Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Aika

27.01.2016, klo 15:22 - 16:37

Paikka

Kaupunginvaltuuston istuntosali

Pöytäkirja
27.01.2016

2/2016

Käsitellyt asiat
§1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§2

Pöytäkirjan tarkastus

§3

Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja

§4

Tiedoksi

§5

Määräys Väinöläntien varrella olevan merikontin poistamiseksi ja
uhkasakon asettaminen

§6

Otavan Metalli Oy: Määräys ympäristöluvan hakemiseen

§7

Ympäristöluvan rauettaminen, liimalevytehdas Riverbank Studio Oy,
Suomenniemi, Mikkeli

§8

Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

§9

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Kuusenhako Jarkko ja Kaisu

§ 10

Lausunto Turvetuote Peat Bog Oy:n ympäristölupahakemuksesta,
Teurisuo, Kangasniemi

§ 11

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto
valvontaohjelmasta vuodelle 2016

§ 12

Ei julkinen

§ 13

Ei julkinen

1 (26)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2016

2/2016

Saapuvilla olleet jäsenet
Petri Pekonen, puheenjohtaja
Anni Panula-Ontto-Suuronen
Erika Nyström
Jouko Toivonen
Juhani J. Saksa
Markku J. Lamponen
Nalle Velling
Raija Pöyry
Risto Pesonen
Muut saapuvilla olleet
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, sihteeri
Risto Salminen, kh:n puheenjohtaja, Pertunmaa
Veli Liikanen, kaupunginhallituksen jäsen
Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, esittelijä, poistui 16:37
Poissa

Anneli Moilanen, varajäsenet
Eveliina Mäenpää, varajäsenet
Heikki Tarssanen, varajäsenet
Noora Ruuth, varajäsenet
Pekka Auvinen, varajäsenet
Pekka Leskinen, varajäsenet
Pentti Pylkkänen, varajäsenet
Raili Toivonen, varajäsenet
Ulla-Maija Suuniittu, varajäsenet

Allekirjoitukset

Petri Pekonen
Puheenjohtaja

Hanna Pasonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.02.2016

02.02.2016

Juhani Saksa

Raija Pöyry

Pöytäkirjan nähtävänäolo
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Pesonen ja Juhani Saksa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juhani Saksa ja Raija Pöyry.
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§3
Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja
§ 8 Huoneiston hyväksyminen, Toimintakeskus Keto, Kangasniemi
§ 13 Huoneiston hyväksyminen, Lähemäki -talo, päiväkoti
§ 19 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntlupaihakemusta koskevassa
asiassa/ Nouseva Oy, Bar Noste, Mäntyharju
§ 20 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa
asiassa/ Rikosseuraamuslaitos, Mikkelin vankila kanttiini, Mikkeli
§ 21 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntlupaihakemusta koskevassa
asiassa/ Anttolanhovi Oy, Anttolanhovi/ravintola, Anttola
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§4
Tiedoksi
Korkeimman hallinto-oikeuden 21.12.2015 antama päätös (taltionumero
3784, diaarinumerot 2627/1/14, 2645/1/14) kallionlouhintaa ja
kivenmurskausta koskevassa ympäristölupa-asiassa.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta myönsi 27.9.2012 § 108 Suomen
Kivisora Oy:lle ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle sekä
puhtaiden ylijäämämaiden paikalle tuonnille ja käytölle maaston muotoiluun
Mikkelin kaupungin Kääriälän kylään tilalle Hulkonpalsta 1:14. Vaasan hallintooikeus antoi asukkaiden tekemästä valituksesta päätöksensä 1.7.2014 nro
14/0249/1. Se muutti kahta lupamääräystä ja hylkäsi valitukset. Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi asukkaiden tekemät valitukset. Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksen lopputulosta ei muutettu.

Ympäristösuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös maaperän
puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta, ESAELY/1263/2015, 16.12.2015.
Päätös on annettu Mikalo Oy:lle. Puhdistettava alue on osoitteessa Juvantie
32-38. Maaperän kunnostus tehdään massanvaihtona ja tontilla olevat
purkujätteet esitetään poistettavaksi. Massanvaihto koskee alueita, joissa on
todettu mm. öljyjakeita ja sinkkiä.

