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§ 33
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 34
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Haavikko ja Sari Rautiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 23.4.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 35
Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 7 PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN
VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA / Osuuskauppa Suur-Savo,
Sale Nuijamies, Mikkeli, 08.04.2021
§ 8 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa koskevassa
asiassa/ Arja ja Petri Pylväs Oy, K-Supermarket Rokkala, Mikkeli, 08.04.2021
§ 9 PÄÄTÖS NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA
KOSKEVASSA ASIASSA/ Arja ja Petri Pylväs Oy, K-supermarket Rokkala, Mikkeli,
09.04.2021
§ 10 PÄÄTÖS NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA
KOSKEVASSA ASIASSA/ Osuuskauppa Suur-Savo, Sale Nuijamies, Mikkeli, 09.04.2021
§ 11 Tupakointikielto huoneistoparvekkeille, As Oy Honkasampo, 12.04.2021
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 36
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 5 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kiinteistön
purkutyö, Ahosen Palvelut Oy, Mikkeli, 29.03.2021
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 37
Tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Lasse Lähde
lasse.lahde@mikkeli.fi
terveystarkastaja
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu terveysvalvontaa koskevassa valituslupa-
asiassa
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on määrännyt WTF Bar & Kitchen -ravintolaa
poistamaan melun aiheuttaman terveyshaitan päätöksellään (Ympäristölautakunta
25.9.2019 § 60). Asunto Oy Kotikarjala valitti ympäristölautakunnan päätöksestä Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen, mutta peruutti tämän valituksen 3.7.2020.
Ravintolatoiminta osoitteessa Raatihuoneenkatu 7 päättyi 9.6.2020. Meluhaittaa
kärsineet asukkaat jättivät vastineen hallinto-oikeudelle, jossa he esittivät, että
taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, Mikkelin lupaviranomainen ja ravintoloitsija ovat
velvollisia korvaamaan heille aiheutuneet henkiset ja taloudelliset tappiot. Hallinto-
oikeuden päätöksessä 16.7.2020 jätettiin asukkaiden vahingonkorvausvaatimukset
tutkimatta ja samalla lausunnon antaminen Asunto Oy Kotikarjalan valituksesta
raukesi.
Haittaa kärsineet asukkaat hakivat valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen päätöksessään 12.4.2021
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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§ 38
Lausunto ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden
vesienhoitosuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027
MliDno-2020-2153
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Tanskanen
heikki.tanskanen@mikkeli.fi
ympäristösuunnittelija
Liitteet

