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Saapuvilla olleet jäsenet
Petri Pekonen, puheenjohtaja
Dina Samaletdin
Eija Kuitunen
Hannu Tullinen
Jarmo Lautamäki
Markku Lamponen
Risto Salminen
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§ 39
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4/2020

4 (27)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
10.06.2020

4/2020

5 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Kuitunen ja Dina Sameletdin.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 12.6.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 41
Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus
Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Eläinlääkärien päivystyskorvaukset, 27.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 42
Terveysvalvonnan johtajan, ympäristöpavlelujen johtajan ja
ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 7 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta
koskevassa asiassa/ MH Yhtiöt Oy, Ravintola Martta, Ristiina, 22.05.2020
Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Eron myöntäminen ympäristötarkastaja Raija-Leena Heinolle, 11.05.2020
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 10 Ympäristölupien mukaisiin kesäajan toiminta-aikoihin liittyvät poikkeamiset;
Mikkelin Autokuljetus Oy, 29.05.2020
§ 11 Ympäristölupien mukaisiin kesäajan toiminta-aikoihin liittyvät poikkeamiset,
Savon Kuljetus Oy, Komerovuoren maa-ainesalue, 01.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 43
Määräyksen antaminen Kultakutrin alueella olevaan meluhaittaan liittyen
MliDno-2020-566
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo, Lasse Lähde
Marita.Savo@mikkeli.fi, lasse.lahde@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja, terveystarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Melumittauspöytäkirja Kultakutri ulkomelu
2 Liite Ympltk Melumittauspöytäkirja Kultakutri sisämelu
Ympäristölautakunnalle lähetyssä 27.2.2020 päivätyssä kirjallisessa valituksessa
todetaan mm. seuraavaa:
"Kultakutri 7:n edessä kadulla ja pihalla on ollut 14.4.19 alkaen luvaton toista metriä
korkea vanerinen skeitti/skuuttiramppi, joka on rajalta muutaman metrin päässä.
Ramppia on käytetty pahimmillaan tuntikausia päivässä, pahimmillaan viikon
jokaisena päivänä aina syys-lokakuulle saakka. Siinä ja ym. skeittirekvisiitalla
(vanerilaatikot, metalliputket) on leikkinyt jopa noin 10 lasta kerrallaan.
Huomautus lapsille tai vanhemmille ei auttanut, ei myöskään Ympäristöpalvelujen
kirje häiriön poistamisesta.
Rampista kuuluva ääni on häiritsevää kuminaa, kolinaa, kumahtelua, iskuja kuin joku
ampuisi raketteja, heittelisi lautoja lautakasaan tai paiskoisi auton ovia. Skeittaamisen
lisäksi rampilla juostaan, tömistellään ja sitä hakataan jollakin, mm. metalliputkilla.
Meteli siis kuuluu selkeästi sisälle ja häiritsee kotirauhaa, siihen herää. Se häiritsee
keskittymistä vaativaa työntekoani. Pihalla tai terassilla ei voi olla.
Olen kuunnellut meteliä koko viime kesän ja se alkoi eilen uudelleen.
Toinen ongelma on jääkiekon treenaaminen työhuoneeni ikkunoiden ”alla” Kultakutri
3:n pihalla, noin 6 metriä seinästäni. Jääkiekkoa ammutaan asfaltin päältä
kovamuoviselta pleksiltä, joka on kooltaan arviolta 0,8 x 2 m. Sitä treenataan eri
mittaisia aikoja, usein toista tuntia. Epämääräisin väliajoin tulevat laukaukset kuuluvat
taloni toiselle puolelle, vaikka ikkunat ja sen puolen huoneiden ovet ovat kiinni.
Kiekkoja lentää säännöllisesti pihalleni ja osuu välillä talooni. Samanlainen pleksialusta