Kaupunkiympäristö-yksikön ilmoitus Iso-Vuolinko-Alainen pohjapatoon
liittyvistä vedinpinnan korkeusmittauksista vuonna 2015
Kaupunkiympäristö -yksikkö on toimittanut kunnan ympäristöviranomaiselle
tiedoksi vuonna 2015 Iso-Vuolingosta tehdyt vedenpinnan korkeusmittaukset.
Tarkkailu liittyy vuonna 2012 Iso-Vuolingon ja Alainen lammen välille
rakennettuun pohjapatoon, jonka vesitalousluvan (ISAVI /66/04.09/2011)
määräyksiin tarkkailu perustuu. Tarkkailua on jatkettava 5 vuotta padon
rakentamisen jälkeen.
Padon pohjakynnys on korkeudessa N60 + 98,37 ja patouomaa laajentava
tulvakynnys korkeudessa N60 + 98,60. Vuosina 2013, 2014 ja 2015
toteutettujen seurantojen perusteella vedenkorkeus Iso-Vuolingossa laskee
kevätylivaluman jälkeen nopeasti kesäkuun puoliväliin mennessä padon
muodostaman kynnyskorkeuden tuntumaan. Uimakaudella vedenpinnan
vaihtelu on vähäistä.
Uoma, johon pato rakennettiin, on 1930-luvulla kaivettu Iso-Vuolinko järven
kuivattamiseksi tehty keinotekoinen uoma. Vuolinko- järvien vedenkorkeuteen
liittyvä oikeustila on ollut 1930-luvun hankkeesta asti jossain määrin epäselvä
ja viranomaiset ovat joutuneet selvittelemään asiantilaa. Vesitalousluvalla
ratkaistulla kiinteäkynnyksisellä padolla saatiin selkeytettyä tilannetta
merkittävästi.
Myös patohankkeen toteuttamisen jälkeen osa Vuolinko järvien rannan
asukkaista on ilmaissut tyytymättömyyttään. Oikeustilan selventämisen ja
vakiinnuttamisen ohella padolla pyrittiin ohjaamaan alueen virtauksia niin,
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että alimpien vedenkorkeuksien vallitessa osa Iso-Vuolingoista purkautuvasta
vedestä osa ohjautuisi Alaiseen Pien-Vuolinkojärven kautta. Tähän liittyen
vuosina 2014 ja 2015 on tehty virtaamamittauksia Iso-Vuolingon purkuuomista. Alustavien tulosten perusteella padolla on saavutettu ainakin osittain
toivottu virtaamien ohjausvaikutus. Mittausten tuloksista raportoidaan
tarkemmin kesällä 2016.

