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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Jarmo
Lautamäki.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 29.1.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§3
Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 9 Kaupungineläinlääkäri viran hakuajan jatkaminen, 15.12.2020
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Elintarvikelain 13 § 2 mom. mukainen toimijan elintarvikehuoneiston
hyväksymishakemus/ Hirvensalmen Kala Oy, 05.01.2021
§ 19 Elintarvikelain 13 § 2 mom. mukainen toimijan elintarvikehuoneiston
hyväksymishakemus/ Hirvensalmen Kala Oy, 22.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§4
Ympäristöpäällikön ja terveystarkastajien viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveystarkastaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 10 Päätös terveydensuojelulain 20§:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä
/Lihavanpään vesiosuuskunta, 17.12.2020
§ 11 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä /
Mikkelin vesilaitos, 31.12.2020
§ 12 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä /
Tuukkala Vatila vesiosuuskunta, 31.12.2020
Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 4 Maa-ainesluvan rauettaminen ja vakuuden vapauttaminen / Jukka Klemola /
Teerikangas RN:o 213-428-4-52, 16.12.2020
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§5
Tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Vaasan hallinto-oikeus on 29.12.2020 antanut päätöksen (20/009611) Jukka
Lahden maa-aines- ja ympäristölupaa koskevasta valituksesta. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta on myöntänyt 26.10.2018 (§ 95) Jukka Lahdelle maa-aineslain 4 §:
n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen
ympäristöluvan kallion louhinnalle Pertunmaan kunnan Kuhajärven kyliin tilalle
Koskionranta. Hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa
asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei
pelkästään maa-aines- ja ympäristölupahakemusten perusteella ole ollut riittävästi
arvioitavissa, millaisia vaikutuksia toiminnasta voidaan ennakoida ympäristössä
aiheutuvan. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että yhteislupahakemusta koskeva kuulutus
on ollut puutteellinen.
Lausunto 31.12.2020 Dnro ISAVI/8447/2020 Itä-Suomen aluehallintovirastolle
UPM Plywood Oy:n koetoimintaa koskevasta ilmoituksesta. Koetoiminnassa on
tarkoitus käsitellä kompostoimalla yhdyskuntajätevesilietettä ja kuusen kuorta (1000 m
3

). Kompostointi suoritetaan UPM Pelloksen vaneritehtaiden kuoren
välivarastoalueella. Koetoiminnan tavoitteena on saada kerättyä tietoa kuoren
kompostoitumisnopeudesta sekä tuotteen laadusta noin vuoden kompostoinnin
jälkeen. Tällä perusteella tehdään päätöksiä siitä, onko kyseisten jakeiden
kompostointi isommassa mittakaavassa mahdollista, millaisia investointeja se
tarvitsisi ja lähdetäänkö kyseistä toimintaa kehittämään eteenpäin. Tavoitteena on
löytää uusia käyttökohteita teollisuuden sivutuotteille ja kehittää kiertotaloutta.
Samalla saadaan tietoa puukuidun mahdollisuuksista korvata turvetta
tukimateriaalina turpeen saatavuuden heikentyessä. Lausunnon mukaan
ilmoitukseen tulee lisätä toiminnassa syntyvien valumavesien hallintaa, käsittelyä ja
johtamista koskeva suunnitelma ennen päätöksen tekemistä. Suunnitelmassa
pyydetään esittämään tiedot toiminnan vaikutusten vesistö- ja hajuhaittatarkkailusta
ja arvio mikä on em. syntyvien valumavesien käsittelytarve ja lupatarve tapauksessa,
että toiminta laajenee koetoimintavaiheen jälkeen tuotannolliseksi toiminnaksi.
