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§ 71
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Maria Närhiselle myönnetään
läsnäolo- ja puheoikeus.
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§ 72
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raija Pöyry ja Erika Nyström.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Pöyry ja Erika Nyström.
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§ 73
Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset
Terveysvalvonnan johtaja
•
•

§ 24 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta
koskevassa asiassa/ H&K Eriksson, K-market Karpalo, Pertunmaa,
19.08.2016
§ 26 Huoneiston hyväksyminen, Päiväkoti Aarresaari, 08.09.2016

Ympäristöpäällikkö
•
•
•

§ 33 Päätös meluilmoituksesta, elokuvan kuvaukset Läsäkoskella
24.8. - 26.8.2016, 23.08.2016
§ 34 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Destia Oy,
Vt 5, Mikkeli, 25.08.2016
§ 35 Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa moottorikäyttöisillä
ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan kilpailuun, 19.09.2016

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 74
Tiedoksi
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0185/2 - Valitus vesitalousasiaa
koskevassa päätösasiassa 26/2015/2, Mäntyharju
Vaasan hallinto-oikeus on 13.9.2016 antamallaan otsikossa mainitulla
päätöksellä kumonnut kaksi Itä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksen lupamääräystä ja palautti asian em. lupamääräysten osalta
aluehallintovirastolle uudelleen ratkaistavaksi. Asia koski Woikoski
Oy:n suunnitelmaa Voikoskeen rakennettavaa kalatietä ja uutta
voimalaitosyksikköä. Woikoskella on nykyisen padon ja laitoksen toimintaa
koskeva vuonna 1923 ratkaistu vesitalouslupa. Kumotuilta osin päätös
koski rakennettavan kalatien vesitystä koskevia säännöksiä. Hallintooikeus katsoi, että kysymyksessä olevalla päätöksellä ei voida velvoittaa
kompensoimaan 90 vuotta sitten tehdyllä päätöksellä aiheutettua
poikastuotantoalueisiin kohdistunutta haittaa. Osin ratkaisun sisältöön
vaikutti myös kalatalousolosuhteista koskevat hankkeen vaikutuksia koskevat
puutteelliset selvitykset. Päätöksen osana annettiin myös kalatien vesitystä
koskeva ohjaus palautetun päätöksen valmistelua varten. Lupapäätöksen
määräyksenä annettu ympärivuotinen vesitysaika ja viiden vuoden
tarkkailuvelvoite nähtiin pääosin perusteltuna.
Toinen keskeinen hakijan valitusperuste koski säännöstelyä koskevissa
määräyksissä annettua vuoden 1923 päätökseen nähden tarkempaa
ohjausta. Asiaa koski kysymystä, voidaanko haetun luvan nojalla harjoittaa
lyhytaikaissäännöstelyä. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että uuden
voimalaitosyksikön käyttäminen aikaansaa sellaista veden virtaaman sääntelyä,
että lupapäätöksen osana oli tarpeen antaa aiempaa päätökseen nähden
tarkemmat määräykset juoksutuksesta, vaikka hakija ei ollut niitä erikseen
hakenutkaan. Palautettua päätöstä uudelleen ratkaistaessa kuitenkin pitää
varata hakijalle tilaisuus täydentää suunnitelmaa säännöstelyksi.
Etelä- Savon Ely-keskuksen päätös avustuksen myöntämisestä
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (ESAELY /1643/2014) - LöytöVitsiälän alueen viemäröinti, Mikkeli
Otsikossa mainitulla päätöksellään Etelä-Savon Ely-keskus myönsi 21.1.2016
hankkeelle 390 852 € avustusta. Avustuksen kohteena olevilla 21 km
verkostorakentamisella mahdollistetaan viemäriin liittyminen 200 alueen
kiinteistölle. Päätöksellä korvattiin aiempi laajempaa aluetta koskenut
27.4.2015 tehty avustuspäätös.
Aluehallintoviraston päätös 30.8.2016 Teurisuon turvetuotantoalueen
ympäristölupa, Kangasniemi
AVI teki päätöksen hallinto-oikeuden sille palauttamasta Turvetuote Peat
Bog Oy ympäristölupa- ja toiminnanaloittamishakemuksesta. Hakemus
hylättiin. Perusteluna mainitaan, että Teurisuon turvetuotannon päästöt
aiheuttaisivat alapuolisessa vesistössä (Kälkäjärvien Alajärvi ja Kälkäjoki)
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan alakohtien e ja f
tarkoittamaa ympäristön pilaantumista, joka ilmenisi merkittävänä haittana
vesistöjen käytölle loma-asutukseen ja yleiseen virkistykseen. Lisäksi AVI piti
hakijan esittämää Saloy Oy:n kemikalointiyksikköä kehitysvaiheessa olevana ja
mahdollisesti happamoitumishaittoja aiheuttavana menetelmänä.
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Aluehallintoviraston päätös 2.9.2016 pengerlaiturin rakentamista
koskevan luvan määräajan jatkamisesta kolmella vuodella, Kangasniemi
AVI myönsi kolmen vuoden jatkoajan Kangasniemen kunnalle Käräjäniemen
venesataman kehittämiseen liittyville toimenpiteille.
