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§ 37
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 38
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Jarmo
Lautamäki.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Lamponen ja Jarmo Lautamäki.
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§ 39
Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus
Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Päätös ympäristönsuojelun laboratoriopalveluiden ostamisesta vuosina
2018-2019, 13.03.2018
Ympäristöpalvelujen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen, 10.04.2018
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä
päätöksen täytäntöönpanolle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

5 (36)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.04.2018

3/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40
Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 4 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Hong Kong Suomi Oy, Hong
Kong Mikkeli, Mikkeli, 29.03.2018
§ 5 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa
asiassa/ Hong Kong Suomi Oy, Hong Kong Mikkeli, Mikkeli, 29.03.2018
§ 6 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiinesteiden
vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Scandic Hotels Oy, Scandic
Mikkeli, Mikkeli, 29.03.2018
§ 7 Päätös pienen talousvesiasetuksen (401/2001) soveltamisesta T:mi Roinilan
Karjatilan talousveden laadunvalvonnassa, 29.03.2018
§ 8 Päätös, 17.04.2018
Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 1 Maa-aineslupapäätöksen siirtäminen Mikkelin Autokuljetus Oy:ltä UPMKymmene Oyj:lle; Puhin kallioalue, Mikkeli, 09.03.2018
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 7 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto, 09.03.2018
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 41
Tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Etelä-Savon ELY -keskus on antanut seuraavat ympäristönsuojelulain
(527/2014) 136 §:n mukaiset päätökset pilaantuneen maaperän
puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta:
ESAELY/220/2018, 13.3.2018, Mikkelin kaupunki, Graanintie 7-11, 50190
Mikkeli, Kiinteistötunnus: 491-10-1-1
Alue on osa vanhaa Graanin puuteollisuusaluetta. Puuteollisuus on alueella
aloitettu vuonna 1890 Tuppuralan höyrysahan toimesta. Kohdealueella on
sijainnut Graanin vaneritehdas, jossa toiminta on päättynyt 1986. Vanhat
tehdasrakennukset on purettu 1990-luvulla. Alueen maaperässä sijaitsee
tehdasrakennusten perustuksia sekä purkujätteitä. Kiinteistöillä ei ole
nykyisellään rakennuksia tai päällystettyjä alueita.
Täyttömaakerroksissa todettiin dioksiineja/furaaneja kynnysarvotason
ylittävissä pitoisuuksissa. Yhden koekuopan pintamaassa todettiin
alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus raskaita öljyjakeita ja yhdessä
rakennusjätetäyttöä sisältävässä näytteessä kynnysarvotason ylittävät
pitoisuudet sinkkiä ja arseenia. Yhdessä koekuopassa todettiin rakennusjätettä
sisältävän kerroksen maa-aineksessa asbestia (antofylliittia). Kunnostus
tehdään massanvaihtona.
ESAELY/223/2018, 13.3.2018, Mikkelin kaupunki, Graanintie 19-21, 50190
Mikkeli, Kiinteistötunnus: 491-10-9903-0
Kohde sijaitsee entisellä Graanin tehdasalueella ja alueen ympäristössä on
sijainnut mm. tynnyritehdas, saha ja puutalotehdas. Näytteessä todettiin
öljyjakeiden pitoisuus 10 mg/kg, josta muutama mg/kg PAH-yhdisteitä.
Kahdessa koekuopassa havaittiin rakennusjätetäyttöä 0,2…1,0-2,5 m syvyydellä
maanpinnasta. Jätetäytön maa-aineksessa todettiin VNa:n 214/2007 ylemmän
ohjearvotason ylittävät pitoisuudet PAH -yhdisteitä ja sinkkiä, alemman
ohjearvotason ylittävä pitoisuus lyijyä sekä kynnysarvotason ylittävät
pitoisuudet arseenia ja öljyhiilivetyjä (>C10-C40).
Kahdessa koekuopassa havaittiin puuteollisuudesta peräisin olevaa jätettä
(purua, puuta, risuja, lautaa) 1,0…2,0 m syvyydelle maanpinnasta. Pintamaassa
(0-0,2m) todettiin VNa:n kynnysarvotason ylittävä pitoisuus dioksiineja/
furaaneja. Täyttömaissa todettiin yksittäinen alemman ohjearvotason ylittävä
pitoisuus lyijyä ja kynnysarvotasot ylittäviä pitoisuuksia muita metalleja ja
öljyhiilivetyjä. Kunnostus tehdään massanvaihtona.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 12.3.2018 Diaarinumero
2875/1/17 ympäristölupaa koskevasta valituksesta. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta myönsi 18.3.2016 antamallaan päätöksellä (3.3.2016
§ 17) SBS Betoni Oy:lle ympäristöluvan kallion louhimiseen ja kiviaineksen
murskaamiseen Mikkelin kaupungin Tikkalan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle
491-35-10-1. Vaasan hallinto-oikeus jätti päätöksellään 11.5.2017 tutkimatta