Lausunto 20.1.2021 Itä-Suomen aluehallintovirastolle Mikkelin kaupungin
hakemasta Urpolan tekojäärataa koskevasta vesitalousluvasta. Lausunnossa
Ympäristöpalvelut toteaa, että hakemuksen mukaan jääradalla käytettävää
kylmäainetta (kaliumformiaattia) pidetään pohjaveden kannalta turvallisempana
vaihtoehtona kuin muita mahdollisia kylmäaineita mutta sitäkään ei saa päästä
hallitsemattomasti ympäristöön. Jos putkistot on valettu TB-laattaan, hallitsematonta
vuotoa ei pitäisi tapahtua, mikä kuitenkin edellyttää, että mahdolliset vuodot ja
putkirikot havaitaan viivytyksettä. Kylmälaitekontin tulisi olla allastettu ja
kylmälaitekontista lähtevät tulisi olla suojaputkessa. Pohjaveden virtausolosuhteet ko.
alueella ovat melko hyvin tiedossa. Pohjaveden virtaus suuntautuu suunnitellun
tekojääradan alueelta itään, kohti ydinharjua, jossa vedet virtaavat pääosin Pursialan
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ja vedenottamon suuntaan. Mikäli tekojäärata toteutuu, tulee arvioida, onko
pohjaveden virtaussuunnassa valmiina sellaista pohjaveden näytteenottoputkea, josta
kaliumformiaattia voidaan analysoida, tai harkita uuden näytteenottoputken
asentamista ja näytteenottosuunnitelmaa mahdollisten vuotojen tunnistamiseksi ja
vuotojen mahdollisesti aiheuttamien vaikutusten arvioimiseksi.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin
sähköisenä Webropol -kyselynä 22.11.-9.12.2020. Kysely kohdistettiin valvonta-
alueella (Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Hirvensalmi ja Pertunmaa) toimiville
elintarvikealan kohteille lukuun ottamatta muutamia pienempiä kohteita. Kyselyssä
olivat mukana ravintolat, kahvilat, elintarvikemyymälät, suurtalouskeittiöt,
elintarviketeollisuus ja muut vastaavat. Kysely lähetettiin kaiken kaikkiaan 336:lle
kohteelle. Kyselyn tarkoitus oli kerätä elintarvikealan toimijoiden kokemuksia Mikkelin
seudun ympäristöpalvelujen toiminnasta ja palvelujen sujuvuudesta. Kyselyn
vastauksia saatiin 55 kpl, mikä vastaa noin 16 %:n vastausprosenttia.
Kokonaisuudessaan kyselyn vastausprosentti on korkeampi kuin aikaisempina
vuosina. Vastausten ja vapaa palaute -kentän perusteella kyselyyn vastanneet ovat
olleet suurimmilta osin tyytyväisiä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintaan
sekä yhteistyöhön terveystarkastajien kanssa. Palautetta käytetään Mikkelin seudun
ympäristöpalveluiden toiminnan kehittämisessä.
Yhteenveto Kangasniemen jätetilastosta vuodelta 2020
Vuoden 2020 aikana Kangasniemelle tuotiin poikkeuksellisesti Joutsasta
jätevesilietettä kompostoitavaksi Joutsan Ekokaasu Oy:n häiriötilanteen takia.
Kokonaisuutena kuivajätteiden määrä kasvoi noin 13 % (ilman Joutsan lietteen määrää
noin + 6 %). Sako- ja umpikaivolietettä ajettiin yhteensä 7.462 kuutiota, joka on noin 15
% enemmän kuin edellisenä vuotena. Kuivajätteiden osalta materiahyötykäyttöön
tavalla tai toisella päätyi noin 56,5 % (ilman Joutsan lietettä 53,6 %),
energiahyötykäyttöön 43,1 % (ilman Joutsaa 46,0 %) ja kaatopaikan penkkaan 0,4 %
(0,4 %). Tällöin jätevoimalaan mennyt jäte on laskettu menneeksi kokonaan
energiahyötykäyttöön ja Mustankorkealle menneestä rakennusjätteestä 25 % on
laskettu menneen penkkaan ja 75 % hyötykäyttöön. Jos otetaan huomioon
jätevoimalajätteen tuottama kaatopaikan penkkaan menevä hyötykäyttökelvoton
tuhka, ovat luvut hyötykäytön osalta seuraavat: materiakäyttöön 56,5 % (ilman Joutsaa
53,6 %), energiahyötykäyttöön 41,7 % (44,5 %) ja kaatopaikan penkkaan 1,8 % (1,9 %).