Vuolinko järvien hoitoyhdistyksen 21.11.2015 tekemä päätös lopettaa
toimintansa
Ison ja Pienen Vuolingon sekä Alainen-järven vesialueet ovat usean eri
osakaskunnan omistuksessa ja vesialueen omistajat eivät ole toimineet
alueella viime vuosina kovin aktiivisesti vesien hoidossa. Varsinkin Pieni
Vuolinko järvellä on ajoittain havaittu merkkejä lisääntyneestä rehevyystasosta
ja alueen rannanomistajat ovat olleet kiinnostuneita vesistöjen hoitamisesta.
Vuonna 2006 perustettiin Vuolinkojärvien hoitoyhdistys alueen vesistöjen
hoitotoimien suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi. Yhdistys on rahoittanut
toimintaansa jäsenmaksuilla ja mm. Mikkelin kaupungin myöntämillä
avustuksilla. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on osallistunut yhdistyksen
toimintaan yhteisöjäsenenä. Toiminnan aikana Vuolinko järville on laadittu
vuonna 2008 kuormitusselvitys ja hoito-ohjelma. Yhdistys on toimintansa
aikana mm. järjestänyt talkoita järvialtaiden välisten uomien kulkukelpoisina
pitämiseksi.
Vuolinko järvillä konkretisoituvat lähes kaikki keskeisimmät suomalaiseen
vesien omistukseen ja hoitoon liittyvät haasteet. Tärkeimmät ja varsinkin
kustannustehokkaimmat vesien hoidon päätökset tehdään vesialueen
omistajakiinteistöjen omina päätöksinä vesistöjen valuma-alueilla. Monessa
tapauksessa vesialueen omistajien oikeudellinen valtaosa (maa- ja
metsätalouskäytössä olevat kantakiinteistöjen omistajat) eivät ole erityisen
kiinnostuneita vesialueidensa hyödyntämisestä ja hoidosta. Sen sijaan
omistajakunnan yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetulla manttaaliosuuksiin
perustuvalla äänivallalla mitattu suurilukuinen vähemmistö (rantakiinteistöjen
omistajat) on yleensä hyvinkin kiinnostunut vesin hoidosta ja vesialueen
käyttömahdollisuuksien parantamisesta. Kun vesialueiden omistus on yleensä
vielä pirstoutunut pieniin vesitiluksiin, joilla ei ole aktiivista omistajakunnan
toimintaa, niin lopputulos on, että omistajat eivät monin paikoin hoida vesiomaisuuttaan. Käytännön hoitotyössä halu ja päätösvalta eivät kohtaa.
Vuolinko -järvillä yhdistys perustettiin hoidon suunnittelemiseksi ja
järjestämiseksi juuri tällaisessa tilanteessa. Yhdistys toimi aikansa ja kokosi
asiasta kiinnostuneet yhteisen asian äärelle ja toimi keskustelun ylläpitäjänä.
Vuolinkojärvien osalta konkreettisia suunnitelmia ja hankkeitakin saatiin
aikaiseksi. Toinen myönteinen kehityskulku on, että järvien osakaskuntien
määrä on supistunut kahteen. Nyt yhdistys on päättänyt lopettaa
toimintansa ja jatkaa toimintaa kiinteistönomistajina alueilla toimivissa
osakaskunnissa. Vuolinko –järvien tapaisella latvavedellä vesien hoidon ja
virkistyskäytön kannalta ihanteellisin vesialueen omistuspohja olisi järvien
valuma-alueen kokoinen oma osakaskunta tai kuuluminen yhteen aktiiviseen
lähiseudun osakaskuntaan. Nykyinenkin omistustilanenne on lähtötilanteeseen
nähden merkittävästi parempi. Kaiken kaikkiaan on syytä luottaa, että
vesiensuojelutyö Vuolinko -järvillä jatkuu tulevaisuudessakin kohentunein
edellytyksin ja uusin muodoin.
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Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§5
Määräys Väinöläntien varrella olevan merikontin poistamiseksi ja uhkasakon
asettaminen
MliDno-2015-2271
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on määrännyt poistamaan nurinpäin
käännetyn merikontin Väinöläntien varrelta viimeistään 31.12.2015.
Merikonttia ei ole määräaikaan poistettu eikä asiaan annettu selitystä.
Päätöksestä ei ole valitettu.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Kielto ja määräys siivoamisesta sekä uhkasakon asettaminen
Sianlietteen varastointia ei saa tehdä huonokuntoisessa merikontissa.
Ympäristölautakunta jatkaa roskaamisasian käsittelyä ja määrää poistamaan
merikontin Väinöläntien varrelta viimeistään 2.5.2016. Samalla lautakunta
asettaa määräyksen tehostamiseksi 800 euron uhkasakon.
Perustelu:
Kontin maastoon jättäminen on jätelain mukaista roskaamista. Roskaaja
on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen (poistamaan esineen).
Lautakunta on antanut määräyksen siivoamisesta. Määräystä ei ole
noudatettu.
Jätelaki (646/2011)
72 § roskaamiskielto, 73 § roskaajan velvollisuus puhdistaa roskaamansa alue,
75 § siivouksesta määrääminen, 129 § uhkasakon asettaminen
Kuuleminen (Hallintolaki 34 §)
Roskaajalle varataan tilaisuus selityksen antamiseen. Selitys tulee toimittaa
viimeistään 2.5.2016 osoitteella Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/
ympäristölautakunta PL 33, 50101 Mikkeli.
Mikäli siivoamista ei ole tehty eikä selitystä annettu, voi lautakunta määrätä
uhkasakon maksuun pantavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Saantitodistus: Reima Pyy, Kurvilantie 115, 52300 Ristiina
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§6
Otavan Metalli Oy: Määräys ympäristöluvan hakemiseen
MliDno-2016-156
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
Etelä-Savon ELY- keskus on kirjeellään 8.1.2015 siirtänyt Otavan Metalli
Oy:n valvontavastuun Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle.
Valvontavastuun siirto perustuu valtioneuvoston asetuksen (713/2014)
voimaan tuloon. Ko. asetuksella muutettiin lupaviranomaisten toimivaltaa.
Kunnan ympäristölautakunta käsittelee mm. autopurkamojen ja jätelain
soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittelyn, joka on ammattimaista tai
laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 t vuodessa.
Otavan Metalli Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa, aluehallintoviraston
päätös 79/1071, annettu 8.9.2010.
2

