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07.04.2016

07.04.2016

Jouko Toivonen

Erika Nyström

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimistossa 11.4.2016 ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ja Mikkelin
kaupungin nettisivuilla.
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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Toivosta ja Veli Liikasta.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Toivonen ja Erika Nyström.
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§ 28
Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnanjohtaja ja ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset.
Terveysvalvonnan johtaja
§3 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa
asiassa/ Ravintola Laiturilamppu Oy/ Ristiinan Satamanvalot, Ristiina,
25.02.2016
§4 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa
asiassa, 25.02.2016
§5 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa
asiassa/ Heikinheimo & Kääriäinen/ K-supermarket Karikko, Mikkeli, 25.02.2016
Ympäristöpäällikkö
§5 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä
vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Niemeläntie 11, Mikkeli,
25.02.2016
§6 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä
vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon., Louhimontie 1A
-491-406-1-31, 07.03.2016
§7 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Mikkelin
lentoasema, 26.02.2016
§8 Ilmoitus melua ja tärinää koskevasta toiminnasta; louhinta- ja
murskaustyö, Lahnaniemi, Mäntyharju, 24.03.2016
§9 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; louhinta ja
murskaus, Rakennusliike Avikainen Oy, Mikkeli, 15.03.2016
§10 Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla
maastossa tapahtuvaan kilpailuun, Mikkelin Offroad Club ry, Reposenkangas,
Mikkeli, 21.03.2016
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 29
Tiedoksi
Mikkelin ympäristötilinpäätös 2015
Mikkelin kaupungin tekninen toimi ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ovat
laatineet kaupungin tilinpäätökseen tulevan ympäristötilinpäätöksen.
Tilinpäätöksessä keskitytään esittämään taloudelliset tunnusluvut ja toiminnan
toteutuminen suhteessa ympäristönsuojeluvaatimuksiin. Ympäristötilinpäätös
kattaa pääosin Mikkelin kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä koskevat
ympäristötuotot ja -kulut.
Ympäristötaloudelliset tunnusluvut kuvaavat kaupungin taloudellista
panostusta ekologiseen kestävyyteen.
Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat 6,29 milj. euroa, joka on 6,7
% kaupungin kaikista toimintatuotoista. Asukasta kohden ympäristötuottoja
kertyi 115,2 euroa. Lähes kaikki tuotot tulivat jätevesimaksuista (83,5 %).
Ympäristömenot olivat 7,54 milj. euroa, joka oli 1,9 % kaupungin kaikista
toimintamenoista. Suurimmat menoerät olivat viemärilaitoksen poistot
ja jäteveden puhdistus. Muita menoja olivat mm. ympäristönsuojelun
viranomaistehtävien hoitoon liittyvät menot, vanhojen kaatopaikkojen
hoitoon liittyvät menot, katujen pölyämisen ehkäisystä johtuvat menot,
kunnan toiminnoista syntyvien jätteiden käsittelyyn ja liikenne- ym. alueiden
puhtaanapitoon liittyvät menot. Asukasta kohden ympäristömenoja kertyi 138
euroa.

Raportti Mikkelin kasvihuonekaasupäästöistä
Raportti Mikkelin kasvihuonekaasupäätöistä vuosilta 2009 - 2014 (sisältää
ennakkotiedon vuodelta 2015) on valmistunut maaliskuussa 2016. Raportin on
laatinut Benviroc Oy, ja raportin laatimisessa on käytetty kulutusperusteista
laskentatapaa, joka perustuu kunnassa kulutetun energian ja sähkön määrään.
Erillislämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätteenkäsittelyn päästöt
on kuvattu erikseen. Mikkelin päästöt asukasta kohden laskettuna olivat
vuonna 2014 5,3 t CO2-ekv. ilman teollisuutta, ja arvio vuoden 2015 päästöistä
asukasta kohden on 4,9 t CO2-ekv. Mikkelin päästöt asukasta kohden ovat
laskeneet tasaisesti vuodesta 2010 lähtien.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 24.3.2016 antamallaan päätöksellä
(ISAVI/2/04.08/2014) myöntänyt BioHauki Oy:lle ympäristöluvan ja
toiminnanaloittamisluvan biokaasulaitoksen toiminalle Haukivuoren
taajamaan, tilalla 491-451-17-1, Mikkelin kaupungissa. Luvan mukaan laitos
saa vastaanottaa ja käsitellä naudan, hevosen ja kanan lantaa ja kasviperäistä
biomassaa yhteensä enintään 14 000 tonnia vuodessa.
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Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut viranhaltijalausunnot
seuraavista vireillä olevista kaavoista:
Lausunto Kangasniemen kunnanhallitukselle Puulan rantayleiskaavan
muutoksista 10.2.2016
Lausunto Mikkelin kaupunginhallitukselle Ristiinan kirkonkylän seudun
osayleiskaavan muutosluonnoksesta 7.3.2016
Lausunto / mielipide Mikkelin kaupunkisuunnitteluyksikölle Ecosairilan
osayleiskaavasta 31.3.2016