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tehdyn valituksen sillä perusteella, että valittajalla ei ole valitusoikeutta.
Valittajan kauppakirjaan perustuva oikeus hakea maa-aineslupaa viereiselle
kiinteistölle ei luo hänelle oikeutta hakea muutosta SBS Betoni Oy:n
ympäristölupaan rajanaapurina. Hän valitti tästä edelleen. Korkein hallintooikeus hylkäsi valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.4.2018 Diaarinumero 00983/17/5109
ympäristölupaa koskevasta valituksesta. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta hylkäsi päätöksellään 8.6.2017 § 58 hakijan
ympäristölupahakemuksen kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen Mikkelin
Tikkalan kylässä sijaitsevalla Pitkäkallion tilalla 491-462-2-2. Hakija on
peruuttanut valituksensa, joten hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että
lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa.
Mikkelin ympäristötilinpäätös 2017. Asumisen ja toimintaympäristön
palvelualueen ja ympäristöpalvelujen yhteistyönä eri hallintokunnilta
kerättyjen tietojen pohjalta laatima ympäristötilinpäätös on järjestyksessään
12. ympäristötilinpäätös Mikkelistä.
Kaupungin yhteenlasketut ympäristötulot olivat vuonna 6,52 milj. euroa, joka
on 8,1 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuloista. Lähes kaikki tulot tulivat
jätevesimaksuista, mikä on noin 96 prosenttia kaikista ympäristötuloista.
Ympäristömenot olivat 8,34 milj. euroa, joka oli 2,1 prosenttia kaupungin
kaikista toimintakuluista (poistot mukana). Suurimmat menoerät olivat
viemärilaitoksen poistot (25,5, %) ja jäteveden puhdistus (22,5 %). Muita
menoja olivat mm. ympäristönsuojeluun liittyvät verot, ympäristönsuojelun
viranomaistehtävien hoitoon liittyvät kulut, vanhojen kaatopaikkojen
hoitoon liittyvät kulut, katujen pölyämisen ehkäisystä johtuvat kulut ja
kunnan toiminnoista syntyvien jätteiden käsittelyyn ja liikenne- ym. alueiden
puhtaanapitoon liittyvät kulut.
Ympäristöinvestoinnit olivat 3,94 milj. euroa, joka oli 9,3 prosenttia kaupungin
kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista. Suurimmat investointikohteet
liittyivät jäteveden puhdistamiseen ja viemäröintiin sekä melun torjuntaan ja
ympäristönsuojelun edistämiseen.
CO2-raportti: Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt 2009 – 2016 Ennakkotieto
vuodelta 2017. Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 olivat yhteensä
265,4 kt CO2-ekv. ilman teollisuutta. Mikkelin päästöt asukasta kohti vuonna
2016 olivat 5,4 t CO2-ekv. ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa
mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,3, - 14,1 t CO2-ekv. Mikkelin
päästöt kasvoivat 11 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2016. Keskimäärin
päästöt kasvoivat CO2-raportin kunnissa 8 prosenttia. Kasvu johtui tieliikenteen
päästöjen kasvusta. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne
että paikallinen liikenne. Liikenteen päästöt Mikkelissä ovat 40,5 % kaikista
päästöistä, kun Suomen kasvihuonekaasupäästöistä liikenteestä aiheutuu noin
viidennes.
Vuonna 2013 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa yhtenä
vaikuttavuusindikaattorina oli kasvihuonekaasupäästöt ja mittarina asukasta
kohden lasketut CO2-päästöt vuosittain. Tavoitetasoksi vuodelle 2017 oli
asetettu 5,5 t CO2-ekv./as (lähtötaso 6,1 t CO2-ekv./as vuonna 2012). CO2päästöt laskivat vuodesta 2012 vuoteen 2015. Vuoden 2016 päästöt olivat
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5,4 t CO2-ekv./as ja ennakkotieto vuodelta 2017 on 5,5 t CO2-ekv/ as, joten
edellisellä valtuustokaudella hyväksytyssä kaupunkistrategiassa asetettuun
tavoitteeseen on kasvihuonekaasupäästöjen osalta päästy.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23/2018/2 annettu 13.4.2018.
AVI on myöntänyt Pohjois-Savon ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan
Lapassalmen sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamiseksi,
uoman muotoilemiseksi sekä vanhan sillan purkamiseksi ja työnaikaisen sillan
rakentamiseksi ja purkamiseksi, Kangasniemi.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 42
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Mikkelin Autokuljetus Oy, Korsikangas, Mikkeli
MliDno-2016-2651
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös 2018 Korsikangas.pdf
Mikkelin Autokuljetus Oy on jättänyt 29.9.2016 ympäristölautakunnalle
maa-aineslain 4 §:n maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain
27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Anttolaan
Korsikankaan kallioalueelle tilalle Korsikangas 491-482-3-52.
Hakemusta on muutettu ja täydennetty sen jättämisen jälkeen.
3