on Kultakutri 7:llä, mutta häiriö on vähäisempi, koska alusta on kauempana.
Valituksessa oletetaan, että ympäristölautakunnalla on mahdollisuus poistattaa
luvaton ramppi ja puuttua jääkiekon laukomiseen ikkunani alla."
Asian käsittely
Kahdelta valituksessa mainitulta naapurilta pyydettiin vastineet.
Vastineissa puolustetaan alueen lasten ulko/pihaharrastuksia ja niissä toivotaan mm.,
että jos äänestä tehdään mittauksia, niin ne tehdään valvotusti asianomaisten läsnä
ollessa.
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Valitus sekä siitä saadut vastineet ovat kokonaisuudessaan oheismateriaaleina.
Tarkastus ja mittaus
Kohteessa on tehty tarkastus 7.5.2020 ja siinä yhteydessä mitattu toiminnoista
aiheutuvat melutasot sekä sisältä valituksen tehneen talosta sisältä että hänen
oleskelupihaltaan. Melunmittauspöytäkirjat ovat liitteenä.
Aikaisemmat vaiheet
Kolmen talon haltijoille lähetettiin kesällä 2019 ympäristöpäällikön allekirjoittama
kirje, jossa vanhempia pyydettiin huomioimaan lähiympäristölle aiheutuva haitta ja
siirtämään lasten skeittauspaikka kauemmaksi asuinkiinteistöistä, jotta suojaetäisyys
taloihin on nykyistä pidempi. Kirjeessä kerrottiin Mikkelin kaupungin virallisten
skeittauspaikkojen osoitteet.
Kaupungin liikuntatoimen ylläpitämät skeittauspaikat on perustettu paikkoihin, joissa
meluhaitta on lähiympäristölle mahdollisimman pieni ja jonne harrastus on tarkoitus
keskittää pois asuintalojen läheisyydestä.
Tätä kirjeen ohjetta ei noudatettu.
Muuta asiaan liittyvää
Koska harrastusvälineet ovat meillä olevan tiedon mukaan olleet myös kadulla,
todetaan, että Mikkelin kaupungin liikenneväylistä vastaava yksikkö ei ole antanut
lupaa käyttää katualuetta muuhun kuin siihen tarkoitettuun liikennöintiin.
Lasten vanhemmat ovat kertoneet, että he ovat kieltäneet lapsiltaan musiikin
soittamisen ulkona.
Kultakutri 5:n omistaja tekee kotonaan töitä videoneuvottelujen avulla.
Tiedossa on, että mm. Helsingissä tehtyjen selvitysten ja linjauksen mukaan mukaan
skeittipaikkojen ja asutuksen väliin tarvitaan noin 100 metrin suojaetäisyys. Nyt
kyseessä eivät ole yleiset skeittauspaikat, mutta niitä käyttää kuitenkin useamman
perheen lapset. Kultakutrin tapauksessa etäisyydet valituksen tehneen asukkaan
taloon ovat 6 - 30 metriä ja tontin rajoille 2 - 10 metriä.
Johtopäätökset
Skeitti/skuuttilaudalta potkulaudan kolahtamisesta/kääntämisestä ja pleksin päältä
jääkiekon lyömisestä syntyvää ääntä voidaan pitää kovana ja tavanomaisesta lasten
leikkimisestä/pelaamisesta lähtevästä äänestä poikkeavana, kun otetaan huomioon
kiinteistöjen sijainti tiiviisti rakennetulla omakotitaloalueella. Tällä päätöksellä ei
rajoiteta lasten tavanomaista leikkimistä tai harrastamista pihalla.
Kyseessä oleva melu kuuluu selvästi myös sisälle ja sisämelumittauksissa havaittiin,
että skuuttaamisella ja jääkiekon laukomisella on selvä vaikutus melutasoihin. Melu on
luonteeltaan impulssimaista ja sitä voidaan pitää haitallisena. Toistuvasti sisätiloihin
kuuluva impulssimainen melu saattaa aiheuttaa terveyshaittaa.
Päätöksessä käytetyt sovelletut oikeusohjeet:
Ympäristönsuojelulaki (27.6.2014/527) 5 § 1 mom. kohta 1) ja kohta 2 a) ja 2 g) kohta,
180 §, 200 §
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Määritelmät
5§
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn,
valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai
useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään;
2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin
tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:
a) terveyshaittaa;
.....
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus;
3) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla ...... alueen käyttämistä tai
toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista;
180 § (19.12.2018/1166)
Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen
määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea
toimea tai rajoitusta, toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten
tarpeellisten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista,
ilmoituksenvaraista eikä rekisteröitävää toimintaa. Määräyksen on oltava kohtuullinen
ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympäristön pilaantumisen merkittävyys.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää antaa kiinteistöjen Kultakutri 3:n ja
Kultakutri 7:n asuintalojen haltijoille seuraavan ympäristönsuojelulain 180 §:n
mukaisen määräyksen:
Eniten häiritsevää melua aiheuttavat rakenteet kuten esimerkiksi Kultakutri 7:n
etupihalla oleva isompi skeitti/skuuttiramppi, Kultakutri 3:n talon päädyssä oleva
jääkiekkojen laukaisualusta ja metallikehikkomaali tulee siirtää Kultakutri 5:n talosta
nykyistä selvästi kauemmaksi, kuitenkin siten, ettei meluhaittaa aiheuteta niiden
käytöstä muidenkaan asuintalojen asukkaille. Siirtäminen tulee tehdä päätöksen
tiedoksi saannin jälkeen heti.
Tätä päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. (YSL 200 §)
Päätös
Hyväksyttiin. Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää, että Kultakutrin asukkaat
kääntyvät kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen puoleen sopivan alueen löytämiseksi
skuuttaamiselle siten, että haittoja asutukselle ei aiheudu.
Tiedoksi
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Kultakutri 3:n ja Kultakutri 7:n asuintalojen haltijat; valituksen tehnyt asukas
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 8,22.01.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 44, 10.06.2020
§ 44
Haja-asutuksen jätevesihuollon valvontaohjelma vuodelle 2020
MliDno-2020-187
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 22.01.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Ympltk Ympäristönsuojelun ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuodelle
2020
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on
laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä
olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjaukset valvonnan
järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan
riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtainen
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
ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelman, ja päivittänyt
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuodelle 2020.
Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto
valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 225
ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta tai
toimintoa. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia valvontatehtäviä
(26 kpl) ja maa-aineslain valvonta. Yhteensä valvontaohjelmassa on 351 kohdetta.
Valvontasuunnitelmaan on kirjattu yhteensä 100 suunnitelman mukaista tarkastusta
vuodelle 2020. 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.
Ehdotus
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Esittelijä: Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 10.06.2020, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Tanskanen
heikki.tanskanen@mikkeli.fi
ympäristösuunnittelija
Liitteet