Jos kokonaislukuun lisätään myös sako- ja umpikaivoliete, ovat luvut vastaavalla
tavalla laskettuna seuraavat: materiahyötykäyttö 84,6 % (84,3 %), energia 15,2 (15,5 %)
ja kaatopaikalle 0,2 % (0,2 %). Jos hyötykäyttökelvoton tuhka lasketaan mukaan
kaatopaikalle menneeseen, luvat ovat: materia 84,6 % (84,3 %), energia 14,8 % (15,1 %)
ja kaatopaikka 0,6 % (0,6 %).
Vuosien 2019 ja 2020 välisiä muutoksia selittää ennen kaikkea koronapandemia,
siihen liittyneet rajoitukset ja ihmisten enemmän kotona ja mökeillä viettämä
aika. Keväästä alkaen sekä lokakuutiot että muut jätemäärät alkoivat kasvaa. Koko
vuoden lokakuutiomäärä on ylivoimainen ennätys, samoin heinäkuu oli
ennätyskuukausi - 1090 kuutiota. Kuiva- ja märkäjätteet yhteenlaskettuna määrä
kasvoi noin 14 % ollen siis yhteensä 11 534.592 kg (ilman Joutsan lietetonneja kasvu oli
+ 12 %). Jätehierarkian mukaisessa arvojärjestyksessä prosenttiosuudet pysyivät
suunnilleen ennallaan. Koska haja-asutusalueella ei vielä ole ollut pakkausmuovin
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keräystä, saattoi energiahyötykäyttöön menevän jätteen pieni prosenttiosuuden
kasvu johtua siitä. Myös koronan tuoma maskien yms. kertakäyttöisten polttoon
laitettavien suojavarusteiden määrän kasvu oletettavasti kasvatti polttoon menevän
sekajätteen määrää. Vapaa-aikanaan ihmiset siivosivat, tyhjensivät arkistoja ja tekivät
laitureita ja terasseja. Sen voi lukea tilastoista mm. kestopuun, tuhottavan arkiston ja
SER:n määrän lisäyksestä. Pakkausmuovin määrän kasvu jatkui odotetusti (+ 44 %).
Kun keväällä 2021 ulotamme pakkausmuovin keräyksen myös haja-asutusalueelle,
pakkausmuovin määrän voi ennustaa kasvavan muutamassa vuodessa 50 000 kg:n
tienoille.
(Teksti on pääosin Matti Tullan tekemien jätetilastojen saatteesta. Matti Tulla on
Kangasniemen jätehuolto Oy:n ja Jätekuljetus Tulla Ky:n toimitusjohtaja)
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§6
Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021/Mikkelin seudun ympäristölautakunta
MliDno-2021-250
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Liitteet
1 Liite Ympltk Käyttösuunnitelma 2021_Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020 (§ 112).
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
vuodelle 2021.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
toimintatuotot vuonna 2021 ovat 1 150 200 euroa, toimintamenot 2 378 900 euroa ja toimintakate
1 228 700 euroa.
Vuoden 2020 talousarviossa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2020
olivat 1 040 000 euroa, toimintamenot 2 211 000 euroa ja toimintakate 1 171 000 euroa.
Kustannusten nousu johtuu mm. eläinlääkäripraktikon ja valvontaeläinlääkäreiden lisäviroista.