Lupaa haetaan 102 000 m ktr:n määrän ottamiseen kymmenen vuoden
3

3

aikana. Kalliota arvioidaan saatavan 95 000 m ktr ja moreenia 7 000 m ktr.
Ottoalueen pinta-ala on noin 3 ha ja varastointialueita noin 1,4 ha.
Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottamisalue.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän
maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja
ympäristönsuojelun maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti yhteensä 4 051 €.
Päätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja
myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten
mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Mikkelin Anttolaan Korsikankaan
kallioalueelle tilalle Korsikangas 491-482-3-52.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojeluja vesien hoitoyksikkö; muistutuksen tekijä; Lupapiste; valmistelija; laskutus.
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§ 43
Maa-aineslupapäätös; YIT Infra Oy, Puttola, Mikkeli
MliDno-2018-843
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maa-aineslupapäätös 2018 Jarmola.pdf
YIT Infra Oy on jättänyt 6.2.2018 ympäristölautakunnalle maa-aineslain
(555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseen Mikkelin
kaupungin Puttolan kylässä sijaitsevalta Jarmolan 491-443-3-221 tilalta.
Hakija hakee lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta luvan
myöntämisen jälkeen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.
Kyseessä on olemassa oleva kallionottoalue. Ottamisalueen pinta-ala on
3

noin 7,3 ha. Otettava määrä on noin 137 000 m kalliota. Lupaa haetaan 10
vuodeksi.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän
maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31)
mukaisesti 1713 euroa lisättynä kuulutuskustannuksilla 170 euroa, yhteensä
1883 euroa.
Päätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja
myöntää YIT Infra Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen
luvan maa-ainesten ottamiseen Mikkelin kaupungin Puttolan kylässä
sijaitsevalle tilalle Jarmola 491-443-3-221.
Päätös
Hyväksyttin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu
ja vesienhoito yksikkö; Lupapiste; valmistelija; laskutus
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 48, 07.12.2017
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 44, 26.04.2018
§ 44
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2018
MliDno-2017-2454
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 07.12.2017, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Liitteet

1 Liite Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2018
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 päivittänyt valvontasuunnitelman ja -ohjelman
vuodelle 2018. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin
periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan
sisältyy yhteensä 211 ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn
piirissä olevaa laitosta tai toimintoa. Lisäksi valvontasuunnitelmaan on
sisällytetty jätelain mukaisia valvontatehtäviä ja maa-aineslain valvonta.
Valvontasuunnitelmaan on kirjattu yhteensä 176 suunnitelman mukaista
tarkastusta vuodelle 2018. 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-aineslain valvonta
siirtyivät kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen toimialueella on vanhoja voimassa olevia maaaineslupia tällä hetkellä 180 kpl, ja uusia lupia tulee vireille vuosittain noin
20. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen osalta kyseessä on uusi tehtävä,
joka vaatii vuositasolla henkilöstöresursseja noin yhden henkilötyövuoden
verran. Maa-aineslupiin liittyvä valvonta on sisällytetty ympäristönsuojelun
valvontaohjelmaan.
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Valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta ovat olleet yleisesti
nähtävillä 21.12.2015-20.1.2016. Valvontasuunnitelman päivityksestä ja
valvontaohjelman yhteenvedosta vuodelle 2018 ei ole pyydetty lausuntoja eikä
sitä ole asetettu yleisesti nähtäville.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen
Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman
päivityksen ja valvontaohjelman vuodelle 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 26.04.2018, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen, Raija-Leena Heino, Heikki Tanskanen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi,
heikki.tanskanen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja, ympäristösuunnittelija
Liitteet

1 Liite Ympäristönsuojelun ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle
2018
2 Liite YSL jätevesisäännösten ja vesihuoltolain valvontaohjelma 2018
1.1.2018 voimaan astuivat Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 833/2017
ja Laki jätelain muuttamisesta 834/2017.
Muutosten keskeisenä sisältönä on, että kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen voi jatkossa periä maksun onnettomuus, haitta- ja rikkomustilainteiden valvonnasta tietyin ehdoin (169 §). Lisäksi
kunnissa, joissa pilaantuneiden maa-ainesten valvonta on siirretty kunnan
vastuulle, voidaan periä maksu 136 §:n mukaisista valvontatoimista. Jätelain
muutoksen myötä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun
roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen, yksittäisen määräyksen
sekä rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen
antamisesta ja valvonnasta (75 §, 125 §, 126 §). Maksun voi myös periä 124
§:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista
säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin suunnitelmiin. Maksujen periminen näistä tehtävistä
edellyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittämistä
ja jätelain mukaisten tehtävien sisällyttämistä ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelmaan.
Jätelain mukaiset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
valvontasuunnitelmat koskevat 100 §:ssä tarkoitetun jätteen
ammattimaista keräystä ja niitä 124 §:n 1 momentin mukaisia kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen valvomia toimintoja, joihin liittyy tai voidaan
perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja. Jätelain mukaiset
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valvontasuunnitelmat tulee olla valmiina kaikilta osin (124 § ja 100 §) 30.6.2018
mennessä.
Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan jätelain mukaiset valvontasuunnitelmat on
syytä yhdistää ympäristönsuojelulain mukaisiin valvontasuunnitelmiin
ja siirtää jätelain suunnitelmallisen valvonnan kohteet olemassa oleviin
ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin valvontaohjelmiin.
Jätelain valvontasuunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden
jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista (JL 124 § 2.
mom.).
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelman, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2017. Jätelain
muutoksen myötä ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma päivitetään siten,
että suunnitelmaan sisällytetään myös jätelain suunnitelmallinen valvonta.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun ja jätelain
valvontasuunnitelman vuodelle 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 45
Yleiset uimarannat Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen alueella uimakaudella 2018
MliDno-2018-756
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Toivanen
Sanna.Toivanen@mikkeli.fi
terveystarkastaja
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (177/2008) mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan
kuuluvista yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua. Näitä ns.
EU-uimarantoja on Mikkelin kaupungissa kolme:
•
•
•