1 Liite Ympltk Vesienhoito-ohjelman Lausunto
Etelä- Savon Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskus pyytää kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa seuraavista vesienhoitosuunnitelmista:
Lausuntopyyntö ehdotuksesta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi
vuosiksi 2022–2027
Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027
Vesienhoidon suunnittelu perustuu EU:n direktiiviin vesipolitiikan puitteista
(vesipolitiikan puitedirektiivi, vesipuitedirektiivi v. 2000). Kansallinen lainsäädäntö
ohjaa vesienhoidon järjestämistä ja vesienhoitosuunnitelman laatimista. Siihen kuuluu
laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus
vesienhoitoalueista (1303/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon
järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää
pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään
hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa
parantavia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia. Merenhoidon,
tulvariskien hallinnan ja luonnonsuojelun tavoitteet otetaan suunnittelussa huomioon.
Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain viideksi vuodeksi kerrallaan.
Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta päävesistöalueesta.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta antaa lausuntopyynnöistä yhteisen lausunnon.
Ehdotus lausunnoksi on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen
lausunnoksi Kymijoen-Suomenlahden ja Vuoksen vesienhoitoalueiden
vesienhoitosuunnitelmista vuosille 2022-2027.
Päätös
Hyväksytään sillä lisäyksellä, että lausuntoon lisätään pyrkimys edistää
vesienhoitotyössä kunnan vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaivoslainsäädännön
kehittämisessä.
Tiedoksi
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Lausunto sähköisesti lausuntopyynnöissä lähetettyihin linkkeihin, Etelä-Savon ely-
keskus, Mikkelin kaupunginhallitus ja kaupunkiympäristölautakunta, Hirvensalmen,
Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset
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§ 39
Mikkelin seudun ilmasto-ohjelmatyö
MliDno-2021-1695
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Ympltk Mikkelin-ilmasto-ohjelma-LUONNOS
2 Liite Ympltk Kangasniemen-ilmasto-ohjelma-LUONNOS
3 Liite Ympltk Mharjun-ilmasto-ohjelma-LUONNOS
4 Liite Ympltk Pertunmaan-ilmasto-ohjelma-LUONNOS
Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat ovat luonnosvaiheessa. Ohjelmat on
valmisteltu osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 hanketta (EAKR), jossa on
mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja
Pertunmaa. Liitteenä on ehdotukset Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan ilmasto-ohjelmien luonnoksiksi. Juva ja Puumala käsittelevät omat
ilmasto-ohjelmaluonnokset omissa toimielimissään. Hirvensalmi valmistelee omassa
aikataulussaan Mikkelin seudun kuntailmasto -hankkeessa laaditun luonnoksen
pohjalta yhdistetyn ilmasto- ja ympäristöohjelman.
Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden,
seudun tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten
yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri
ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on
järjestetty kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely,
johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä.
Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on tarjota koottu ilmastonäkökulma kuntien
strategiatyön tueksi, määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien
ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä. Ohjelmat on
laadittu vuosille 2021-2031.
Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on
saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Tämä tarkoittaa päästöjen
vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen 30 % vähentämistä hiilinielujen
avulla. Mikkelin ilmasto-ohjelmaluonnoksessa tavoitteeksi on asetettu hiilineutraalius
vuoteen 2030 mennessä. Muiden seudun kuntien luonnoksissa tavoitteet ovat samat
kuin Suomella. Ilmasto-ohjelmien visioihin kuuluu, että Mikkelin seudulla tuotetaan
myös muualle sopivia esimerkkejä hiilineutraalisuutta edistävistä ratkaisuista.
Päätavoitteen edistämiseksi ohjelmissa on asetettu alakohtaisia tavoitteita,
toimenpiteitä ja mittareita. Mikkelin seudun kuntien suurimpia päästölähteitä ovat
tieliikenne, energiantuotanto ja –kulutus sekä maatalous, joista kaikista on ohjelmissa
omat osionsa. Vuonna 2020 tehtyjen valtakunnallisten vähähiilikarttojen perusteella
päästöjä on vaikeinta vähentää maataloudessa. Tämä kannattaa huomioida
tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.
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Suurin osa ilmastotyöstä toteutuu muun toiminnan sisällä ilman erillisiä
resursseja. Energia-alalla erityisesti pienten kuntien kannattaa hakea yhteistyötä ja
kumppaneita taloudellisimpien ja ilmastoystävällisimpien ratkaisujen
löytämiseen. Erityisesti taajamissa voidaan maankäytön suunnittelulla tukea
vähäpäästöisiä ratkaisuja.
Kunnat voivat toimia omalla metsänhoidollaan esimerkkinä siitä, kuinka metsien
puumäärä ja hiilivarasto kasvavat samalla, kun metsistä saadaan tuloja ja muita
hyötyjä. Jos seudun muut metsänomistajat seuraavat esimerkkiä, niin metsäisellä
seudulla hiilinielutavoitteen saavuttaminen helpottuu.
Seudun luonto vetää ihmisiä puoleensa ja seudun kuntia yhdistää runsas vapaa-
ajanasutus. Tavoitteena on kehittää monipaikkaisuutta ja luontoon liittyvää vapaa-
ajan viettoa vähäpäästöiseksi vaihtoehdoksi lentäen ja/tai kauas
suuntautuvalle matkailulle mm. vähentämällä autoilun tarvetta palveluita
parantamalla.
Mikkelin seudulle rakennetaan osana Kuntailmasto 2050 -hanketta ja erillisellä
ympäristöministeriön hankerahoituksella Ilmastopolku-nimistä kokonaisuutta, joka
tarjoaa tukea ja koulutusta isompiin ja pienempiin ilmastokasvatusprojekteihin
osallistujien oman valinnan mukaan. Alueen ilmastotyöstä kootaan esimerkkejä
verkkoon ja niitä hyödynnetään opetuksessa ja erilaisten toimintojen
ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun kuntien ilmasto-
ohjelmatyön tilannekatsauksen ja Mikkelin, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan ilmasto-ohjelmaluonnokset tiedoksi, ja valtuuttaa Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut tekemään tarpeellisia muutoksia ilmasto-ohjelmaluonnoksiin
yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnat valmistelevat ja hyväksyvät ohjelmat
kuntakohtaisesti omassa aikataulussaan. Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke
tarjoaa tukea ohjelmien muokkaamiseen ja käsittelyyn hankkeen keston puitteissa.
Päätös
Merkitään tiedoksi. Lisäksi lautakunta esittää, että luonnokset ilmasto-ohjelmista
asetetaan yleisesti nähtäville, ja luonnoksista pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä,
jonka jälkeen Ympäristöpalvelut ja Mikkelin seudun ilmasto 2050 -hanke valmistelee
saadun palautteen perusteella muutetut luonnokset kuntiin hyväksyttäviksi.
Tiedoksi
Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan
kunnanhallitukset