Kiinteistö Oy Liukkola on ostanut 15.5.2014 noin 6480 m :n suuruisen
määräalan, (491-430-7-136-M602), Mikkelin kaupungilta. Lainhuuto on jätetty
lepäämään 15.8.2019 asti. Kauppakirjan ehtona on ympäristöluvan hakeminen
ja saaminen.
Tarkastuksella 16.10.2015 todettiin, että määräalaa on alettu täyttämään mm.
kattotiilijätteillä ja alueelle on varastoitu ajoneuvoja, laitteita ja tavaraa.
Jätemateriaalin käyttäminen maarakentamiseen vaatii ympäristöluvan
tai vaihtoehtoisesti maarakentamista säätelee nk. MARA -asetus eli
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
(591/2006, liitteet (404/2009), jos täyttömateriaaleina käytetään asetuksen
mukaisia purkujätteitä.
Tarkastuksen perusteella sovittiin, että Otavan Metalli Oy hakee
ympäristöluvan toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään
31.12.2015. (Tarkastuspöytäkirja 16.10.2015).
Otavan Metalli Oy ei ole jättänyt hakemusta määräaikaan mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta määrää Otavan Metalli Oy:n hakemaan ympäristöluvan
toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.3.2016.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Otavan Metalli Oy, Vanha Otavantie 88, 50600 Mikkeli
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§7
Ympäristöluvan rauettaminen, liimalevytehdas Riverbank Studio Oy, Suomenniemi,
Mikkeli
MliDno-2015-2560
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
Voimassa oleva ympäristölupa
Mikkelin ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.4.2011 (§ 38) myöntänyt
ympäristöluvan Suomenniemellä toimineelle liimapuupalkkitehtaalle.
Ympäristölupa myönnettiin Woodhouse Oy -nimiselle yritykselle.
Ympäristöluvan haltijanvaihto Riverbank Studio Oü:lle on päätetty lautakunnan
kokouksessa 12.12.2013 (§ 112). Samalla ympäristölupaan liittyneet
osoitetiedot päivitettiin sekä jätevesienkäsittelyjärjestelmän uusimisen
määräaikaa pidennettiin.
Ympäristöluvan raukeaminen
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan luvan myöntänyt
viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa,
että toiminta on lopetettu.
Lopettamisilmoitus
Riverbank Studio Oü, Allan Treiblut on ilmoittanut 19.9.2015, että toiminta
Suomenniemen tehtailla on loppunut 30.6.2015.
" Since 30.06.2015 I have finised activity business in Suomenniemi factory. My
rent contract has also finised on the same date. There are only warehouse,
which I'll release 31.10.2015".
Asian käsittely
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on
käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus.
Kiinteistön omistajaa (maapohja ja rakennukset): OP Suur-Savo on kuultu
9.11.2015. Kuulemisessa on erityisesti huomioitu, että maanomistaja ja
kiinteistön haltija ovat toiminnan loputtua selvittäneet vuokralaisensa kanssa,
että kiinteistön piha-alueet ovat siistit ja jätteet toimitettu asianmukaisiin
käsittelypaikkoihin mukaan lukien umpisäiliön ja saostuskaivon sisältämät
jätteet.
Kuulemiskirje on lähetetty myös Etelä-Savon ELY -keskukselle, Mikkelin
kaupungin vesilaitokselle ja Mikkelin kaupungin kiinteistöt ja tontit -yksikölle.
Asiaan ei ole esitetty muistutukisia.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
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Ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla,
että liimapuupalkkitehtaalle, Riverbank Studio Oü:lle osoitteeseen
Hämeenkankaantie 31 B, Suomenniemi myönnetty ympäristölupa
raukeaa, koska nykyinen toiminnanharjoittaja on ilmoittanut toimintansa
lopettamisesta.
Kiinteistön omistaja ei ole määräaikaan mennessä ilmoittanut estettä
ympäristöluvan rauettamiselle.
Päätöksen perustelut
Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt
viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa,