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on saanut tiedoksi seuraavat
vedenlaaturaportit:
Mikkelin (Ristiinan) Yöveden veden laatu vuonna 2015 ja veden laadun
kehitys vuosina 1990–2015
Ristiinan Kuomionkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailun
vuosiyhteenveto 2015

Anttolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistaminen, Mikkeli (ISAVI/88/04.08/2013)
Itä - Suomen aluehallintovirasto on otsikossa mainitulla päätöksellään
tarkistanut Anttolan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan
lupamääräyksiä. Lupakokonaisuutta ja lupamääräyksiä lähinnä järjesteltiin
tarkoituksenmukaisemmiksi ja niihin tehtiin lähinnä säädösmuutoksien
edellyttämät muutokset.

Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella
(KASELY/145/2016)
Saimaan juoksutusta lisättiin 8.2.2016 alkaen niin, että juoksutus nostettiin
enintään 800 m3/s viikkokeskiarvona.

Valitus ympäristölupa-asiassa Pyöreäsuo, Mikkeli - Vaasan hallinto- oikeuden
päätös 16/0106/1
Valituksenalainen päätös koski ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista.
Lupapäätöksestä valitti toiminnanharjoittaja. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi
valituksen.

Puulan Purnusaaren pengertien pysyttäminen ja veden virtauksen
parantaminen ruoppaamalla, Hirvensalmi (ISAVI /1619/2015)
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Haettu lupa myönnettiin. Kyseessä oli rakennetun penkereen pysyttämistä
koskeva hakemus.

Koivutuotantoa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen,
Koskisen Oy, Hirvensalmi (ISAVI /89/04.08/2012)
Päätös oli luonteeltaan toiminnassa tapahtuneet muutokset kirjaava ja
lupakokonaisuuden uudelleen tarkoituksenmukaisella tavalla järjestelevä
päätös. Keskeisin lupapäätöksessä tehty muutos oli Kotkatveden hapetusta
koskeva muutos. Päätöksen mukaan hapetus loppuu 2017 jälkeen mutta
vesistötarkkailu jatkuu tämän jälkeen. Päätöksessä annettiin Ely -keskukselle
valtuus palauttaa määräyksellä hapetusvelvoite, mikäli tarkkailussa havaitaan
edelleen tarvetta hapetukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi
Päätös
Merkitään tiedoksi.
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§ 30
Yleiset uimarannat uimakaudella 2016
MliDno-2016-809
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Holopainen
Arja.Holopainen@mikkeli.fi
Liitteet

