannen kauden vesienhoito-ohjelman laadinta jatkuu vuoteen 2022
asti, missä vaiheessa vahvistetaan vesistöjen tilaa koskeva ekologinen luokitus.
Asetettu hoidon painopiste on kahtalainen. Toisaalta keskitytään hyvää
huonommassa kunnossa oleviin kohteisiin, minkä lisäksi toisena painopistealueena
ovat ne vesimuodostumat, joiden tila- tai painetekijät viittaavat mahdolliseen tilan
heikkenemiseen (riskikohteet). Painopistealueiksi on tunnistettu alustavasti pitkälti
samoja korkean ravinnekuormituksen ja orgaanisen aineen ominaiskuormituksen
valuma-alueita, joille myös haja-asutuksen kuormitusvaikutus pitkälti keskittyy.
Alustavien painetekijäaineistojen perusteella tulevalla vesienhoitokaudella
valokeilaan tullee nousemaan turvemaiden alueidenkäyttö yleisesti ja erityisesti
metsätalouden kuormitus ja vesienhoitotoimenpiteet.
Kunnan ympäristövalvonta osallistuu vesienhoidon suunnitteluun tuottamalla ja
tarjoamalla vesienhoidon suunnitelman laatijalle paikallista tietoa kuormitustekijöistä,
olosuhteista ja muutostrendeistä. Jotta tässä onnistuttaisiin, pitää kunnan
organisaation pystyä kokoamaan, tuottamaan ja ylläpitämään soveltamiskelpoisessa
muodossa tietoa oleellisista painetekijöistä ja niiden kehityksestä. Kun
jätevesisäädösten aikatauluun sidottu siirtymäaika päättyy 31.10.2019, on tärkeää
muodostaa kunnan ympäristövalvonnan omana toimintana nykyistä tarkempi
tilannekuva siirtymäaikana toteutetuista vesihuoltolaitteiden saneerauksista ja
yleisemminkin kiinteistöjen vesihuoltovarusteista sekä liittymistä.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
Merkitään, että Markku Lamponen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana.
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Muutoksenhakukielto
§55, §56, §57, §58, §59, §61, §66
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§63
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.
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Oikaisuvaatimus
§60, §64
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
§62, §65
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