että toiminta on loppunut.
Ilmoituksen perusteella liimapuupalkkitehtaan toiminta on loppunut 30.6.2015.
Ympäristöluvan rauttaminen ei liity kiinteistön maaperän mahdolliseen
pilaantumiseen. Maaperän pilaantumien on erikseen käsiteltävä asia, jonka
vastuuviranomainen on Etelä-Savon ELY -keskus (YSL 136 §).
Mikäli kiinteistö havaitaan roskaantuneeksi ympäristöluvan rauettamisen
jälkeen, on kiinteistön siivoamisesta vastuussa kiinteistön omistaja, mikäli
roskaajaa ei pystytä selvittämään. (JL 72 §, 73 §, 74 §).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Riverbank Studio Oü, Allan TriblutRistu tn 75-13, EE - 10317 Tallin
(Tallinna), Estonia (Viro); Op Suur-Savo, Kiinteistöpäällikkö Päivi Parkkinen,
Porrassalmenkatu 19, 50100 Mikkeli; Etelä-Savon ELY-keskus (kirjaamo, VAHTIasiat,Minna Sidorov, PIMA- asiat, Esa Rouvinen, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
(VAHTI -tietojärjestelmästä poistamien)
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§8
Ympäristölautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016
MliDno-2016-225
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Holopainen
Arja.Holopainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Tuloskortti_ympäristölautakunta_2016.pdf
2 Ympäristölautakunnan talousarvio 2016_1.pdf
3 Organisaatiokaavio_2016.pdf
4 Laskujen hyväksyjät ympäristöpalvelut.pdf
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2016 talousarvion
9.11.2015. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kaupunginhallitus,
lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman
hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille."
Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat on
hyväksyttävä lautakunnassa 31.1.2016 mennessä.
Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme
kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2016
talouden seuranta, 7/2016 talouden ja tavoitteiden toteutuminen ja 10/2016
talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset.
Liitteenä on ympäristölautakunnan tulokselliset tavoitteet tuloskortin
muodossa, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen
organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja
asiantarkastajat.
Valtuuston hyväksymä talousarvio on 30 000 € pienempi kuin lautakunnan
talousarvioesitys. Tarvittava karsinta on tehty määräaikaisen henkilöstön
palkkamenoista.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Lautakunta hyväksyy vuoden 2016 käyttösuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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§9
Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Kuusenhako Jarkko ja Kaisu
MliDno-2016-248
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 kartta_elainsuojan_ymplupahakemus_kuusenhako_jarkko_ja_kaisu.pdf
2 elainsuojan_ymplupa_kuusenhako_jarkko_kaisu_2016.pdf
Jarkko ja Kaisu Kuusenhako ovat jättäneet 14.12.2015 Mikkelin kaupungin
ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n
mukaisen eläinsuojan ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin
Suomenniemen kylään tilalle Lehmihaka (491-501-1-1, Kakkolantie 103
B, 52830 Suomenniemi). Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan
laajentamiselle.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.
Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin
ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojelun taksan
3 §:n mukaisesti 1167 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan
ja myöntää Jarkko ja Kaisu Kuusenhaolle päätöspöytäkirjan ja sen
lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle Mikkelin kaupungin
Suomenniemen kylään tilalle Lehmihaka (491-501-1-1).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakijat, Etelä-Savon ELY-keskus