Lisäksi talousarviossa on mukana Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoimat kaksi
hanketta, EU:n ja Venäjän raja-alueyhteistyöohjelman rahoittama RAINMAN-hanke
(pohjavesihanke) ja EAKR-rahoitteinen Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke. Molemmat hankkeet
ovat alkaneet vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2021. Hankkeiden talousarvioiden suuruudessa
on vuosittaista vaihtelua hankesuunnitelman mukaisesti. Valvontaeläinlääkärin ja projektien
kustannukset tulevat lähes täysmääräisesti takaisin.
Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan toiminnalliset
tavoitteet (tuloskortti), lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen
organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.
Ympäristölautakunnan toimintatuotot ja -menot tulosyksiköittäin vuodelle 2021.
Ympäristölautakunta Yleinen
Ympäristönsuojelu
Eläinlääkintähuolto
ja hallinto
terveysvalvonta
(sis. hankkeet)
193 500
Toimintatuotot 8 300
248 900
593 000
(300 000)
504 600
Toimintamenot38 400
682 900
1 036 700
(620 900)
311 100
Toimintakate 30 100
434 000
443 700
(320 900)
Ehdotus
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Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmassa on kuvattu
ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet, lautakunnan kokonaismäärärahat
tulosyksiköittäin, organisaation rakenne ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja
asiatarkastajat.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§7
Maa-aineslupapäätös (MAL 4 §), Vilkonharjun Sora Oy, Mikkeli
MliDno-2020-2663
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Halinen
henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Vakuusohje
2 Liite Ympltk Maa-aineslupa Vilkonharjun Sora Oy Sorala
Vilkonharjun Sora Oy on jättänyt 17.11.2020 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle
maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen hiekan ja soran
ottamiselle Soralan maa-ainesalueelle Mikkelin kaupungin Ristiinan Kaipialan kylälle
tilalle Sorala (491-470-1-82).
Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan 5 vuoden ajalle.
Hakemuksen mukaisen ottamisalueen pinta-ala on noin 2,9 ha. Alueelta suunnitellaan
otettavaksi 18 000 m3ktr hiekkaa ja soraa.
Ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (22.1.2020 § 5) mukaisesti 732
euroa.
Maa-aineslupa 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 Sorala (491-470-1-82).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausunnon antaja;
Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin seudun
verkkosivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 14,06.09.2017
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 8, 27.01.2021
§8
Maa-ainesluvan rauettaminen kiinteistöllä Vilkonpään sora-alue (97-410-2-169), Hirvensalmi
MliDno-2017-1724
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.09.2017, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Raija-Leena Heino
Liitteet

1 Liite Maa-aineslupa
Destia Oy on jättänyt 2.6.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n
mukaisen lupahakemuksen maa-aineksen ottamiseen Hirvensalmen kunnan
Malvaniemen kylän Vilkonpään sora-alueelle (097-410-2-169). Lupaa haetaan 45 000 m
3

:n (kiintokuutio) soran ja hiekan ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Alueen maa-
aines on tarkoitus käyttää rakentamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 1,9 ha.
Destia Oy on samalla hakenut maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-
ainesten ottamisen ennen kuin lupa on saanut lain voiman.
Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää
Destia Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan soran ja hiekan
ottamiseen Vilkonpään sora-alueelle, tilalle (097-410-2-169).
Samalla myönnetään aloituslupa toiminnalle muutoksen hausta huolimatta.
Tästä lupapäätöksestä ja alottamisluvasta muutoksen hausta huolimatta peritään
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten
viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 1265 euroa.
Maa-aineslain mukainen vakuus muodostuu taksan mukaan 6700 euroksi. Hakijan
tulee esittää voimassa oleva vakuus viipymättä päätöksen saannin jälkeen.
Tämä lupapäätös on voimassa viisi (5) vuotta. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on
10.10.2022.