Itä- Suomen aluehallintoviraston päätös 50/2016/2 - Vesi ja viemärijohdon
rakentaminen Saimaan Juurisalmen ali välillä Naaraniemi- Parikanniemi
ja valmistelulupa, Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään 8.9.2016
myöntänyt haetun vesitalousluvan. Viemäriputki alittaa Mikkelistä Louhivedelle
johtavan 2,4 m väylän. Päätöksen lupamääräyksissä on otettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon sisältö huomioon laitteiston
kunnossapitoa koskevina määräyksinä.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 37/2016/1- Lintusuon
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muutos, Mikkeli
Itä-Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään 2.9.2016
myöntänyt haetun turvetuotantoalueen laajennukselle 20,1 hehtaarin
tuotantolohkolla. Päätös syntyi äänestyspäätöksellä 2-1. Päätös ei ole saanut
lainvoimaa.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 52/2016/2- Sähkökaapelin
rakentaminen Mäntyharjun Karankamäessä Survaannniemen ja
Lähdeniemen välille Pyhäveteen Kallaveden alueen Lähdeniemenselän ja
valmistelulupa, Mäntyharju
Itä-Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään
myöntänyt 8.9.2016 luvan 0,4 kV sähkökaapelin laskemiseen vesistöön.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 53/2016/2 - Antellinrannan
maisemalaiturin ja venepaikkojen rakentaminen ja valmistelulupa,
Mikkeli
Aluehallintovirasto myöntää Mikkelin kaupungille luvan Antellinrannan
maisemalaiturin ja venepaikkojen rakentamiseen ja oikeuttaa kaupungin
ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen
lupapäätöksen lainvoimaseksi tulemista.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 75
Ympäristölautakunnan talousarvio 2017
MliDno-2016-2009
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen, Maria Närhinen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan
20.6.2016 hyväksynyt lautakuntien talousarvioraamit vuodelle 2016 ulkoisten ja
sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta.
Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohdat
Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne on ollut alijäämäinen noin 4-5
milj. € vuosina 2013-2015. Toimialojen tekemien ennusteiden, erityisesti
sosiaali- ja terveystoimen, mukaan kaupungin tilinpäätös tulee olemaan
selvästi alijäämäinen myös vuonna 2016. Talousarvioraamin lähtökohtana
on ollut vuoden 2015 tilinpäätös, toteutumaennuste 2016 sekä vuoden
2017 arvioidut verotulot ja valtionosuudet. Arvion mukaan vuoden 2017
verotulot tulevat olemaan hieman suuremmat kuin kahtena aikaisempana
vuonna. Talousarvioraami 2017 sisältää vuonna 2016 alkavaksi suunniteltuja
tasapainoisen kasvun ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä 1,1 milj. euroa,
joiden vaikutukset jatkuvat vuodelle 2017. Toimialojen, taseyksiköiden ja
liikelaitosten on seurattava talouttaan erityisen tarkasti ja pyrittävä välttämään
kaikkia talousarvion ylityksiä.
Kaupungin strategia valtuustokaudelle
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkitason strategian kokouksessaan
2.9.2013. Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin
strategia. Perustehtävänä on rakentaa vastuullisesti asukkaiden, elinkeinojen
ja ympäristön hyvinvointia. Strategia perustuu kolmeen näkökulmaan;
kuntalaisten hyvinvointiin, elinkeinojen hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen sekä
ympäristön hyvinvointiin.
Kaupunki hyödyntää edelleen tuloskortteja varmistaakseen sen, että
lautakunnat ja toimialat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita
ja sitoutuvat niihin. Kukin lautakunta ja toimiala ottaa vuosittaisen
toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupungin valtuustoon
nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki
tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.
Lautakunnat ja toimialat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät
toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Ympäristölautakunnan
valtuustolle raportoivaan talouskorttiin on otettu yhteensä yhdeksän
indikaattoria, kaksi kansalaisten hyvinvointinäkökulmasta, kaksi
elinkeinojen hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman näkökulmasta sekä viisi
ympäristön hyvinvointinäkökulmasta.Ympäristölautakunnan hyväksymissä
valvontasuunnitelmissa tullaan asettamaan omia tavoitteita, jotka ohjaavat
toimintaa.
Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2017
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Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2016 hyväksynyt talousarvioraamit
toimialoille. Kaupunginhallituksen esittämä talousarvioraami
ympäristölautakunnalle sisältää tuloja 651 000 € ja kuluja 1 786 000 €, jolloin
toimintakatteeksi muodostuu 1 135 000 €. Vuoden 2016 talousarviossa
ympäristölautakunnan toimintakate oli 5.5 % (66 500 €) alhaisempi
vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Edelleen vuodelle 2017 esitetyssä
talousarvioraamissa toimintakate jää edellisvuotta alhaisemmaksi.
Toimintakatteen jatkuva kiristyminen aiheuttaa huomattavia haasteita
lakisääteisten valvontatehtävien hoitamisessa ja vuoden 2016 talousarviossa
pysymisessä.
Koko kaupungin tasolla talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden
2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 toteumaennuste. Tarkasteltaessa
ympäristölautakunnan tilinpäätöstä vuodelta 2015, vuoden 2016
talousarviota ja vuoden 2016 toteumaennustetta voidaan havaita, että
eläinlääkintähuollon Kuel-maksuissa ja henkilöstömenojen sivukuluissa
on yhteensä noin 60 000 euron vajaus suhteutettuna henkilöstön
palkkamäärärahoihin. Henkilöstön palkkakulut ilman Kuel-maksuja ja muita
sivukuluja on budjetoitu vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisesti. Kuelmaksujen ja henkilöstömenojen sivukulujen alibudjetointi vuodelle 2016 tekee
talousarviossa 2016 pysymisen erittäin haasteelliseksi.