Pankalampi
Pitkäjärvi
Orijärvi, Rantakylä

Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008) pienten yleisten
uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta säätää, että
terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä
yleisistä uimarannoista. Näitä pieniä yleisiä uimarantoja Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen alueella on seuraavat:
Mikkeli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otavan uimaranta, Otava
Taipaleenlahden uimaranta, Anttola
Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori
Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori
Ristiinan uimala, Ristiina
Löydön uimaranta, Vitsiälä
Alamaan uimaranta, Hiirolan Laajalampi
Avojärven uimaranta, Vehmaskylä
Honkalahden uimaranta, Heinälahti
Iso Majaveden uimaranta, Parkkila
Kihlin uimaranta, Orijärvi Rantakylä
Korpijärven uimaranta, Vuolinko
Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi
Loukeen uimaranta, Loukee
Pesäjärven uimaranta, Harjumaa
Saarijärven uimaranta, Rämälä
Sairilan uimaranta, Sairila
Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi
Koulurannan uimaranta, Suomenniemi
Kaihun uimaranta
Laajalammen uimaranta
Launialan uimaranta
Nieluslammen uimaranta
Ritvalan uimaranta
Suojalammen uimaranta
Urpolan uimaranta
Visulahden matkailukeskus

Kangasniemi:
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•
•
•

Keskustan uimala
Sienijärven uimaranta
Suurolan uimaranta

Mäntyharju:
•
•
•

Haapaselän uimaranta
Pekkolanlammen uimaranta
Kurkiniemen uimaranta

Hirvensalmi:
•
•

Roosin uimaranta
Urmasrinteen uimaranta

Pertunmaa:
•
•
•

Rantalan uimaranta
Kuortin uimaranta
Kisaranta

Uimarantaluettelosta on poistettu viime vuodesta yksi uimaranta Mikkelistä
(Hirvijärven uimaranta, Korpijärvi). Kunnan terveydensuojeluviranomainen
valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla
uimakauden (15.6.–31.8.) aikana. Terveydensuojeluviranomaisen on
huolehdittava myös siitä, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa
uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista päivitetään
Ympäristöpalvelujen kotisivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta vahvistaa yllä olevan Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EUuimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle
2018 ja lähettää sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.ita@avi.fi
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§ 46
Talousarvion toteutumisen seuranta 2018, ympäristölautakunta
MliDno-2018-757
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
ympäristöpalvelujen johtaja
Liitteet

1 Liite Ympäristölautakunnan ennuste 3-2018
Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja
talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme
kertaa vuodessa.
Talousarvion 3/2018 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden
talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista
lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi.
Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on
esitetty liitteessä. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutuman 3/2018 tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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§ 47
Ympäristölupa Haukilammen maankaatopaikalle, Tähkämäki, Mikkeli
MliDno-2018-863
Valmistelija / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Maankaatopaikka Ihastjärventie 57.pdf
Mikkelin Autokuljetus Oy on jättänyt 1.3.2018 ympäristölautakunnalle
ympäristösuojelulain (527/2014) 89 §:n mukaisen hakemuksen
maankaatopaikkatoiminnalle. Maankaatopaikka sijaitsee Mikkelin Suonsaaren
Tähkämäen tilalla R:no 1:129. Hakemuksen käsittelyvaiheen aikana hakija
on peruuttanut hakemuksesta suunnitellun lisäalueen. Jatkolupaa haetaan
3