1 Uimarantaluettelo_2016.liite.pdf
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on STM:n asetuksen 177/2008
mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä
uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua, uimarantaluettelo on
toimitettava aluehallintovirastoon.Kunnan asukkailla ja kesäasukkailla tulee
olla mahdollisuus saada tietoa yleisten uimarantojen ja pienten yleisten
uimarantojen luettelosta.Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa
odotetaan käyvän uimakauden (15.6.- 31.8.) aikana vähintään 100 uimaria
päivässä.
Näitä yleisiä uimarantoja ns. EU- uimarantoja on kolme Mikkelin
kaupungissa.Lisäksi STM:n asetus (354/2008) pienten yleisten
uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta säätää, että
terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä
yleisistä uimarannoista. Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista
yleistä uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähemmän
kuin 100 uimaria päivässä.EU- uimarannoista otetaan neljä uimavesinäytettä
uimakauden aikana ja muilta yleisiltä uimarannoilta kolme näytettä.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisöllä on
mahdollisuus saada tietoa uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista
päivitetään Ympäristöpalvelujen kotisivuille.Uimarantaluettelossa ei ole
tapahtunut muutoksia viimevuotisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta vahvistaa liitteenä olevan Mikkelin Seudun
Ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EUuimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle
2016 ja lähettää sen Itä- Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaamo.ita@avi.fi
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§ 31
Maa-aineslain mukaisten taksojen hyväksyminen Mikkelissä, Hirvensalmella,
Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä
MliDno-2016-825
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen, Raija-Leena Heino
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Liitteet

1 maa-ainestaksa.pdf
Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten
myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii
maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia,
suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maaaineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupaja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä,
jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL § 4 a). Mikkelin
seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun,
Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä
on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä
säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista
(MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan
hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka
perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015)
14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista
perittävien maksujen yleisistä perusteista.
Mikkelin kaupungin 1.1.2015 voimaan tullut hallintosääntö määrittelee 11
§:ssä lautakunnan yleisen ratkaisuvallan, johon kuuluu toimialansa palveluista
ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista
päättäminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Edelleen Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan 1.1.2013 voimaan tulleen johtosäännön mukaan
lautakunta päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä
maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimialueen kunnissa päätösvaltaa
maa-aineslain mukaisten maksujen määräytymisessä ovat käyttäneet
tekniset ja rakennuslautakunnat ja kunnanvaltuustot kunnasta riippuen.
Mikkelin kaupungin voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty teknisessä
lautakunnassa 17.11.2015 (§ 154), Mäntyharjussa maa-ainestaksa on
hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 14.12.20014, Hirvensalmella
kunnanvaltuustossa 14.12.2015 (§ 46), Pertunmaalla kunnanvaltuustossa
15.12.2008 (§ 67) ja Kangasniemellä teknisessä lautakunnassa 9.2.2000 (§ 7).
Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely,
ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun
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ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten
ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maaaineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen
lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty
maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Pertunmaalla
ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten,
että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen
toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa
pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun
määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi
siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan
maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan
taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen
3

otto 10 000 m vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät
kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan
mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €,
ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750
€).
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen
maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan
valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain
mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan
Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen
kunnanvaltuustoihin vahvistettavaksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginvaltuusto, Hirvensalmen kunnanvaltuusto, Mäntyharjun
kunnanvaltuusto, Pertunmaan kunnanvaltuusto, Kangasniemen
kunnanvaltuusto
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§ 32
Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Nikulainen Jaana ja Tero, Mikkeli
MliDno-2015-1162
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
Liitteet