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.04.2021

4/2021

12 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 40
Maa-ainesten ottaminen (Maa-aineslupa, MAL 4 §), Papumäentie 130, Destia Oy
MliDno-2021-1185
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Vakuusohje
2 Liite Ympltk Maa-aineslupa2021 Destia Oy, Kangasniemi, Papumäen kallionottoalue.
pdf
Destia Oy on jättänyt 10.2.2021 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle maa-
aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen kalliokiviaineksen
ottamiselle Kangasniemen kunnassa sijaitsevalta tilalta Kallionottoalue (213-425-3-28).
Aiempi maa-aineslupa on Kangasniemen kunnan teknisen lautakunnan 17.12.2008
myöntämä maa-aineslupa, joka on päättynyt 22.12.2018. Kalliota ei ole otettu tämän
luvan aikana. Uutta lupaa haetaan alueella jäljellä olevalle kiviainesmäärälle. Lisäksi
haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (YSL 119 § ja
MAL 21 §).
Hakemuksen mukaisen ottoalueen pinta-ala on 1 ha. Alueelta suunnitellaan
otettavaksi 75 000 m3ktr kalliokiviaineksia.
Ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.
Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-
aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (22.1.2020 § 5) mukaisesti
1155 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 Destia
Oy:lle tilalle Kallionottoalue (213-425-3-28).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan
Mikkelin kaupungin verkkosivuilla ja osoitteessa www.julkipano.fi.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 47,10.06.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 41, 21.04.2021
§ 41
Maa-ainesten ottoalueen muutos; Maanrakennus Leppä Ky, Pertunmaa
MliDno-2020-1051
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 10.06.2020, § 47
Valmistelijat / 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.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 21.04.2021, § 41
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Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Antinmäki suunnitelma 3.2.2021
Mikkelin seudun ympäristölautakunta myönsi 10.6.2020 § 47 Maanrakennus Leppä Ky:
lle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan Pertunmaalle tilalle Antinmäki 588-403-1-430.
Kyseessä oli olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen.
Ottoalueen pinta-ala on noin 2 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi kalliota 100 000
m3ktr.