maankaatopaikalle viideksi (5) vuodeksi 22 000 m rtr suuruisen maaainesmäärän suunnitelmalliselle sijoittamiselle maankaatopaikantoiminnan
loppuun saattamiseksi ja viimeistelylle. Maankaatopaikan maa-aineksen
sijoitusalueen pinta-ala on 2,4 ha ja alueen toimintaan liittyvän kantojen
varastointi ja murskausalueen pinta-ala on 0, 4 ha. Suunniteltu korkeus on
+116,25 (N2000).
Maankaatopaikan läheisyyteen on myönnetty betonijätteelle välivarastointi
ja murskauspaikka (Mikkelin seudun ympäristölautakunta päätös 5/2013,
26.3.2013). Mikkelin Autokuljetus Oy on esittänyt voimassa olleen
ympäristöluvan rauettamista.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja
myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten
mukaisen luvan maankaatopaikalle, kantojen varastoinnille sekä murskaukselle
suunnitellulle paikalle tilalle Tähkämäki.
Päätös
Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että lupa on voimassa
31.12.2021 saakka, mihin mennessä alue tulee olla maisemoitu ja toiminta
alueella päättynyt. Esitys hyväksyttiin.
Tiedoksi
Päätös: Hakijalle; muistutuksen tehneelle, Tiedoksi: Mikkelin kaupunki/
Rakennusvalvonta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/
Ympäristönsuojelu ja vesienhoitoyksikkö, Mikkeli kaupungin ilmoitustaululla,
kaupungin internetsivuilla ja julkipano.fi sivulla. Lisäksi tieto päätöksestä
toimitetaan neljälle naapurille ja kahdelle maa-omistajalle.
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§ 48
Kantelu viranhaltijoiden toimista asetuksen 1250/2014 valvonnassa
MliDno-2017-2280
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Savolainen
jukka.savolainen@mikkeli.fi
kaupunginlakimies
KV on tehnyt 15.2.2018 lähettämällään sähköpostiviestillä oikaisuvaatimuksen
lannan aumavarastointia koskevassa asiassa annettuun viranhaltijapäätökseen
(MliDno-2017-2280). Asia koskee lannan käsittelyä ja varastointia tilalla 491457-4-215. Välimäki on tehnyt kesällä 2017 Ympäristöpalveluille ilmoituksen,
jonka mukaan tilan lantaa on haudattu usean vuoden ajan maahan. Tilan
omistajat ovat myöntäneet haudanneensa maahan 3,5 traktorin peräkärrillistä
lampolan pehkua, jonka he ovat luvanneet kaivaa ylös.
Tilan omistajat ovat tehneet 7.11.2017 ilmoituksen lannan aumavarastoinnista
(valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamiseksi 1250/2015 § 9, ent. nitraattiasetus) lohkolle
Uusikuu (492-07353-29). Tarkoitus on varastoida maasta ylös kaivettava
lampaanlanta aumaan lohkolle Uusikuu odottamaan maahan muokkaamista.
Ympäristötarkastaja Anne Luttinen on tarkastanut aumausilmoituksen ja
todennut 10.11.2017 antamassaan vastauskirjeessä, että ilmoituksessa
annettujen tietojen mukaan lannan aumavarastointi on asetuksen 1250/2015
mukaista.
KV on tehnyt 10.1.2018 lähettämällään sähköpostilla Mikkelin seudun
ympäristöpalveluille osoitetun oikaisuvaatimuksen 7.11.2017 tehdystä lannan
aumausilmoituksesta ja ympäristötarkastajan antamasta vastauksesta
aumausilmoitukseen. Lohko Uusikuu (492-07353-29) on määritelty
maankäyttömuodoltaan metsämaaksi. KV vaatii, että aumausilmoitus ja sen
johdosta annettu vastaus kumotaan ja että lannan aumavarasto on sijoitettava
peltolohkolle, ei metsämaaksi luokitellulle lohkolle.
Ympäristöpäällikkö on tehnyt aumausilmoitusta koskevasta
oikaisuvaatimuksesta viranhaltijapäätöksen, jossa todetaan, että
asetukseen 1250/2014 liittyvään ilmoitusvelvollisuuteen ei liity velvollisuutta
päätöksentekoon eikä näin ollen mahdollisuutta muutoksenhakuun ole
koska aumausilmoituksesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Lisäksi
ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksessä esitetään perustelut sille,
miksi lannan aumavaraston sijoittamisen lohkolle Uusikuu on todettu
olevan nitraattiasetuksen mukaista. Asetuksen 1250/2014 mukaan lannan
aumavarasto voidaan sijoittaa sille lohkolle, jossa se käytetään lannoitteena tai
viereiselle lohkolle.
KV on tehnyt ympäristöpäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä
oikaisuvaatimuksen, jossa KV vaatii, että päätös kumotaan ja aumavarastointiilmoituksen tehnyt maanomistaja velvoitetaan sijoittamaan lannan
aumavarasto nitraattiasetuksen mukaisesti peltoalueelle. Tilan 491457-4-215 peruslohkokarttojen mukaan lohko Uusikuu (492-07353-29),
jonne lannan aumavarasto on tarkoitus sijoittaa, on maankäyttölajiltaan
metsämaa. KV:n mukaan on virheellistä ja harhaanjohtavaa käyttää
asiakirjoissa metsämaalohko Uusikuusta termiä peltolohko Uusikuu.
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Lisäksi KV:n mukaan aumaan sijoitetun lannan muokkaaminen myöhemmin
lohkolle Uusikuu ei ole mahdollista lohkon kivisyyden vuoksi.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.3. ja
antanut asiassa seuraavan päätöksen: Lautakunta kumoaa ympäristöpäällikön