Ympäristölautakunnan oman vuodelle 2017 laaditun talousarvioesityksen
pohjana on ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 ja vuoden 2016
toteumaennusteen tarkka analysointi. Tavoitteena on ollut mahdollisimman
realistinen talousarvioesitys. Vuosina 2014 ja 2015 ympäristölautakunnan
tulokehitys on näyttäytynyt todellista parempana koska tulokertymäksi on
kirjattu myös ympäristönsuojelun tulosyksikköön sisällytettyjä ulkopuolisella
rahoituksella toteutettujen hankkeiden maksatuksia, joiden kustannukset
ovat kohdistuneet osittain aikaisemmille vuosille. Vuoden 2016 talousarviosta
puuttuvat eläinlääkintähuollon palkkamenoperusteiset Kuel-maksut
ja muut sivukulut on sisällytetty vuoden 2017 talousarvioesitykseen,
minkä seurauksena kaupunginhallituksen talousarvioraami ylittyy.
Ympäristölautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi sisältää myös yhden
kokonaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan hankkeen, johon ei
sisälly kuntaosuutta. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2017 on 81 000 €.
Hanke on kuvattu tarkemmin erillisessä pykälässä. Ympäristölautakunnan
talousarvioesityksessä vuodelle 2017 toimintakate on 1 186 624 €. Tämä vastaa
vuosien 2013 ja 2014 talousarvioiden tasoa.
Ympäristöpalveluissa on vakituisesti täyttämättä eläköitymisen takia avoimeksi
jäänyt terveystarkastajan ja eläinlääkärin virka. Virat täytetään määräaikaisesti
vuoden 2018 loppuun, jolloin ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja
eläinlääkintähuolto) siirtyvät uuteen maakuntahallintoon. Maa-aineslupien
käsittely ja valvonta on siirtynyt ympäristölautakunnan alaiseksi tehtäväksi
1.7.2016 alkaen. Tehtävään ei ole palkattu lisätyövoimaa vaan uudet tehtävät
hoidetaan kaupungin sisäisin järjestelyin. Terveysvalvonnan johtajan virka on
täytetty 80 %:sti. Henkilöstötarpeesta ja henkilöstötarpeen kehityksestä on
annettu tarkempi selvitys liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa.
Kaupunginhallituksen ympäristölautakunnalle esittämä talousarvioraami
vuodelle 2017:
Tulot: 651 000
Kulut: 1 786 000

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
28.09.2016

7/2016

10 (32)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Toimintakate: 1 135 000
Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017:
Tulot: 752 050
Menot: 1 938 674
Toimintakate: 1 186 624
Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 sisältää vuoden 2016
talousarviosta puuttuvat Kuel-maksut ja muut sivukulut. Toimintakatteen
osalta kaupunginhallituksen talousarvioraamin ja ympäristölautakunnan
talousarvioesityksen välinen ero on 51 624 €.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti
päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: Korkein hallinto-oikeus
on 21.9. antamassaan päätöksessä päättänyt, että Kangasniemen
eläinlääkintähuolto on saatettava yhteistoiminta-aluelain vaatimusten
mukaisesti osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-aluetta.
Päätöksen toimeen panemiseksi talousarvioesitystä on muutettava siten,
että Kangasniemen eläinlääkintähuolto otetaan mukaan vuoden 2017
talousarvioesitykseen, minkä johdosta talousarvioesityksen käsittely siirretään
seuraavaan kokoukseen. Koska nyt esitetyssä vuoden 2017 talousarviossa
poikkeama kaupunginhallituksen esittämästä raamista johtuu aiemmin
alibudjetoiduista eläinlääkintähuollon palkkaperusteisista Kuel-maksuista
(palkat on budjetoitu nykyisen henkilöstömäärän mukaan), lautakunta
pitää nyt esitettyä 51 000 euron ylitystä kaupunginhallituksen esittämään
raamiin nähden perusteltuna. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävään
talousarvioehdotukseen on kuitenkin kirjattava ne säästötoimenpiteet, jotka
joudutaan tekemään, jos vuoden 2017 talousarvio joudutaan toteuttamaan
kaupunginhallituksen esittämän raamin mukaisena.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, talouspalvelut
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§ 76
Ympäristöterveydenhuollon asioiden delegoinnit viranhaltijoille
MliDno-2016-2008
Valmistelija / lisätiedot:
Nina Gynther
Nina.Gynther@mikkeli.fi
Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 3.12.2012
§ 42 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen johtosäännön, joka on tullut
voimaan 1.1.2013. Johtosäännön 7 §:n mukaisesti ympäristölautakunta voi
siirtää alaisilleen viranhaltijalle 2 ja 5 §:ien mukaista ratkaisuvaltaansa sekä
lautakunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä lukuun ottamatta hallinnollisten
pakkokeinojen käyttöä.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on aiemmilla päätöksillään siirtänyt
ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaista päätösvaltaa laajasti
alaisilleen viranhaltijoille. Laajamittainen delegointi on jouduttanut asioiden
käsittelyä ja mahdollistanut joustavan kokousaikataulusta riippumattoman
työskentelyn.
Edellisen kerran delegointipäätöstä on tarkistettu ympäristölautakunnan
kokouksessa 14.3.2013 §:ssä 12. Edellisen käsittelyn jälkeen on tapahtunut
muutoksia toimintaa ohjaavissa säädöksissä. Uusi tupakkalaki on astunut
voimaan 15.8.2016 ja kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta on siirtynyt
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 1.5.2016 lähtien. Näiden muutosten
johdosta delegointipäätöstä on tarpeen päivittää.