Ottotoiminta sisältää maisemoinnin. Ottotoiminta tulee lopettaa 10.10.2022 ja
maisemointi tulee olla tehty vastaavaan ajankohtaan mennessä, 10.10.2022. Vakuus
tulee olla voimassa 10.10.2023 tai kun pyydetty ja hyväksytty lopputarkastus alueelle
on tehty.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 27.01.2021, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Halinen
henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Maa-aineslupa Vilkonpää
Arto Turunen on ilmoittanut 13.2.2020 Mikkelin seudun ympäristöpalveluille, että
ottamistoiminta Vilkonpään sora-alueella on päättynyt. Maa-ainesten ottopaikka
sijaitsee Hirvensalmen Malvaniemen kylässä, kiinteistöllä Vilkonpään sora-alue (97-
410-2-169). Turunen on ilmoittanut hakevansa maa-ainesluvan rauettamista ja
vakuuden vapauttamista.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päätöksellään 6.9.2017 § 14 myöntänyt ko.
tilalle maa-ainesluvan. Maa-aineslupa on sittemmin siirretty Destia Oy:ltä Arto
Turuselle ympäristöpäällikön päätöksellä 30.10.2018 § 41. Lupa on voimassa
10.10.2022 saakka. Luvalle on asetettu 7 600 euron vakuus.
Maa-ainesluvan rauettamista haetaan ottamistoiminnan päättymisen johdosta.
Alueen jatkokäytöksi on ilmoitettu metsätalous.
Maisemoinnin päätyttyä toiminnanharjoittaja pyysi alueelle lopputarkastuksen. Alue
on hyväksytysti lopputarkastettu 21.12.2020. Lopputarkastuksesta on laadittu
tarkastuspöytäkirja ja -muistio.
Päätöksen peruste
Maa-aineslupa voidaan rauettaa luvanhaltijan hakemuksesta. Vakuus voidaan
vapauttaa ennen vakuuden määräajan umpeutumista tilanteessa, jossa myönnetty
maa-aineslupa rauetetaan ja vaaditut viimeistelytyöt alueella on tehty.
Ehdotus
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää rauettaa Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan Arto Turuselle myöntämän maa-ainesluvan (6.9.2017 § 14).
Samalla kyseiseen lupaan liittyvä vakuus vapautetaan. Luvan päättyminen ilmoitetaan
NOTTO-tietojärjestelmään.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Luvanhaltija, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin kaupungin kirjaamo, NOTTO-
järjestelmä, Hirvensalmen kunta, pankki
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§9
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Savon Kuljetus Oy, Pamppukallio, Mikkeli
MliDno-2020-2661
Valmistelija / lisätiedot:
Henna Halinen
henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Maa-aines- ja ympäristölupa Savon Kuljetus Oy Pamppukallio Mikkeli
2 Liite Ympltk Vakuusohje
Savon Kuljetus Oy on jättänyt 24.9.2020 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle maa-
aineslain (MAL, 555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja
ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen
Mikkelin Häyrylään tiloille Häyrylä-Lampila (491-415-2-10) ja Rauhakallio (491-415-4-
26).
Maa-aineslupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 310 000 m3ktr kokonaisottomäärälle
(kalliokiviaines). Ympäristölupaa haetaan kalliokiven louhintaan, murskaukseen, pala-
asfaltin varastointiin ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon,
välivarastointiin ja loppusijoitukseen.
Kalliomurskeiden vuosituotanto on keskimäärin 87 000 tn. Alueelle on tarkoitus
vastaanottaa, käsitellä ja loppusijoittaa puhtaita ylijäämämaita enintään 50 000 tn
vuodessa. Alueelle vastaanotettavan pala-asfaltin määrä on enintään 2 000 tn
vuodessa.
Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (YSL
119 § ja MAL 21 §).
Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamisalueen laajentaminen.
Ottamisalueen pinta-ala on 3,8 ha, josta varsinaista ottoaluetta on 2,3 ha.
Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (Mikkelin seudun
ympäristölautakunta 22.1.2020 § 5) ja ympäristönsuojelun maksutaksan (Mikkelin
seudun ympäristölautakunta 30.1.2019 § 11) mukaisesti yhteensä 4 335 euroa.
Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen NOTTO -järjestelmään ja
ympäristölupapäätös valtakunnalliseen YLVA -tietojärjestelmään.

Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
päätöspöytäkirjan ja myöntää sen lupamääräysten mukaisen maa-ainesluvan ja
ympäristöluvan Savon Kuljetus Oy:lle Mikkelin Häyrylään tiloille Häyrylä-Lampila (491-
415-2-10) ja Rauhakallio (491-415-4-26).
Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan aloittaa
muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 2 000
euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen varalle.
Päätös
Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että lupamääräystä 4 tarkennetaan siten, että pala-
asfaltin vastaanotto, välivarastointi ja murskaus on sallittu ainoastaan Rauhakallion
alueella.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; lausunnon antajat; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto
päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa www.
julkipano.fi.
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§ 10
Maa-aineslupapäätös; Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy, Louhela, Pertunmaa
MliDno-2020-2660
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Maa-aineslupapäätös Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy Louhela
Pertunmaa
Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy on jättänyt 19.11.2020 Mikkelin seudun
ympäristölautakunnalle 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen Kuhasen
kallioalueelle Pertunmaalle tilalle Louhela 588-403-1-439.
Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen. Lupaa
haetaan 15 vuoden ajalle.
Ottoalueen pinta-ala on noin 2,7 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi kalliota 220
000 m3ktr.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 26.1.2012 § 12 myöntämä ympäristölupa
kivenlouhinnalle ja murskaukselle ko. alueelle on voimassa toistaiseksi.
Ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (22.1.2020 § 5) mukaisesti 2
460 €.
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 Sora ja
Betoni V. Suutarinen Oy:lle Pertunmaalle tilalle Louhela 588-403-1-439.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; muistutuksen tekijä; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut; Pertunmaan kunnanhallitus; Lupapiste;
valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan
kunnan verkkosivulla ja osoitteessa www.julkipano.fi.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 76,06.11.2019
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 45,10.06.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 11, 27.01.2021
§ 11
Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
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.

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2021

1/2021

19 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Esittelijä: Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 10.06.2020, § 45
Valmistelijat / 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
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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.
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.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 27.01.2021, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen, Henna Halinen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi, henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Ympäristönsuojelumääräykset
2 Liite Ympltk Ympäristönsuojelumääräysten perustelut
3 Liite Ympltk Yhteenveto lausunnoista
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). Tällä hetkellä voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä
Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen
ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on
tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain
kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on
tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan
3.4.2017.
Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda koko toimialueelle
yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää määräykset vastaamaan voimassa
olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään
määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta.
Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien
viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020
nähtäville luonnoksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien
(Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa)
ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin
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lausuntoja kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion
ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon
pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa
ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon
Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon
luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien
www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.
Ympäristönsuojelumääräysten ja perustelujen luonnoksista saatiin lausunnot viidestä
eri organisaatiosta. Lausunnon antoivat Mikkelin kaupungin asumisen ja
toimintaympäristön palvelualue, Mäntyharjun kunnan
rakennusvalvontaviranomainen, MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon
pelastuslaitos. Saatujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin ja
määräysten perusteluihin tehtiin muutoksia ja päivitetyt ehdotukset esitetään
hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ja edelleen kaupungin- ja
kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ehdotukset Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja
niiden perusteluiksi sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja lausuntojen johdosta
tehdyistä muutoksista on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin
seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi
ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja lähettää määräykset
hyväksyttäviksi Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan
kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille.
Päätös
Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:
§ 22 Lause "Pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain
pakottavasta syystä" muutetaan muotoon pohjavesialueilla kemiallisia
kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain erittäin perustellusta syystä.
§ 23 Eläimiä laidunnettaessa on vesistön rantaan jätettävä laitumen kaltevuudesta
riippuen riittävä, mutta vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke, jolle ei saa
sijoittaa kasvipeitettä vahingoittavia toimintoja, kuten eläinten ruokintapaikkoja ja
juottopisteitä.