tekemän viranhaltijapäätöksen ja antaa korvaavan päätöksen, jossa todetaan,
että asiassa ei ole ollut edellytyksiä asian tutkimiselle eli asia jätetään
tutkimatta puuttuvasta prosessinedellytyksestä johtuen.
KV on tehnyt 21.2.2018 lähettämällään sähköpostilla kantelun asetuksen
1250/2014 valvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017
käsitellyn lannan maahan hautaamista koskevan asian (§ 49) käsittelystä
ja valmistelusta. Kantelu on kohdistettu ympäristötarkastaja Anne Luttisen
toimintaan ja kohdistuu § 49 valmistelun osalta myös ympäristöpäällikkö
Hanna Pasoseen. Lisäksi KV on tehnyt 6.4.2018 lähettämällään sähköpostilla
kantelun Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 8.3.2018 käsitellyn asian
(§ 36) valmistelusta ja lautakunnan jäsenille päätöksen tueksi esitettyjen
taustatietojen oikeellisuudesta. Kantelu on kohdistettu Ympäristöpalvelujen
johtaja Maria Närhiseen ja kohdistuu § 36 valmistelun osalta myös
ympäristöpäällikkö Hanna Pasoseen.
Koska kantelut ovat saman henkilön tekemiä ja samaan asiakokonaisuuteen
liittyviä, käsitellään kantelut samassa pykälässä. KV:n tekemät kantelut
käsitellään Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa hallintolain (6.6.2003/434)
8a luvun mukaisina hallintokanteluina. Kantelun kohteena olevilta
viranhaltijoilta on pyydetty kanteluiden johdosta vastine. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta on tutkinut KV:N tekemät kantelut. Hanna Pasonen,
Anne Luttinen ja Maria Närhinen ovat antaneet kanteluiden johdosta hyvin
seikkaperäisen vastineen, jossa otetaan kantaa kanteluissa esitettyihin
väittämiin. Viitaten asiassa saatuun selvitykseen, ympäristölautakunta
katsoo, etteivät viranhaltijat ole toimineet virheellisesti kyseessä olevan asian
hoitamisessa. Asiaa hoidettaessa on ympäristölautakunnan käsityksen mukaan
toimittu hyvän hallintotavan mukaisesti.
Kantelut ja viranhaltijoiden niistä antama vastine on esitetty asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutkinut asiassa tehdyt kantelut
ja toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiassa ei ole
ilmennyt sellaisia virheitä, joiden johdosta lautakunnalla olisi aihetta ryhtyä
toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijoita kohtaan.
Päätös
Hyväksyttiin. Jarmo Lautamäki esitti eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
Kantelun tekijä
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§ 49
Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin Säynätin alueelle
MliDno-2017-2604
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Säynätin alueelle
2 Liite 1 aloitteeseen luonnonsuojelualueen perustamiseksi
3 Liite 2 aloitteeseen luonnonsuojelualueen perustamiseksi
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry on tehnyt 15.12.2017
aloitteen luonnonsuojelualueen perustamisesta Mikkelin kaupungin
Säynätin retkeilyalueelle ja sitä ympäröivälle metsäalueelle. Aloitteessa
esitetään, että Mikkelin kaupunki perustaa luonnonsuojelualueen Säynätin
metsäalueista siten, että luonnonsuojelualue muodostuisi Salosaari-Häyrylän
osayleiskaavassa (2010) merkinnällä SL varustetusta Säynätinsaaresta
ja MU-2 -merkinnällä varustetusta Ylä-Säynätjärven eteläosasta ja sitä
ympäröivästä metsäalueesta sekä soveltuvin osin tätä ympäröivästä M-1 merkinnällä varustetusta metsäalueesta. Suojelualueeseen sisältyisi myös
eri-ikäisiä talousmetsinä käsiteltyjä metsäkuvioita, joiden sisällyttäminen
suojelualueeseen on perusteltua suojelualueen luontoarvojen turvaamiseksi ja
riittävän pinta-alan saavuttamiseksi.
Aloitteessa mainitaan, että Säynätin retkeilyreitti on yksi harvoista hyvin
varustelluista retkeilyreiteistä kaupungin lähiympäristössä mutta alueen
virkistyskäyttö- ja luontoarvoja uhkaa kuitenkin retkeilyreitin lähiympäristön
metsien käsittely ja käyttö talousmetsinä. Mikkelin kaupungin Metsoinventoinnissa Säynätinsaari ja sen eteläpuoleinen metsäalue on arvioitu
kuuluvaksi Metso-ohjelman kriteereien luokkiin I ja II. Muilta osin Säynätin
alueelta ei ole tehty Metso-inventointia tai muuta luontoarvojen selvitystä.
Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistuyksen mukaan Säynätin alueella on
kuitenkin mm. saniasikorpea, joka on Etelä-Suomessa erittäin harvivainen
luontotyyppi. Alueella elää myös liito-orava. Luonnonsuojeluliiton Suur-Savon
yhdistys esittää, että Mikkelin kaupunki selvittää luontoarvot Säynätin alueella
koko kaupungin omistamalta maa-alueelta.
Perustamalla luonnonsuojelualueen kaupunki osallistuisi maa- ja
metsätalousministeriön sekä ympäristöministerlön yhdessä lanseeraamaan
Luontolahja Suomelle -kampanjaan, jossa valtio on sitoutunut suojelemaan
vastaavan alan kuin kaupungit, kunnat ja muut maanomistajat.