Päätös- ja toimivallan siirto koskee edelleen edellisen käsittelyn mukaisesti
terveydensuojelulakia (763/1994), elintarvikelakia (23/2006) ja lakia lääkelain
muuttamisesta (22/2006). Delegoinneista poistetaan kuluttajaturvallisuuslain
mukaiset delegoinnit, koska kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta on
siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 1.5.2016 lähtien.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta päättää Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
johtosäännön 7 §:n perusteella uudistaa toimivallan siirron lautakunnalta
viranhaltijalle 15.8.2016 voimaan astuneen uuden tupakkalain
(549/2016) osalta. Normaalit ilmoitusten ja hakemusten käsittelyt, tarkastusja tiedonsaantioikeudet sekä kirjallisen varoituksen antaminen esitetään
siirrettäväksi viranhaltijoille.
Terveysvalvonnan johtaja ja terveystarkastajat:
Tupakkalaki (549/2016):
TupL 44 §: Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien
myöntäminen.
TupL 48 §: Ilmoitus nikotiininesteiden myynnistä.
TupL 50 §: Tukkumyynnin ilmoituksenvaraisuus.
TupL 86 §: Tarkastus- ja näytteenotto-oikeus.
TupL 87 §: Tiedonsaantioikeus (ei uhkasakon osalta)
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TupL 88 §: Tietojen luovuttaminen
TupL 97 §: Kirjallisen varoituksen antaminen, mikä annetaan ennen mahdollista
myyntiluvan peruuttamista
Delegoinneista poistetaan kuluttajaturvallisuuslain mukaiset delegoinnit,
koska kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta on siirtynyt Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle (TUKES) 1.5.2016 lähtien. Terveydensuojelulakia (763/1994),
elintarvikelakia (23/2006) ja lakia lääkelain muuttamisesta (22/2006) koskeva
päätös- ja toimivallan siirto säilyvät ympäristölautakunnassa 14.3.2013 (12
§) päätetyn mukaisina.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli,
Mäntyharjun kunnanhallitus, PL 76, 52701 Mäntyharju, Hirvensalmen
kunnanhallitus, PL 5, 52551 Hirvensalmi, Pertunmaan kunnanhallitus, Pertuntie
14, 19430 Pertunmaa, Kangasniemen kunnanhallitus, Otto Mannisentie 2,
51200 Kangasniemi, Itä-Suomen Aluehallintovirasto
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§ 77
Lausunto Kissakosken sahan ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Veisto Oy,
Hirvensalmi
MliDno-2016-2002
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo, Lasse Lähde
Marita.Savo@mikkeli.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Veisto Oy:n Kissakosken sahan
ympäristöluvan muutoshakemuksesta.
Hakemus koskee lupamääräyksen 1 muuttamista siten, että saha saa toimia
kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 6 - 23 ja muulloin maanantaista
lauantaihin klo 6 - 23.
Voimassa oleva ympäristölupa on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan
30.8.2013 myöntämä. Vaasan hallinto-oikeus muutti päätöstä osittain
päätöksellään 19.9.2014.
Sahalaitosten luvittaminen ja valvonta siirtyivät kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle
vuonna 2015.
Nyt käsiteltävä hakemus koskee voimassa olevan ympäristöluvan
lupamääräyksen 1 mukaisen toiminta-ajan pidentämistä. Nykyisin sahalaitos
saa toimia arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6 - 22, jatkuvatoimista
kuivaamoa ja lämpövoimalaa lukuunottamatta.
Hakemuksessa esitetään, että sahalaitos saisi toimia kesäkuukausina (kesäelokuussa) maanantaista perjantaihin klo 6 - 23 ja muulloin (syys-toukokuussa)
lisäksi lauantaisin klo 6 - 23. Muutos on tarpeen, jotta laitosta voidaan käyttää
kahdessa työvuorossa täysimääräisesti.
Lupamääräyksen mukaiset päivä- ja yöaikaiset meluraja-arvot säilyvät
ennallaan. Sahalaitoksen aiheuttamia melutasoja on mitattu vuosina
2004, 2013 ja 2015. Hakemuksen mukaan ympäristömelumittausten
perusteella laitoksen tuottama melutaso on pysynyt vuosien aikana lähes
muuttumattomana ja raja-arvot alittuvat myös muutetussa toiminnassa.
Elokuussa 2015 tehtyjen mittausten aikana sahalaitos oli käytössä nyt
esitettyjen aikarajojen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta, joka toimii sekä terveydensuojelu- että
ympäristönsuojeluviranomaisena, lausuu hakemuksesta seuraavaa:
Koska lähin häiriölle altistuva kohde on noin 100 metrin päässä sijaitseva,
alunperin sahan työntekijöitä varten rakennettu asuinrivitalo ja toimintaa
ajoittuu kahdelle yöajan tunnille, on toiminnan meluntorjunnassa huomioitava
myös Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksessa 545/2015 (asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden
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pätevyysvaatimuksista) annettujen sisätilojen meluohjearvot. Näiden
mukaan melun toimenpiderajat ovat seuraavat: päiväajan keskiäänitaso LAeq
(klo 7–22) asunnoissa 35 dB ja yöajan keskiäänitaso LAeq (klo 22–7) 30 dB.
Lupaharkinnassa tulee arvioida, onko sahalaitoksen melu sellaista, johon
tulisi soveltaa em. asetuksen § 12 mom. 3 mukaista 25 dB(A):n raja-arvoa.
Sahan piha-alueelta kuuluvat kolahdukset ja kuormaajan äänet voivat häiritä
nukkumista. Piha-alueella syntyvä melu tulee pitää mahdollisimman vähäisenä
yöaikana.
Voimassa olevassa ympäristöluvassa oleva toiminta-aika maanantaista
perjantaihin klo 6 - 22 perustui toiminnanharjoittajan aikanaan jättämään
hakemukseen. Toiminta-ajan pidennykselle on perustelut olemassa.