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2016

2/2016

16 (26)

§ 10
Lausunto Turvetuote Peat Bog Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Teurisuo,
Kangasniemi
MliDno-2016-184
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen,Heikki Tanskanen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi, heikki.tanskanen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Teurisuo_kartta.pdf
Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kangasniemen kunnan
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Teurisuon
turvetuotantoalueen ympäristöluvasta ja toiminnanaloittamisluvasta. Lupaa
hakee Turvetuote Peat Bog Oy. Lupahakemus on alun perin tullut vireille ItäSuomen aluehallintovirastoon 13.3.2012. Itä-Suomen aluehallintovirasto on
hylännyt lupahakemuksen 17.1.2014 antamallaan päätöksellä. Päätöksen
perusteena on esitetty, että Teurisuon turvetuotannosta aiheutuisi välittömästi
sen alapuolella oleville vesistöille merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa
sekä virkistyskäyttöhaittaa, jota on pidettävä yleiseltä kannalta tärkeän
käyttömahdollisuuden vaarantumisena, jota ei voida vesiensuojelun
tehostamisesta koskevilla lupamääräyksillä poistaa.
Hakija on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaatinut
lupahakemuksen hyväksymistä pienennetylle tuotantopinta-alalle
tehostetuin vesienkäsittelymenetelmin. Vaasan hallinto-oikeus on
ratkaissut asian 10.2.2015 antamallaan päätöksellä niin, että Itä-Suomen
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastoon
uudelleen käsiteltäväksi. Nyt lausunnolla oleva Turvetuote Peat Bog
Oy:n lupahakemus käsittää Kälkäjoen valuma-alueeseen kuuluvasta
Teurisuosta noin 58 ha suuruisen tuotantoalueen. Turvetuotantoalueen
kuivatusvedet johdetaan metsäojia pitkin Kouhinjokeen, Petäiskosken ja
Matkuslammen kautta Mustajokeen, joka laskee Alajärveen. Alajärvestä vedet
virtaavat Kälkäjokea pitkin Puulaan. Teurisuon vesienkäsittelyyn kuuluvat
sarkaojarakenteet, virtaamansäätöpadot, laskeutusaltaat, pumppaamo ja
ympärivuotinen pintavalutuskenttä. Lisäksi suunnitelmiin on lisätty aluevaraus
kemikalointiyksikölle. Tuotantoalue sijoittuu harvapuustoiselle kauttaaltaan
ojitetulle suoalueelle. Lähin asutus sijaitsee 500 metrin etäisyydellä
suunnitellun tuotantoalueen itäreunasta.
Kangasniemen kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena
toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta, jonka antama lausunto
toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisen
lausuntona. Aiemmin Kangasniemen rakennus ja ympäristölautakunta
on katsonut aiemman nyt uuteen käsittelyyn palautetun hakemuksen osalta,
että tuotanto sijoittuu liian lähelle vakituista asutusta. Tältä osin hakemusta on
muutettu ja tilanne on parantunut aiempaan hakemukseen nähden.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölupaharkinnan kohteena olevasta toiminnasta aiheutuva kuormitus
kohdistuu Mustajoen ja edelleen Kälkäjoen valuma-alueella oleviin pintavesiin.
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Vastaanottavien vesistöjen laatua ja haetun toiminnan kuormitusosuutta on
arvioitu hakemuksessa yleisellä tasolla mutta hakija ei ole arvioinut tarkemmin
vesistöjen kantokykyä ja siihen liittyviä tekijöitä.
Etelä-Savon maakuntaliitto laatii paraikaa maakuntakaavaan luonnonvarojen
käyttöön liittyvää 2.vaihekaavaa. Vaihekaavassa määritellään turvetuotantoon
soveltuvat ja varattavat suot. Selvitys turvetuotantoon soveltuvista soista
Etelä Savon 2. vaihemaakuntakaavassa valmistui 15.12.2015. Selvityksessä
suon soveltuvuutta turvetuotantoon arvioitiin mm. turvevarannon, suon
luonnontilaisuuden ja suon valuma-alueen kuormitustilanteen sekä
pintavesien arvioidun kantokyvyn perusteella. Vesistön kantokyvyn
arvioinnissa painotettiin tuotantoalueiden alapuolisen vesistön ekologiseen
tilaan liittyviä tekijöitä, jotka liittyvät vesipolitiikan puitedirektiivin