1 Liite Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen YSL jätevesisäännösten ja vesihuoltolain
valvontaohjelma_2020.pdf
Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.1.2020 § 8 ympäristösuojelun
valvontasuunnitelman vuodelle 2020. Suunnitelmassa esiteltiin yleispiirteisesti myös
haja-asutusalueen jätevesisäännösten valvontaa. Vuosittain hyväksyttävien
valvontasuunnitelmien ohella laaditaan valvontasektoreittain yksityiskohtaisemmat
valvontaohjelmat valvonnan järjestämiseksi.
Haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeva normi muodostuu pääosin
ympäristönsuojelulain 16 luvun säännöksistä mutta kytkeytyy myös jätelain (JL) sekä
vesihuoltolain (VHL) toimeenpanoon. Haja-asutuksen jätevesisäännöksissä on ollut
voimassa 31.10.2019 asti jatkunut siirtymäaika, joka koski ennen 2004 rakennettuja
laitteistoja. Siirtymäaikana normia muutettiin mm. ympäristönsuojelulain
kokonaisuudistuksessa (527/2014) ja yksittäisissä jätevesisäännöstä koskevissa
muutoksissa, joista viimeisiin tehtiin vuonna 2017 (19/2017). Vastaavasti jätelaki
uudistettiin 2011 (JL 646/2011) ja vesihuoltolakia muutetiin 2014 (681/2014). Vuonna
2020 jätevesivalvonnassa siirrytään laillisuusvalvontana toteutettavaan normin
hallinnolliseen toimeenpanoon. Haja-asutuksen jätevesihuollon valvontaohjelmassa
kuvataan valvonnan painopisteet ja valvonnan riskiperusteisen kohdentamisen
periaatteet sekä liittymät muuhun valvonta- ja hallintotoimintaan.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee haja-asutuksen jätevesihuollon
valvontaohjelman vuodelle 2020 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 76,06.11.2019
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 45, 10.06.2020
§ 45
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelumääräykset
MliDno-2019-2059
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.11.2019, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Halinen
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista
johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan
ympäristönsuojelumääräykset).
Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteiset
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015. Määräykset on
hyväksytty seuraavasti:
Mikkelin kaupunginvaltuusto 11.6.2012 § 54
Hirvensalmen kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 26
Mäntyharjun kunnanvaltuusto 5.9.2012 § 20
Pertunmaan kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 25
Kangasniemen kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 67
Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on
tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain
kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Tämän johdosta esimerkiksi lain
pykälöinti muuttui kokonaan. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut
muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on aloittanut ympäristönsuojelumääräysten
päivittämisen. Tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset
ympäristönsuojelumääräykset sekä päivittää määräykset vastaamaan voimassaolevaa
lainsäädäntöä. Päivitystyö tehdään yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden
viranomaisten kanssa.
Valmistuvasta luonnosehdotuksesta tullaan pyytämään tarvittavat lausunnot YSL 203
§:n mukaisesti. Myös kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja
ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta sekä lausua asiasta mielipiteensä
hallintolain (HL, 434/2003) 41 §:n mukaisesti.
Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja perusteluosio on tarkoitus saattaa Mikkelin
kaupunginvaltuuston sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen
kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.
Ehdotus
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Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 10.06.2020, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Halinen, Hanna Pasonen
henna.halinen@mikkeli.fi, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja, ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite YSM päivitys 2019
2 Liite Perustelut
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista
johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan
ympäristönsuojelumääräykset).
Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteiset
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015.
Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tarkoituksena on ollut päivittää
määräykset vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä
on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen
toimintojen osalta. Päivittäminen on tehty yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen
ympäristönsuojelumääräyksiksi. Liitteenä 2 on ehdotus määräysten perusteluiksi.
Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle
valtion valvontaviranomaiselle sekä muille tarvittaville viranomaisille tilaisuus
lausunnon antamiseen. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksien valmistelusta
tiedotetaan hallintolain 41 §:n mukaisesti.
Kuntien voimassaolevat ympäristönsuojelumääräykset ovat mm. Mikkelin kaupungin
verkkosivuilla: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto/ymparistonsuojelu

Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa nähtäville liitteen 1 mukaisen
ehdotuksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelumääräyksiksi ja
liitteen 2 mukaisen ehdotuksen ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 15.6.2020
–31.8.2020.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää ehdotuksista lausunnot toimialueen
kuntien muilta viranomaisilta (terveydensuojelu-, rakennusvalvonta- ja
jätehuoltoviranomaisilta), Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta
ja keskeisiltä sidosryhmiltä (mm. MTK-Etelä-Savo, Etelä-Savon Yrittäjät, Mikkelin
seudun vapaa-ajan asukkaat ry).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin, HIrvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan
rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaiset, Etelä-Savon ely-keskus, Etelä-Savon
pelastuslaitos, MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-
ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry.
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§ 46
Maa-aineslupa; Kauko ja Riitta Leskinen, Ristiina, Mikkeli
MliDno-2020-1007
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Maa-aineslupapäätös Leskinen Mikkeli
Kauko ja Riitta Leskinen on jättänyt 4.3.2020 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle
4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen Mikkelin Ristiinaan Tuurilan tilalle 491-470-
1-73.
Kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan maa-aineksien (soraa ja
hiekkaa) ottamiseksi 150 000 m3ktr.

Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Ottoalueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria.
Ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (22.1.2020 § 5) mukaisesti
1980 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen Notto -järjestelmään.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
päätöspöytäkirjan ja myöntää sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan Kauko ja
Riitta Leskiselle Mikkelin Ristiinaan tilalle Tuurila 491-470-1-73.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan
Mikkelin kaupungin verkkosivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi.
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§ 47
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa
MliDno-2020-1051
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Maa-aines- ja ympäristölupa Maanrakennus Leppä Ky Pertunmaa
Maanrakennus Leppä Ky on jättänyt 19.3.2020 Mikkelin seudun
ympäristölautakunnalle 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Antinmäen maa-
ainesalueelle Pertunmaalle tilalle Antinmäki 588-403-1-430.
Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen. Lupaa
haetaan 10 vuoden ajalle.
Ottoalueen pinta-ala on noin 2 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi kalliota 100 000
m3ktr. Kiveä on tarkoitus murskata 1 - 2 kertaa vuodessa. Alueella on tarkoitus ottaa
vastaan kierrätysasfalttia ja - betonia enintään 20 000 tn vuodessa.
Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (22.1.2020 § 5) ja
ympäristönsuojelun maksutaksan (30.1.2019 § 11) mukaisesti yhteensä 4 290 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen Notto -järjestelmään ja
ympäristönsuojelupäätös valtakunnalliseen YLVA –tietojärjestelmään.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
päätöspöytäkirjan ja myöntää sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan ja
ympäristöluvan Maanrakennus Leppä Ky:lle Pertunmaalle tilalle Antinmäki 588-403-1-
430.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; lausunnon antaja; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto
päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kunnan verkkosivulla ja
osoitteessa www.julkipano.fi.
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§ 48
Maa-aineslupapäätös (MAL 4 §), Vilkonharjun Sora Oy, Hirvensalmi
MliDno-2020-943
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Halinen
henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Maa-aineslupa Vilkonharjun Sora Oy Hirvensalmi
2 Liite Ympltk Vakuusohje
3 Liite Ympltk Yleiskartta
4 Liite Ympltk Ottosuunnitelma
5 Liite Ympltk Melumittaukset
6 Liite Ympltk Suunnitelmakartta
Vilkonharjun Sora Oy on jättänyt 27.2.2020 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle
maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen Vilkonharjun
maa-ainesalueelle Hirvensalmelle tilalle Vilkonharju (RN:o 97-410-2-158).
Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen ja osa-
alueiden ottamisen loppuunsaattaminen. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle.
Hakemuksen mukainen ottoalue koostuu kolmesta osa-alueesta, joiden

yhteenlaskettu pinta-ala on 5,15 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi 14 000 m3-ktr
kalliota ja 16 000 m3-ktr hiekkaa.

Ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 1
000 €.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen Notto-järjestelmään.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
päätöspöytäkirjan ja myöntää sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan
Vilkonharjun Sora Oy:lle tilalle Vilkonharju (RN:o 97-410-2-158).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan
Mikkelin kaupungin ja Hirvensalmen kunnan verkkosivuilla ja osoitteessa www.
julkipano.fi.
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§ 49
Ympäristölautakunnan kokousajat syksyllä 2020
MliDno-2017-2455
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Ympäristölautakunta kokoontuu syyskaudella 2020 yhteensä viisi kertaa. Esitetyt
kokousajat ovat 12.8., 16.9., 14.10., 18.11. ja 16.12.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy esitetyt kokousajat.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunki (listatiimi)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
10.06.2020

4/2020

21 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus
§46, §48
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maa-aineslain (555/1981) 20 a §:n perusteella hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
kunnan jäsen,
rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toiminnan vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen,
muu yleistä etua valvova viranomainen.
Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on maa-aineslupa -asiassa toimitettava 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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.
Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen
verkkosivuilla.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
kirjaamosta.

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
10.06.2020

4/2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.
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Hallintovalitus
§43, §47
Hallintovalitus
Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan
muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea
muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden-
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät,
valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen,
muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.
Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.
Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen 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.
Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen
verkkosivuilla.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
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Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
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kirjaamosta.
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.
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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §49
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.