Esitetyt päivittäiset toiminta-ajat ovat sahateollisuudelle tyypillisiä. Tehtyjen
melumittausten mukaan ulkoalueille annettuihin melutasorajoihin voitaneen
päästä, mutta se on haasteellista lyhyestä suojaetäisyydestä johtuen.
Mittaustuloksen 2015 mukaan rivitalon pihalla melutaso yöaikana yhdeksän
tunnin yksittäisessä mittauksessa oli 44 dB+4dB eli mittausepävarmuus
huomioiden 40 - 48 dB, kun meluraja on 45 dB.
Lähialueella alle 500 metrin etäisyydellä on asuintalon lisäksi vapaaajanasuntoja. Sen takia on tarpeen rauhoittaa varsinkin kesäajan lauantait.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään, että Markku Lamponen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Ilmoitus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaamo.ita@avi.fi
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§ 78
Maa-aines- ja ympäristölupien siirto Jani Karjalaiselta Suomen Maansiirto Oy:lle
MliDno-2016-1985
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
Suomen Maansiirto Oy (Y-tunnus 1559074-4) hakee Jani Karjalaiselle
myönnettyjen maa-aines- ja ympäristölupien siirtoa itselleen.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi 30.10.2014 § 103
ympäristöluvan Jani Karjalaiselle kallion louhinnalle ja kivenmurskaukselle
Mikkelin kaupungin Yliveden kylään tilalle Kivinen (491-473-1-82).
Mikkelin kaupungin kaavoitusinsinööri myönsi 12.2.2015 § 7 maa-ainesluvan
Jani Karjalaiselle noin 3,92 ha:n suuruiselle määräalalle tilalle Pykälänmaa
491-473-1-37 (tästä muodostettiin tila Kivinen 491-473-1-82).
Jani Karjalainen ja Suomen Maansiirto Oy ovat tehneet 22.8.2016
vuokrasopimuksen/kiviainesten ostosopimuksen. Sopimuksen kohteena on
kiinteistö Kivinen 491-473-1-82 maa-ainesluvan ja ympäristöluvan mukaisin
osin.
Suomen Maansiirto Oy on lähettänyt 2.9.2016 Mikkelin kaupungille KeskiUudenmaan Osuuspankin 31.8.2016 antaman maa-aineslain mukaisen
takauksen. Takausvastuun enimmäismäärä on 10 000 euroa.
Ympäristölautakunta on toiminut 1.7.2016 alkaen myös maa-aineslain
mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta vapauttaa Jani Karjalaisen lupapäätösten mukaisista
velvoitteista ja hyväksyy hänen tilalleen Suomen Maansiirto Oy:n, jolle
siirretään 30.10.2014 § 103 myönnetty ympäristölupapäätös ja 12.2.2015 § 7
myönnetty maa-aineslupapäätös.
Lupien siirrosta peritään Jani Karjalaiselta Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien
maksutaksan 2016 7 §:n mukaisesti 100 euroa.
Maa-ainesluvan siirrosta ilmoitetaan Notto maa-aineslupatietojärjestelmään.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jani Karjalainen; Suomen Maansiirto Oy, Moreenitie 9 B, 01700 Vantaa;
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
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§ 79
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivittäminen, tupakkalain (549/2016)
mukaiset maksut
MliDno-2016-545
Valmistelija / lisätiedot:
Nina Gynther
Nina.Gynther@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Taksat ympäristöterveydenhuolto 28.9.2016
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon nykyinen
maksutaksa on hyväksytty Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnassa
3.3.2016. Taksat ovat tulleet voimaan 1.4.2016.
Uusi tupakkalaki (549/2016) astui voimaan 15.8.2016. Maksutaksan
päivitykseen on lisätty voimaan tulevan tupakkalain edellyttämiä lisäyksiä ja
muutoksia.
Tupakkalain mukaan kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun
tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevan
hakemuksen käsittelystä, nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan
ilmoituksen käsittelystä ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä. Kunnan
on määrättävä edellä mainituista suoritteista perimänsä maksut siten, että
ne vastaavat määrältään enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia
kokonaiskustannuksia. Henkilötunnin hinta taksassa on 56 euroa.
Ympäristölautakunnan ratkaisuvallasta on säädetty Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen johtosäännössä (hyväksytty kaupunginvaltuustossa
3.12.2012 § 42). Johtosäännön 5 §:n kohdan 3 mukaan ympäristölautakunta
päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja
yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Vuosittaiset valvontamaksut säilyvät tässä vaiheessa voimassa olevan
taksan mukaisena. Valvontamaksut sekä tupakkalain 79§:ssä tarkoitetun
tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu tulee
myöhemmin lautakunnan käsiteltäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon maksutaksapäivityksen,
joka koskee tupakkalain mukaisia maksuja. Maksutaksa tulee voimaan
koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella 1.11.2016
muutoksenhausta huolimatta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 80
Jätevesineuvontahankkeen (OMAVESI-hanke) käynnistäminen ja lisämäärärahan
hakeminen vuodelle 2016
MliDno-2016-1983
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Päätös 16.9.2016 ESAELY/1374/2015 Etelä-Savon ELY-keskus
Etelä-Savon ely-keskus on myöntänyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluille
ympäristöministeriön hajajätevesineuvontaan kohdistetusta määrärahasta
100 000 euron suuruisen avustuksen. Avustukseen ei sisälly kuntaosuutta.
Hankkeen tavoitteena on jatkaa jätevesiasetuksen toimeenpanoa edistävää
puolueetonta ja maksutonta asiakasneuvontaa koko Etelä-Savon alueella.