täytäntöönpanoon. Kuormitusmuutoksen arviointiin käytettiin SYKE:n
kehittämää VEMALA- kuormitusmallia, jota kehitettiin /laajennettiin aiempiin
arviointitapoihin nähden erityisesti kiintoainekuormituksen ja orgaanisen
aineksen kuormituksen osalta. Teurinsuon osalta (Mustajoen valuma-alue)
selvityksen tuloksissa esitetään, että Kälkäjoen vesistöalueelle ei tulisi ohjata
lisää turvetuotantoa, koska Kälkäjoen vesistön ekologinen tila on hyvän
ja tyydyttävän luokan rajalla ja on olemassa riski, että lisääntyvä kuormitus
alentaa laatuluokkaa.
Ympäristöluvan keskeinen myöntämisen edellytys on se, että toiminta
ei yhdessä muiden päästöjen kanssa aiheuta YSL 5§ (527/2014)
tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Pilaantumisella tarkoitetaan
tässä yhteydessä vesistön ekologisessa tilassa tapahtuvan taantumisen
ohella haitallisia muutoksia esim. ekosysteemin toiminnassa ja vesistön
virkistyskäyttömahdollisuuksissa.
Teurinsuon alapuolisten vesistöjen rannat on osoitettu kunnan
alueidenkäyttöpäätöksillä pääosin loma-asutuksen käyttöön.
Alueen osakaskunnat ja rantoihin rajautuvien rakennuspaikkojen
omistajat ovat kokeneet ongelmaksi valuma-alueelta purkautuvan
suuren humuskuorman ja veden värin muutoksen seurausilmiöineen.
Alueella tehdyssä selvityksessä (Puulan länsiosan kuormitusselvitys
2014) on arvioitu, että Kälkäjoen orgaanisten aineiden ja ravinteiden
kuormituksesta keskeinen osa aiheutuu turvemaiden maankäyttöön
muutoksista aiheutuvasta hajakuormituksesta, sekä muista turvemaiden
käyttömuodoista.
Kälkäjoki on aiemmissa viranomaislausunnoissa ja suunnitelmissa arvioitu
sekä raputaloudelliselta että kalataloudelliselta potentiaaliltaan merkittäväksi
virtavedeksi. Näiden vesistöjen käyttömuotojen kannalta lisääntyvä
orgaanisen aineen kuormitus aiheuttaa merkittävän riskin. Teurisuon
hankkeeseen liittyvä alueen kuivatusojitus ja turvetuotanto (tuotantoalue
+ eristysojalla kuivatettava alue) lisää orgaanisen aineen huuhtoutumista
Kälkäjokeen. Käsittelymenetelmäksi suunniteltu pintavalutus ei
sanottavasti alenna alueelta kulkeutuvan liukoisen orgaanisen aineen
määrää. Toisaalta lisäkäsittelyksi suunnitellulla kemikaloinnilla voi
olla haitallisia vaikutuksia veden happamuustasoon, mikä heikentää
mahdollisuuksia kunnostaa vesistöreitti virtakutuisille lajeille sopivaksi.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan näkemys on, että lupaa
haetulle turvetuotannolle ei tule myöntää koska siitä ennalta arvioiden
aiheutuu yhdessä muiden päästöjen ja kuormituksen kanssa ympäristön
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pilaantumista, joka voi ilmetä orgaanisen aineen määrän kasvuna ja sitä
seuraavana häiriöinä ekosysteemin toiminnassa ja ympäristön heikentyneenä
soveltumisena yleiseen virkistyskäyttöön. Näiden ohella ympäristön
laadun heikkeneminen voi aiheuttaa haittaa yksityisen omaisuuden
tarkoituksenmukaiselle käytölle.
Ympäristölautakunta katsoo, että lupaa valmistelutöiden aloittamiselle ennen
kuin lupa saa lainvoiman, ei tule myöntää. Teurinsuo on metsitettyä entistä
ojitettua suota, jonka ojat ovat pääosin kasvaneet umpeen. Metsä on
suunnitelmaan liitetyn luontoselvityksen perusteella vakiintunutta ja
elinvoimaista, eikä maan kuivattaminen metsän kasvun turvaamiseksi
ole tarpeen. Alueen valmistelutyöt ja niihin liittyvä kuivatusojitus tulee
aikaan saamaan itsessään tuotantolupaan verrattavissa olevan
kuormituksen lisäyksen, mihin liittyvä kuormitusvaikutus tulee
kestämään käytännössä itse tuotantotoimintaan verrattavissa olevan
ajan. Siinä tapauksessa, että hanke ei saisi toiminnan mahdollistavaa
ympäristölupaa, aiheutuisi pelkästään valmistelutöistä turvetuotantoon
verrattavissa oleva pysyvä kuormitus. Yksin eristysojan kaivaminen
alueelle ilman vesiensuojelurakenteita voi aiheuttaa tuotantotoimintaan
verrattavissa olevan kuormituslisän. Valmisteluoikeutta ei ole alueen
nykyisen käytön tai hankkeen tarkoituksen toteuttamisen takia tarpeen