Tiedoksi
Etelä-Savon ely-keskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, MTK Etelä-Savo, Mikkelin,
Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan
rakennusvalvontaviranomaiset

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
27.01.2021

1/2021

22 (27)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 12
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen muuttaminen
MliDno-2021-573
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Sopimus Mikkelin seudun ympäristöpalveluista 11.11.2016 allekirjoitettu
Sopimus Mikkelin seudun ympäristöpalveluista (11.11.2016) määrittelee, miten
sopimuskuntien väliset kustannukset jaetaan.
Tällä hetkellä sopimuksen mukaisesti eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan
kuntien kesken toteutuneiden kuntakohtaisten suoritteiden eli sairaskäyntien,
virkamatkojen ja hoidettujen pieneläinten lukumäärän perusteella.
Ulkopaikkakuntalaisten eläinten hoidot kerryttävät sen kunnan pisteitä missä eläin on
hoidettu. Pisteet lasketaan yhteen ja kunkin kunnan maksuosuudeksi tulee sen
kunnan pisteiden osuus kokonaispisteistä..Suoritteilla on seuraavat painokertoimet:
Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä
Yksi virkamatka vastaa kolmea (3) pistettä
Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä
Virkamatkoja ei oteta huomioon mm. Sosterissa tai Jyväskylän kaupungin vastaavissa
sopimuksessa. Virkamatkojen kustannukset korvataan Avista/Ruokavirastosta, koska
ne ovat valtion tehtäviä. Kyseessä on läpilaskutus.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimukset pienteurastamojen
lihantarkastuksesta ovat keskenään erilaiset. Osa on kuntasopimuksia ja osa
palkkioperusteisia sopimuksia. Ruokaviraston kanssa tehty kuntasopimus korvaa
tarkastuksesta tulleet kustannukset täysimääräisesti, mutta silti nämä kirjautuvat
virkamatkasuoritteiksi ja on otettu huomioon kuntien kustannusten jaossa.
Palkkioperusteisessa sopimuksessa kaupungineläinlääkäripraktikko tekee
tarkastukset sivutoimi-ilmoituksella ja Ruokavirasto ei korvaa tarkastuksista
työnantajalle, eikä tehdyt tarkastukset toisaalta kirjaudu suoritekirjanpitoon ja vaikuta
kuntalaskutukseen.
Kuntien lakisääteinen velvollisuus järjestää kiireellinen eläinlääkäriapu kaikille
alueellaan vakituisesti tai väliaikaisesti oleville kotieläimille (tuotanto- ja harraste-
eläimet) määrittelee alueella tarvittavat eläinlääkäriresurssit. Lihantarkastustyö ei lisää
tämän vuoksi resurssitarvetta. Lisäksi praktikkoeläinlääkäreillä ei ole työaikaa, joten
praktikkoeläinlääkäri tekee lihantarkastustehtävät tarvittaessa myös virka-ajan
ulkopuolella ja päivystäjänä vain, jos on itse päivystäjä.
Virkamatkojen poistaminen poistaisi tämän sopimuskuntien välisen epätasa-
arvoisuuden.
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Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle sekä Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille sopimuksen Mikkelin
seudun ympäristöpalveluista muuttamista eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta
siten, että virkamatkat jätetään painokertoimista pois. Eläinlääkintähuollon
kustannusjaossa otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen kuntakohtaiset suoritteet
seuraavilla painokertoimilla:
Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä.
Yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä.
Muutos tehtäisiin takautuvasti 1.1.2021 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen kunnanhallitus, Kangasniemen
kunnanhallitus, Mäntyharjun kunnanhallitus, Pertunmaan kunnanhallitus
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Hallintovalitus
§7, §8, §9, §10
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
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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.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin
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 9-16 ja arkipyhien aattoina
sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §11, §12
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.