Neuvontaa kohdennetaan niille rakennuspaikoille, joilla jätevesien
puutteellinen käsittely voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Neuvonnan avulla edistetään haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajien
jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamista ja saneeraamista uuden
hajajätevesiasetuksen vaatimusten mukaiselle tasolle. Hanke alkaa 1.10.2016
ja päättyy 31.5.2018. Avustuksen myöntämisen perusteluna on, että hankkeella
tuetaan ympäristöministeriön tavoitteiden mukaisesti talousjätevesien
käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen
toimeenpanoa. Ympäristölautakunta hakee noin 13 000 euron suuruista
lisämäärärahaa hankkeen käynnistämiseksi 1.10.2016 alkaen. Hankkeen
kustannukset haetaan takautuvasti ensimmäisen maksatuksen yhteydessä
takaisin ely-keskuksen KEHA-keskuksesta.
Hankkeen yhteenveto
OMAVESI –hanke (Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta –hanke) tarjoaa
puolueetonta ja ilmaista jätevesineuvontaa haja-asutusalueen kiinteistön
omistajille. Hankkeella tullaan lisäämään erityisesti maaseudun kiinteistön
omistajien tietoa jätevesien puhdistusvelvoitteista ja edistämään näin
hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa. Toimivilla jätevesijärjestelmillä
vähennetään pohjavesien pilaantumisriskiä ja vähennetään vesistöihin
kohdistuvaa kuormitusta.
Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.5.2018 ja toteutusalueena koko
Etelä-Savon maakunta. Hankkeen toteuttaman neuvonnan määrällisinä
tavoitteita on tavoittaa 1000 riskiperusteisesti valittua kiinteistön omistajaa
ja toteuttaa vähintään 300 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä, selvittää
näiden kiinteistöjen nykytila ja saattaa tehostamistarpeet kiinteistön omistajan
tietoon sekä järjestää kunnittain vähintään yksi jätevesi-info. Hankkeessa
muodostetaan myös karttaesityksenä tilannearvio 2004-2015 toteutettujen
hallinto- ja edistämistoimien kohdentumisesta, arvioidaan kokonaistilannetta
sekä työtapojen vaikuttavuutta. Kootun aineiston perusteella muodostetaan
malli haja-asutusalueen vesihuoltoa ja hajajätevesiä koskevan tiedon ylläpitoon
ja tiedonvaihtoon. Tavoitteena on koota toimeenpanoa koskeva tieto sillä
tarkkuudella (sisältö ja ylläpitotapa), että sitä voidaan tulevaisuudessa
hyödyntää tilastollisesti vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan valumaaluetasolla. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa ajalle 1.10.2016
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– 31.5.2018. Hankerahoituksella palkataan 2 jätevesineuvojaa Etelä-Savon
alueelle siten, että henkilötyökuukausia koko hankeaikana on yhteensä 20.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta esittää, että OMAVESI-hankkeelle ympäristönsuojelun
tulosyksikköön osoitetaan erillinen 13 120 euron lisämääräraha
vuodelle 2016 käytettäväksi jätevesineuvojan palkkaamiseen 3
kuukaudeksi ja jätevesineuvontaan liittyviin muihin kustannuksiin
(matkakulut, jätevesineuvonnan järjestäminen). Kustannukset
haetaan kokonaisuudessaan takautuvasti hankkeen ensimmäisen
maksatushakemuksen yhteydessä KEHA-keskukselta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen kunnanhallitus, Mäntyharjun
kunnanhallitus, Pertunmaan kunnanhallitus, Kangasniemen kunnanhallitus,
Mikkelin talouspalvelut
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§ 81
Roskaantuminen kiinteistöllä Kantola RN:o 213-435-1-124
MliDno-2016-1966
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lintunen
jouni.lintunen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Tarkastuspöytäkirja 18.5.2016
2 Liite Valokuvat Kantola 13 x 18 cm
3 Liite Kartta Kantola
Kiinteistön 213-435-1-124 (osoite: Vaimosniementie 395) omistaja Suvi
Komppa ilmoitti keväällä ympäristötarkastajalle, että hänen kiinteistöllään
on jätettä. Ympäristötarkastaja teki alueelle tarkastuksen 18.5.2016, jossa
todettiin, että metsään on hylätty pääosin rakennuksen purkujätettä. Kompan
mukaan jätteet olivat hänen entisen miehensä Pasi Tiihosen paikalle tuomia.
Ympäristötarkastaja suoritti asiassa ensin Tiihosen kirjallisen kuulemisen
ja sitten Kompan kuulemisen. Molemmat vielä kommentoivat toistensa
kuulemisia.
Tehtyjen kuulemisten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että sekä
Tiihonen että Komppa ovat vastuussa jätteiden hylkäämisestä metsään ja siten
myös niiden siivoamisesta. Tiihonen on tunnustanut olleensa asiassa aktiivinen
osapuoli ja vienyt jätteet metsään vuonna 2011. Kompan osalta vastuu tulee
sitä kautta, että hän omisti kiinteistön yksin jätteiden hylkäämisajankohtana
ja hänen olisi ainakin tullut tietää, mihin se osa purkutavarasta, jota ei voitu
hyödyntää, päätyi. Tiihosen mukaan he yhdessä päättivät jätteiden viemisestä
metsään aikomuksena myöhemmin polttaa ne. Kompan vastuuta jätteistä lisää
se seikka, että ne ovat olleet hänen maillaan jo viisi vuotta.