ratkaista erillään varsinaisesta toimintaa koskevasta luvasta. Pysyvien
vaikutustensa takia kuivatustoiminta ei ole vesitaloudellisena hankkeena
myöskään vähäinen tai haitaton, joten sen ratkaisemisen osalta tulee soveltaa
intressiharkintaa. Harkinnassa ja hankkeen ohjauksessa tulee pyrkiä vesilain
tarkoittaman haitan minimoinnin periaatteen mukaisesti mahdollisimman
haitattomaan lopputulokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen aluehallintovirasto (kirjaamo.ita@avi.fi), Kangasniemen kunta
(kirjaamo@kangasniemi.fi)
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§ 11
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta vuodelle
2016
MliDno-2015-2494
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2016.pdf
Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) ja asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten
kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan
järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja sen perusteena olevan
riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi
valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa.
Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta
valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen
valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset
periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla
tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut YSL 168 §:n
mukaisen valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman vuodelle 2016.
Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja
yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 194
ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta
tai toimintoa. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia
valvontatehtäviä. Valvontasuunnitelmassa on erikseen kuvattu kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen alaisten viranhaltijoiden suorittamaa
muuta kuin valvontaohjelmaan sisältyvää valvontaa, mihin kuuluu mm.
vesihuoltolain ja vesilain mukaisia valvontatehtäviä, ympäristönsuojelulain
mukaisten meluilmoitusten käsittely ja valvonta ja maasto- ja vesiliikennelain
mukaisten hakemusten käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Lisäksi
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija valvoo
mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa ja maa- ja
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (ent. nitraattiasetus) toteuttamista.
1.7.2016 alkaen maa-aineslupien valmistelu ja maa-aineslupiin liittyvä
valvonta siirtyy kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen toimialueella on vanhoja voimassa olevia maa-aineslupia
tällä hetkellä noin 180 kpl, ja uusia lupia tulee vireille vuosittain noin 25.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen osalta kyseessä on uusi tehtävä,
jonka arvioidaan vaativan vuositasolla henkilöstöresursseja noin yhden
henkilötyövuoden verran. Maa-aineslupiin liittyvää valvontaa ei ole vielä tässä
vaiheessa sisällytetty ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan.
Valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta ovat olleet
yleisesti nähtävillä 21.12.2015-20.1.2016. Valvontasuunnitelmasta ei saatu
muistutuksia.
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Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Kangasniemi
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §4, §8, §10, §11
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Muutoksenhakukielto
§3
Muutoksenhakukielto
HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Oikaisuvaatimus
§5
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 Kuopion hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
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
§6, §7, §9
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

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta
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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