1 eläinsuojan_ymplupa_nikulainen_tero_ja_jaana_2016.pdf
Tero ja Jaana Nikulainen ovat jättäneet 5.2.2016 Mikkelin seudun
ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen
eläinsuojan ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Harjumaan kylään
tilalle Mäntylä (491-446-48-66). Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan
laajentamiselle.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.
Tämä ympäristölupapäätös kumoaa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
27.8.2015 antaman ympäristölupapäätöksen.
Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin
ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen
maksu siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti
mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa
maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun
pohjana ollutta työaika-arvioita oleellisesti pienempi tai suurempi. Toistaiseksi
voimassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan päivittämisestä toiminnan
oleellisen muuttumisen takia peritään puolet uuden eläinsuojan lupamaksusta,
jolloin maksu 583,50 €.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja
myöntää Tero ja Jaana Nikulaiselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten
mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle Mikkelin kaupungin Harjumaan kylään
tilalle Mäntylä (491-446-48-66).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakijat, Etelä-Savon ely-keskus
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§ 37
Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille terveydensuojeluasetuksen 42 §:n mukaisessa
päätösasiassa
MliDno-2016-898
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Holopainen
Arja.Holopainen@mikkeli.fi
Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 42 §:ssä on annettu määräykset
haudatun ruumiin siirtämiseksi tarvittavasta lupamenettelystä.
"Haudatun ruumiin siirtämistä koskevaan kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä
tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin
hautapaikasta sekä selvitys ruumiille varatusta uudesta hautapaikasta.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hankittava hautausmaiden
omistajilta lausunto terveydellisten seikkojen selvittämiseksi haudatun ruumiin
siirtämisestä tehdystä hakemuksesta.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää
haudatun ruumiin siirtämisen tai määrätä ruumista siirrettäessä
noudatettavista toimenpiteistä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Kunnan
terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä aika, jonka kuluessa ruumiin
siirtäminen on toimitettava. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen
on lähetettävä ruumiin siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle, jonne ruumis siirretään sekä asianomaisille
lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille (23.3.2006/207).
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista
haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa".
Lupa-asian sujuvan ja nopean käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista
siirtää toimivalta edellä kuvatussa päätösasiassa ympäristölautakunnan
alaisille terveydensuojelutehtäviä hoitaville viranhaltijoille.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta päättää siirtää toimivaltuudet terveydensuojeluasetuksen
42 §:n mukaisen asian hoitamisessa terveysvalvonnan johtajalle sekä
terveystarkastajille.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 6, 27.01.2016
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 38, 07.04.2016
§ 38
Otavan Metalli Oy: Kehotus ympäristöluvan hakemiseen, uhkasakon asettaminen
MliDno-2016-156
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 27.01.2016, § 6
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.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 07.04.2016, § 38
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
Otavan Metalli Oy on laajentanut toimintaansa määräalalle, jonka Kiinteistö
Oy Liukkola on ostanut 15.5.2014 Mikkelin kaupungilta. Kauppakirjan ehtona
on ollut ympäristöluvan hakeminen ja saaminen ko. kiinteistölle. Mikkelin
seudun ympäristölautakunta on määrännyt kokouksessaan 27.1.2016 (6
§) Otavan Metalli Oy:n hakemaan ympäristölupaa toimintakokonaisuudelle
ja toiminnan muutoksille viimeistään 31.3.2016. Otavan Metalli Oy ei ole
hakenut ympäristölupaa määräaikaan 31.3.2016 mennessä. Otavan Metalli
Oy on kuitenkin aloittanut toiminnan ko. kiinteistöllä täyttämällä aluetta
purkujätteellä, josta ei ole tehty ns. MARA-asetuksen mukaista ilmoitusta
Ely-keskukselle, ja varastoimalla alueelle esim. ajoneuvoja, laitteita ja
muuta tavaraa (MARA-asetus = valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden
hyödyntämisestä maanrakentamisessa, 591/2006).
Otavan Metalli Oy ei ole valittanut ympäristölautakunnan 27.1.2016 tekemästä
päätöksestä. Liitteenä on ympäristölautakunnan ote päätöspöytäkirjasta, jossa
on todettu asiaan liittyvät aikaisemmat vaiheet.
Ehdotus
Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja
Ympäristölautakunta toistaa Otavan Metalli Oy:lle määräyksen hakea
ympäristölupaa toimintakokonaisuudelle ja toiminnan muutoksille viimeistään
31.5.2016.
UHKASAKON ASETTAMINEN MÄÄRÄYKSEN TEHOSTAMISEKSI
Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n
perusteella 3000 euron suuruisen uhkasakon määräyksen tehostamiseksi.
Jos määräystä ei noudateta, Mikkelin seudun ympäristölautakunta voi
uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi.
PERUSTELU:
Otavan Metalli Oy ei ole hakenut ympäristölupaa toimintakokonaisuudelle ja
toiminnan muutoksille määräaikaan 31.3.2016 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Saantitodistuksella Otavan Metalli Oy. Vanha Otavantie 88 50600 Mikkeli,
posti@otavanmetalli.fi
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§26, §27, §29
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.
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Muutoksenhakukielto
HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Oikaisuvaatimus
§31
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

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
07.04.2016

3/2016

19 (22)

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
§32, §38
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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Oikaisuvaatimus
§37
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta
PL 167 (Kiiskinmäenkatu 5-7), 50101 Mikkeli