Ympäristötarkastaja on yrittänyt saada asianosaiset keskenään sopimaan
jätteiden siivoamisesta, mutta Tiihonen on vastannut suullisesti, että hän ei
voi/halua mennä Kompan tiluksille. Lisäksi Tiihonen on esittänyt, että hän
vie jäteasian omaisuuden ositukseen, jota ei ole vielä tehty. Tiihonen ei ole
antanut ympäristötarkastajalle tietoa, otetaanko jäteasia ositukseen mukaan ja
millaisella aikataululla.
Komppa on esittänyt, että jätteet pitäisi saada pois metsästä ennen lumien
tuloa. Molemmille osapuolille on kuulemisen yhteydessä kirjallisesti ilmoitettu,
että ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa asiaa koskevan määräyksen
ja tehostaa sitä uhkasakolla. Koska jätteiden siivoaminen metsästä on melko
helppo toimenpide, uhkasakon asettamisen sijasta kannattanee käyttää
teettämisuhkaa.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta määrää Pasi Tiihosen ja Suvi Kompan yhteisvastuullisesti
siivoamaan kiinteistön RN:o 213-435-1-124 metsään hylätyt rakennuksen
purkujätteet ja muut samalla paikalla olevat maatumattomat jätteet pois
ja toimittamaan ne asianmukaiseen paikkaan 21.10.2016 mennessä.
Kompan tulee sallia Tiihosen tehdä oma osuutensa työstä ja Tiihosen tulee
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ilmoittaa Kompalle, milloin hän käy siivoamassa. Siivouksiin kannattaa
myös pyytää ympäristötarkastaja todentamaan tehdyt toimenpiteet.
Mikäli määräystä ei noudateta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tilaa
siivouksen yksityiseltä toimijalta ja perii sen aiheuttamat kustannukset
siivoamiseen velvoitetuilta. Teettämisuhkan täytäntöönpanosta tehdään
erillinen päätös ja teettämiseen velvoitetuilla on 24.10.2016 asti aikaa
tulla hallintolain mukaisesti kirjallisesti kuulluiksi. (osoite: Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut, Kangasniemen toimipaikka, Otto Mannisen tie 2, 51200
Kangasniemi tai sähköpostitse) Samaan ajankohtaan mennessä, tulee toimittaa
ympäristöpalveluille tieto osituksesta, jos siinä on jäteasiaa käsitelty. Jos tietoa
osituksesta ei ole toimitettu ja kuulemisessa ei ole tuotu esille ylivoimaista
estettä määräyksen suorittamiselle, ympäristölautakunta määrännee
teettämisen täytäntöönpantavaksi ja siivoamiseen velvoitetut korvaamaan
kustannukset suhteessa 50/50.
Perusteluna päätökselle on jätelain roskaantumispykälien mukaisen
tilanteen ennallistaminen. Metsään hylätty rakennusjäte aiheuttaa mm.
epäsiisteyttä ja vaaraa eläimille. Ympäristölautakunta katsoo, että Pasi
Tiihonen ja Suvi Komppa ovat vastuullisia siivoamaan jätteet pois yllä
toisessa kappaleessa mainituin perusteluin. Asettamalla määräyksen
tehosteeksi teettämisuhan, lautakunta varmistaa, että jätteet saadaan pois
metsästä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi käyttää sille kuuluvaa jätelain
mukaista määräysvaltaa riippumatta osituksen etenemisestä, koska jätteiden
mahdollisimman nopea poistaminen metsästä palvelee sekä yleistä, että
yksityistä etua.
Sovelletut oikeusohjeet: jätelaki 646/2011, § 72, 73, 75 ja 129 uhkasakkolaki
1113/1990 § 14
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
saantitodistuksella Suvi Komppa ja saantitodistuksella Pasi Tiihonen
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§ 82
Tiedoksi
Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunta sai toukokuussa
2016 valmiiksi arviointikertomuksen vuodelta 2015. Arviointikertomuksessa
tarkastuslautakunta esittää arvionsa valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta
ja tarkoituksenmukaisuudesta. Arviointikertomus on toimitettu
lautakunnan jäsenille ennen 28.9.2016 pidettävää kokousta sähköpostilla.
Ympäristölautakunnan osalta arviointikertomuksessa todetaan, että
talousarviossa asetettujen valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen
ei kaikilta osin tule selvästi ilmi toteumaselvityksessä. Arviointiselvityksessä
kysytään tarkennusta siihen, kuinka sisäilmatyöryhmä on onnistunut
tehtävissään ja mistä henkilöstösäästöt johtuvat. Näihin kysymyksiin on
yleisellä tasolla vastattu lautakunnan kokouksessa elokuussa, jossa käsiteltiin
talouden ja toiminnan toteutumaa. Henkilöstösäästöjen osalta pykälätekstissä
oli lyhyt maininta, jossa todettiin, että henkilöstömenot toteutuivat vuonna
2015 tavanomaista alhaisempina koska terveysvalvonnassa oli virkoja ja
toimistosihteerin toimi osan vuotta täyttämättä. Vastaavaa säästöä ei ole
mahdollista enää vuonna 2016 saavuttaa.Pykälän liitteenä oli tuloskortti,
jossa sisäilmatyöryhmän toiminnan osalta oli mainittu, että ryhmässä on
Ympäristöpalveluista kaksi edustajaa ja ryhmä on kokoontunut vuonna
2016 kaksi kertaa. Sisäilmatyöryhmä on laaja-alainen työryhmä, jossa on
edustajat työterveyshuollosta, henkilöstöpalveluista, tilakeskuksesta ja
ympäristöterveydenhuollosta. Ryhmässä linjataan yhteisiä toimintatapoja
erilaisia tilanteita varten. Lisäksi sisäilmaongelmatilanteissa perustetaan
kohdekohtaisia sisäilmaryhmiä, joissa on mukana kohteen edustajat.