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan Säynätin alue
on tärkeä alue kaupunkilaisten virkistys- ja ulkoilualueena. Lisäksi koulut
ja päiväkodit tekevät alueelle säännöllisesti retkiä. Alueen varustetasoa on
jatkuvasti parannettu ja alueelle on suunnitteilla esteetön alue. Luonnon
terveyttä edistävistä vaikutuksista on viime aikoina saatu kiistatonta
tutkimustietoa ja huolehtilmalla siitä, että kaupunkilaisten saavutettavissa on
riittävästi riittävän laajoja ulkoiluun sopivia ulkoilu-, virkistys- ja luontokohteita
tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia. Hyvin varustelluilla retkeilyalueilla
odotetaan myös olevan tulevaisuudessa huomattavaa merkitystä matkailun
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edistämisen kannalta. Luontokohteiden vetovoiman lisääntymisestä kertoo
viime vuosina merkittävästi nousseet kansallispuistojen kävijämäärät.
Hyvinvoinnin ja matkailun edistämisen ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen kannalta on tärkeää, että luonto säilytetään monimuotoisena ja
riittävän laajana ja luonnontilaisena kokonaisuutena.
Säynätin alueella on laaja kaupungin omistama metsätalouskäytössä
oleva maa-alue, jonka suojelu mahdollistaisi luonnon monimuotoisuuden
kannalta riittävän laajan yhtenäisen suojelualueen ja ekologisen yhteyden
muodostamisen Säynätin retkeilyalueen ja Konijärven luonnonsuojelualueen
välille. Luonnonsuojelualueeseen olisi mahdollista sisällyttää kaikki
Säynätin alueella olevat kaupungin omistuksessa olevat maa-alueet
Ylä-Säynätjärven, Ala-Säynätjärven, Iso-Palvasen, Metsä-Sairilantien ja
Markontien väliseltä alueelta. Vaihtoehtoisesti luonnonsuojelualueen rajana
lännessä on mahdollista käyttää Fingrid Oyj:n Yllikkälä-Huutokoski 400
kV voimajohtolinjaa. Ehdotetun luonnonsuojelualueeksi perustettavan
alueen pohjoisosa kuuluu valmeisteilla olevaan Mikkelin kantakaupungin
osayleiskaava-alueeseen merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue ja
28.8.2017 hyväksyttyyn Ecosairilan osayleiskaavaan merkinnällä MU (maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta).
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta pitää luonnonsuojelualueen
perustamista Säynätin alueelle perusteltuna alueen virkistyskäyttöarvojen
turvaamiseksi ja esittää, että kaupunginhallitus tekee päätöksen ls-alueen
perustamisesta, minkä jälkeen kaupunki valmistelee hakemuksen yksityisen
luonnonsuojelualueen perustamiseksi Säynätin alueelle. Riippumatta
luonnonsuojelualueen perustamisesta Säynätin virkistyskäyttöarvoa
tulee lisätä ja huolehtia siitä, että kaupungin omistamille maa-alueille
Säynätin retkeilyalueella ja retkeilyalueen lähiympäristössä Ylä-Säynätjärven,
Ala-Säynätjärven, Iso-Palvasen, Metsä-Sairilantien ja Markontien väliin
sijoittuvalle alueelle ei kohdisteta päätehakkuita eikä muita voimakkaita
metsänkäsittelytoimia, jotka ovat ristiriidassa alueen virkistyskäyttöarvon
kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Annamari Huttunen, Hannu Peltomaa, Jouni Riihelä
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§ 50
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen hakemus eläinsuojalle / Ari Paakkari,
Pertunmaa
MliDno-2018-527
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Ari Paakkari Eläinsuojan ympäristölupa 2018.pdf
Ari Paakkari on jättänyt 23.2.2018 Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalle
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen eläinsuojan
ympäristölupahakemuksen Pertunmaan kunnan Toivolan kylään
tilalle Kovapohja (588-413-0010-0063-R), Toivolantie 684, 19480 Hartosenpää)
sijoittuvalle eläinsuojalle. Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan
laajentamiselle.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin
kaupungin ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 20 hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukaisesti 1676 €.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja
myöntää Ari Paakkarille päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen
luvan eläinsuojalle tilalle Kovapohja (588-413-0010-0063-R).
Tästä lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3
mukaisesti 1676 €.
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Luvan hakija, Etelä-Savon ely-keskus
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§ 51
Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §), Susimäentie 215, Maarakennus
Vanonen Ky
MliDno-2018-912
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 maa_aineslupa_metsäahti_2018.pdf
Maarakennus Vanonen Ky hakee jatkolupaa maa-ainesten ottamiselle
Mäntyharjun kunnan Vanosen kylässä tilalta Metsäahti (507-432-8-54).
Kyseessä on maa-aineksen ottaminen 2,5 hehtaarin alalta kokonaisottomäärän
3