Sisäilmatyöryhmien toiminta edesauttaa sisäilmaongelmien ratkaisemista
yhdessä moniammatillisella otteella.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 83
Yhteistoiminta-alueella järjestettävää eläinlääkintähuoltoa koskeva valitus
MliDno-2016-2034
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Liite Päätös 21.9.2016 3728/3/15 Korkein hallinto-oikeus
Kangasniemen kunta valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston
8.10.2015 antamasta päätöksestä, jonka mukaan Kangasniemen tulee
liittyä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoiminta-alueeseen myös
eläinlääkintähuollon tehtävien osalta. Päätöksen mukaan yhteistoimintaalueen tuli saattaa eläinlääkintähuollon järjestäminen Kangasniemen kunnan
osalta yhteistoiminta-aluelain vaatimusten mukaisesti 1.1.2016 mennessä.
Kangasniemen kunta vaati valituksessaan, että valtioneuvoston päätös
kumotaan ja että Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon järjestelyt
voidaan toteuttaa edelleen nykyisellä toimintamallilla. Korkein hallinto-oikeus
on 21.9.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen ja päättänyt, että
valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista on voimassa, kunnes
asianomaiset kunnat toisin sopivat. Perusteluna Korkein hallinto-oikeus esittää,
että ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 5 §:n
1 momentin mukaan, jos kunta ei täytä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa
säädettyä edellytystä huolehtia itse kunnan ympäristöterveydenhuollosta
tai ei tee itse päätöstä kuulumisestaan yhteistoiminta-alueeseen tai jos
tällainen kunta jää siitä itsestään riippumattomista syistä yhteistoiminta-alueen
ulkopuolelle, valtioneuvosto päättää kunnan kuulumisesta yhteistoimintaalueeseen sekä kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien
järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi
välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Lautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi ja toteaa, että terveysvalvonnan
johtaja ryhtyy valmistelemaan Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon
siirtoa osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoiminta-alueen
toimintaa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kangasniemen kunta, Mikkelin kaupunginhallitus
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§ 84
Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirtäminen Kalervo Hännikäiseltä Sora ja Betoni V.
Suutarinen Ky:lle
MliDno-2016-2033
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
Kari Hännikäinen Kalervo Hännikäisen valtuuttamana pyytää Kalervo
Hännikäiselle myönnettyjen maa-aines- ja ympäristölupien siirtoa Sora ja
Betoni V.Suutarinen Ky:lle.
Mikkelin kaupungin kaavoitusinsinööri myönsi 11.10.2013 § 30 maaainesluvan Kalervo Hännikäiselle noin 1,4 ha:n suuruiselle alalle Mikkelin
kaupungin Pukkilan kylään tilalle Salmijärvi 491-507-1-52 ja Mäntykumpu
491-507-1-52.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi 23.1.2014 § 13
ympäristöluvan Kalervo Hännikäiselle kallion louhinnalle ja kivenmurskaukselle
Mikkelin kaupungin Pukkilan kylään tilalle Salmijärvi 491-507-1-52 ja
Mäntykumpu 491-507-1-52.
Mm. näistä kahdesta tilasta muodostuu nyt usean kunnan alueella sijaitseva
tila Hännikäisen yhteismetsä 491-874-3-1.
Hännikäisen yhteismetsä, Mäntyharju ja Sora ja Betoni V.Suutarinen Ky ovat
tehneet 19.9.2016 kallioaineksen ottosopimuksen. Sopimuksen kohteena
on kiinteistö 491-874-3-1. Em. maa-aineslupapäätös ja ympäristölupapäätös
siirretään ottajalle. Ottaja vastaa yksin mahdollisen lupaehtojen vastaisen
toiminnan seurauksista.
Kalervo Hännikäinen on toimittanut Mikkelin kaupungille Suur-Savon
Osuuspankin 25.3.2014 päiväämän 2 000 euron maa-aineslain mukaisen
takauksen.
Ympäristölautakunta on toiminut 1.7.2016 alkaen myös maa-aineslain
mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta vapauttaa Kalervo Hännikäisen lupapäätösten mukaisista
velvoitteista ja hyväksyy hänen tilalleen Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:n, jolle
siirretään 11.10.2013 § 30 myönnetty maa-aineslupapäätös ja 23.1.2014 § 13
myönnetty ympäristölupapäätös.
Lupien siirrosta peritään Hännikäinen Ky:ltä Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien
maksutaksan 2016 7 §:n mukaisesti 100 euroa.
Kalervo Hännikäisen lähettämä maa-aineslain mukainen takaus nro
527104-90098796 palautetaan pankkiin.
Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:n tulee maa-ainesluvan uutena haltijana
asettaa puolestaan 2 000 euron suuruinen vakuus Mikkelin kaupungille.
Maa-ainesluvan siirrosta ilmoitetaan Notto maa-aineslupatietojärjestelmään.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
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Kari Hännikäinen/Hännikäinen Ky (Y-tunnus 2680920-3), Pellontorpantie 12
b, 50100 Mikkeli; Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky, Vuorilahdentie 7, 52700
Mäntyharju; kirsi.avelin@mikkeli.fi; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
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Muutoksenhakukielto
§71, §72, §74, §75, §77, §82, §83
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Oikaisuvaatimus
§76, §79, §80, §81
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
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Oikaisuvaatimus
§78
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.
VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Oikeudenkäyntimaksu
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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
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Muutoksenhakukielto
§73
Muutoksenhakukielto
HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Oikaisuvaatimus
§84
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 ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin
asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
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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
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.