ollessa 54 000 m ktr (kiintokuutiometriä) kymmenen vuoden aikana.
Lupapäätöksestä peritään käsittelymaksua 966 euroa päätöspöytäkirjassa
esitetyin perustein.
Päätös viedään valtakunnalliseen ns. NOTTO -rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesten ottamisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan
ja myöntää Maarakennus Vanonen Ky:lle päätöspöytäkirjan ja sen
lupamääräysten mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Mäntyharjun
Vanosen kylässä tilalta Metsäahti (507-432-8-54).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, Laskutus Anneli Tirkkonen, valmistelija Anne
Luttinen, lupapiste
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§ 52
Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §), Mäntyharju, Kieppi, Urpo Heikkilä
MliDno-2018-948
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Maa-aineslupa Kieppi 2018
Urpo Heikkilä hakee lupaa maa-ainesten ottamiselle Mäntyharjun kunnan
Särkimäen kylässä tilalta Kieppi (507-429-3-220).
Kyseessä on kalliokiviaineksen ottaminen 2,6 hehtaarin alalta
3

kokonaisottomäärän ollessa 180 000 m ktr (kiintokuutiometriä) kymmenen
vuoden aikana.
Lupapäätöksestä peritään käsittelymaksua 2100 euroa päätöspöytäkirjassa
esitetyin perustein.
Päätös viedään valtakunnalliseen ns. NOTTO -rekisteriin.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesten ottamisesta on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja
myöntää Urpo Heikkilälle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen
luvan maa-ainesten ottamiseen Mäntyharjun Särkimäen kylässä tilalta Kieppi
(507-429-3-220).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, Laskutus Anneli Tirkkonen, valmistelija Anne
Luttinen
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§ 53
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen hakemus, Marko Väisänen, Mäntyharju
MliDno-2018-178
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ajaminen motrocrosspyörillä pellolla Kolu (507-414-9-148)
Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen
luvan motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720
Karankamäki) sijaitsevalle peltoalueelle. Kiinteistön omistaja Marko Väisänen
on tehnyt päätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajaa
myös sunnuntaisin.
Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille 2018-2019.
Ajoharjoittelu on sallittu kahtena arkipäivänä viikossa maanantaista
perjantaihin kello 10-18 ja lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella.
Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin
motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan.
Kyseessä olevassa paikassa on ajettu motocrosspyörillä myös vuosi sitten
talvella, jolloin ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun
aiheuttaman meluhaitan takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä
ympäristötarkastajaan saman meluhaitan takia. Tämän jälkeen Marko Väisästä
pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa ajoharjoittelua
varten.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja
Ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Maastoliikennelain mukaisen
päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.
Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa:
Motocrosspyörillä ajamista on rajoitettu hakemuksen mukaisesta arkipäivien
sekä sunnuntain osalta ajoharjoittelusta aiheutuvan meluhaitan takia.
Päätöksen mukaisia ajoaikoja voidaan pitää kohtuullisina. Toimintaa ei
ole sallittu myöhään iltaisin eikä sunnuntaisin, jolloin asuinympäristössä
on tarvetta hiljaisempaan ääniympäristöön levon ja virkistäytymisen
vuoksi. Lisäksi lauantain ajoaikaa on rajoitettu enemmän kuin arkipäivinä.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä
ajoharjoittelupaikasta.
Päätös
Asia jätetään pöydälle.
Tiedoksi
Hakija, valmistelija Anne Luttinen
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Hallintovalitus
§43, §51, §52
Hallintovalitus
Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus on
•
•
•

•
•
•

sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
kunnan jäsenellä
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena
on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan
lähettää myös sähköisesti.
Valituksen toimittaminen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus, ellei
valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.
Valituskirjelmän liitteet
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5
§:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§37, §38, §40, §41, §44, §45, §46, §49
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakukielto
§39, §48
Muutoksenhakukielto
HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Oikaisuvaatimus
§42, §50
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

31 (36)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
26.04.2018

3/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

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.
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Oikaisuvaatimus
§47
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
§53
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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