Toiminnanharjoittaja on jättänyt maa-ainesten ottoalueen rajauksen muutosta
koskevat piirustukset hyväksyttäväksi. Ottoalueen paikka muuttuu osittain maa-
aineksen ottamisen aikana havaitun pintamaan paksuuden vuoksi. Ottoalueen pinta-
ala ja maa-ainesten ottomäärät pysyvät samana.
Liitteenä uusi suunnitelmapiirustus.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä ottoalueen rajauksen
muutoksen hakemuksen mukaisena. Muilta osin Maanrakennus Leppä Ky:lle
Pertunmaalle tilalle Antinmäki 588-403-1-430 10.6.2020 § 47 myönnetty maa-
aineslupa ja ympäristölupa jäävät voimaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; valmistelija. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan
kunnan verkkosivulla.
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§ 42
Roskaantuneen alueen siivoaminen, määräyksen antaminen ja hallintopakon asettaminen,
Hallasuo RN:o 213-417-2-117, Kangasniemi
MliDno-2021-1017
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Lintunen
jouni.lintunen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristötarkastaja on todennut kiinteistön RN:o 213- 417-2-117 Hallasuo
roskaantuneeksi liitteenä olevan kuulemiskirjeen mukaisesti. Kyseessä on alue, jolle
on myönnetty maa-ainestenottolupa. Lupa meni umpeen marraskuussa 2020.
Alueelle on jätetty romutuskunnossa oleva telaketjuvetoinen kauhakuormaaja,
litistetty henkilöauto ja vähäinen määrä muuta jätettä kuten taitettava tuoli.
Kiinteistönomistaja ei ole antanut omaa vastinettaan asiassa, eikä ole muutoinkaan
ollut yhteydessä ympäristöpalveluihin.
Perusteluna päätökselle on jätelain roskaantumispykälien mukaisen tilanteen
ennallistaminen. Kiinteistölle varastoitu jäte aiheuttaa epäsiisteyttä, maiseman
rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä sekä ihmisen ja eläimen loukkaantumisen
vaaraa. Ympäristölautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja on vastuussa jätteiden
siivoamisesta. Asettamalla määräyksen tehosteeksi uhkasakon, lautakunta varmistaa,
että jätteet saadaan poistettua.
Sovelletut oikeusohjeet: jätelaki 646/2011, § 72 - 75, uhkasakkolaki 1113/1990 § 6
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää kiinteistönomistajan PL siivoamaan
kiinteistöllä RN:o 213- 417-2-117 olevat jätteet pois ja toimittamaan ne
asianmukaiseen paikkaan kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaannista. Lautakunta asettaa määräyksen tehosteeksi 1000 euron uhkasakon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kiinteistönomistaja haastemiehen välityksellä (Keski-Suomen kärjäjäoikeus)
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§ 43
Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos; BioHauki Oy, Mikkeli
MliDno-2021-1602
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Ympäristölupapäätös BioHauki Oy 2021
BioHauki Oy hakee muutosta voimassa olevaan biokaasulaitoksen
ympäristölupapäätökseen. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 24.3.2016
ympäristöluvan (Nro 12/2016/1 Dnro ISAVI/2/04.08/2014) BioHauki Oy:n
biokaasulaitokselle. Päätöksellä, joka on annettu 8.6.2017, on Itä-Suomen
aluehallintovirasto hyväksynyt ympäristöluvan lupamääräyksen 23 mukaiset
selvitykset.
Voimassa olevat päätökset ovat oheismateriaaleina.
Biokaasulaitos sijaitsee Mikkelin Haukivuoressa kiinteistöllä 491-451-20-4 Biohauki,
osoitteessa Ursuksentie 14. Kiinteistötunnus on alkuperäisen päätöksen jälkeen
muuttunut.
Muutoslupaa haetaan uusien syötemateriaalien vastaanottoon ja syötemateriaalien
kuljetuksien aikataulujen laajantamiseen sekä päivitetään prosessikuvausta.
Päätösehdotus on liitteessä.
Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin
ympäristölautakunnan 30.1.2019 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen
maksutaksan 3 §:n ja 5 §:n mukaisesti 900 euroa (2 htp).
Muutettu ympäristölupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. YLVA-tietojärjestelmään.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätösehdotuksen ja
myöntää sen mukaisesti muutokset voimassa olevaan Mikkelin Haukivuoressa
kiinteistöllä 491-451-20-4 sijaitsevan biokaasulaitoksen ympäristölupaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija; Etelä-Savon ELY-keskus; muistutuksen jättänyt; valmistelija; laskutus.
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§ 44
Uusi elintarvikelaki
MliDno-2021-1676
Valmistelija / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Uusi elintarvikelaki
2 Liite Ympltk Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 pykälän muuttamisesta
Uusi elintarvikelaki 297/2021 tulee voimaan 21.4.2021.
Uudella elintarvikelailla selkeytetään elintarvikelainsäädäntöä ja sujuvoitetaan
elintarvikevalvontaa sekä vahvistetaan elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja
vaikuttavuutta. Myös lain suhdetta EU-lainsäädäntöön selkeytetään.
Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien muutokset elintarvikealalla.
Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna
perinteiseen elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin
verkossa tai mobiilialustojen välityksellä.Tästä syystä valvonnan painopiste on laissa
siirretty huoneistojen valvonnasta toiminnan valvontaan.
Elintarvikelain tarkoitus ja soveltamisala sekä elintarvikevalvonnan organisaatio
säilyvät ennallaan.
Uudessa elintarvikelaissa on uutta se, että kuntien valvontakohteille tulee valvonnan
perusmaksu. Uuden lain myötä kunta perii suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan
piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksun.
Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien
hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut. Valvonnan perusmaksua ei
peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä
yhteistöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa EU-
lainsäädännön nojalla annettujen kansallisten säännösten mukaisesti.
Maksujen periminen viranomaisvalvonnasta on yksi elintarvikevalvonnan
toimeenpanon väline. Muutoksen myötä valvonnan tulopohja laajenee, kun
valvontamaksun maksavat kaikki suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvat toimijat,
eivätkä vain ne, joiden luona on kyseisenä vuonna käyty.
Muutoksella mahdollistetaan nykyistä monimuotoisempi viranomaistyö ja valvonnan
painopisteen siirtäminen valvontakäynneistä kohti toimijoiden neuvontaa ja
valmennusta.
Valvonnan perusmaksu otetaan käyttöön 1.1.2022 lähtien.
Uuteen lakiin tulee myös hallinnollinen sanktio, elintarvikevalvonnan
seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5000 euron
seuraamusmaksun muun muassa silloin, kun toimija harjoittaa elintarviketoimintaa,
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jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi
laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita
elintarvikemääräysten vastaisella tavalla. Rangastusluonteisella hallinnollisella
seuraamusmaksulla pyritään ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista
toimintaa sekä nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen. Laki sakon
täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta tulee voimaan 21.4.2021.
Elintarvikelain uudistuksen yhteydessä myös voimassa olevan lain nojalla annetut
keskeiset asetukset uudistetaan. Sääntelyn sujuvoittaminen näkyy erityisesti näiden
asetusten uusimisessa. Lainsäädäntöä selkeytetään kokoamalla yhteen lukuisten
asetusten sisältö kolmeen asetukseen. Kansallisilla asetuksilla täydennetään EU-
lainsäädäntöä ainoastaan siltä osin kuin on välttämätöntä.

Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 53,26.04.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 13,30.01.2019
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 45, 21.04.2021
§ 45
Maastoliikennelain 30 §:n mukainen hakemus, Marko Väisänen, Mäntyharju
MliDno-2018-178
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 26.04.2018, § 53
Valmistelijat / 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, henkilöstöjohtaja
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
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Asia jätetään pöydälle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 30.01.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Simo Ylönen
Liitteet

1 Liite Melunmittauspöytäkirja
Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 9.2.2018 § 5 maastoliikennelain mukaisen luvan
motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki)
sijaitsevalle peltoalueelle. 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 edellisenä talvena,
jolloin Ympäristöpalveluihin otettiin yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan
takia. Joulukuussa 2017 otettiin jälleen yhteyttä ympäristötarkastajaan meluhaitan
takia. Tämän jälkeen Marko Väisästä pyydettiin hakemaan maastoliikennelain 30 §:n
mukainen lupa ajoharjoittelua varten koska kyseessä on toistuva harjoittelu samassa
maastossa.
Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä
viranhaltijapäätöksestä 7.3.2018 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan lupaa ajamiseen
myös sunnuntaisin.
Ympäristölautakunta on käsitellyt Marko Väisäsen tekemää oikaisuvaatimusta
kokouksessaan 26.4.2018 (§ 53). Ympäristölautakunta jätti asian käsittelyn pöydälle
koska alueella ei oltu tehty ajoharjoittelun aikaisia melumittauksia eikä asian käsittelyn
tueksi ollut näin ollen tarkkaa tietoa ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan
suuruudesta. Koska kyseisellä kiinteistöllä, jolle maastoliikennelain mukainen lupa
myönnettiin, ajoharjoittelua tapahtuu vain talvisaikaan lumipeitteisellä maalla,
tarvittavat melumittaukset tehtiin vasta tammikuussa 2019. Melumittauspöytäkirjan
mukaan ajoharjoittelun aiheuttama melu lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella
alittaa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) sekä vakituiselle että vapaa-ajan
asutukselle määritellyt melutason päiväajan ohjearvot. Melumittauspöytäkirja on
tämän päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöpäällikön 9.2.2018 tekemästä
viranhaltijapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää Marko Väisäselle luvan
ajoharjoitteluun kiinteistöllä Kolu sunnuntaina klo 11-17 välisenä aikana.
Ajoharjoittelussa tulee muutoin noudattaa 9.2.2018 myönnetyn maastoliikennelain
mukaisen luvan (§ 5) ehtoja.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 21.04.2021, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Luttinen
Anne.Luttinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Marko Väisänen Melunmittauspk 20032021
Ympäristöpäällikkö on myöntänyt 15.2.2021 § 3 maastoliikennelain mukaisen luvan
motocrosspyörillä ajamiseen kiinteistöllä Kolu (Koirakiventie 116, 52720 Karankamäki)
sijaitsevalle peltoalueelle. Maastoliikennelain mukainen lupa on myönnetty vuosille
2021-2022. Ajoharjoittelu on sallittu maanantaista perjantaihin kello 10-18 ja
lauantaisin kello 11-17 välisenä aikana talvikaudella (marraskuu-maaliskuu).
Päätöksessä todetaan, että ajoradalla saa ajaa ja harjoitella samanaikaisesti enintään
kolme motocrosspyörää.
Lupahakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta, joissa vedottiin
motocrosspyörien aiheuttamaan meluhaittaan. Kyseessä olevassa paikassa on ajettu
motocrosspyörillä myös edellisinä talvina. Edellinen maastoliikennelain mukainen lupa
oli myönnetty vuosille 2019-2020. Myös tällöin Ympäristöpalveluihin on
otettu yhteyttä ajoharjoittelun aiheuttaman meluhaitan takia.
Kiinteistön omistaja Marko Väisänen on tehnyt ympäristöpäällikön
15.2.2021 tekemästä viranhaltijapäätöksestä 15.3.2021 oikaisuvaatimuksen, jossa
vaaditaan lupaa ajamiseen myös sunnuntaisin. Lisäksi vaaditaan, että
ajoharjoitteluradalla saa ajaa samanaikaisesti enintään kuusi motocrosspyörää.
Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että ajoharjoittelua on ollut yhden tunnin verran klo
12-16 välisenä aikana viikonloppuna. Mahdollisuutta ajoharjoitteluun myös
sunnuntaisin esitetään sääolosuhteiden takia: jos esimerkiksi lauantaina on huono
keli ajamiseen, olisi vaihtoehtona mahdollisuus ajaa sunnuntaina.
Ympäristöpalvelut suoritti melumittauksia motocrosspyörien aiheuttamasta
melusta 20.3.2021. Melutasoja mitattiin ajoharjoitteluradan läheisyydessä sijaitsevien
kiinteistöjen (2 kpl) piha-alueilla. Melumittauksen aikana ajoradalla oli samanaikaisesti
kuusi motocrosspyörää. Melumittauspöytäkirjan mukaan ajoharjoittelun aiheuttama
melu lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella ylittää valtioneuvoston päätöksessä
(993/1992) sekä vakituiselle että vapaa-ajan asutukselle määritellyt melutason
päiväajan ohjearvot. Melumittauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Maastoliikennelain
mukaisen päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.04.2021

4/2021

22 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa: Motocrosspyörillä ajamista on rajoitettu
hakemuksen mukaisesta 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 160 metrin etäisyydellä ajoharjoittelupaikasta.
Alueella 20.3.2021 suoritettujen mittauksien perusteella voidaan todeta, että
mittaustulokset ylittävät vapaa-ajan asumiseen käytettävän alueen ekvivalenttisen
päiväajan ohjearvon 45 dB silloin, kun ajoharjoitteluun osallistuu kerralla kuusi
motocrosspyörää. Ajoharjoitteluun samanaikaisesti osallistuvien motocrosspyörien
määrän muuttamiseen kolmesta kuuteen ei ole perusteita.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija
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§ 46
Yleiset uimarannat Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen alueella uimakaudella 2021
MliDno-2021-1628
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
Kihlin uimaranta, Orijärvi Rantakylä
Korpijärven uimaranta, Vuolinko
Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi
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Pesäjärven uimaranta, Harjumaa
Saarijärven uimaranta, Rämälä
Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi
Koulurannan uimaranta, Suomenniemi
Kaihun uimaranta
Laajalammen uimaranta
Launialan uimaranta
Nieluslammen uimaranta
Ritvalan uimaranta
Suojalammen uimaranta
Urpolan uimaranta
Visulahden matkailukeskus

Kangasniemi:
Keskustan uimala
Sienijärven uimaranta
Suurolan uimaranta

Mäntyharju:
Haapaselän uimaranta
Pekkolanlammen uimaranta
Kurkiniemen uimaranta

Hirvensalmi:
Roosin uimaranta
Urmasrinteen uimaranta

Pertunmaa:
Rantalan uimaranta
Kuortin uimaranta
Kisaranta
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Uimarantaluettelosta on poistettu viime uimakauden jälkeen kolme uimarantaa
Mikkelistä (Loukeen, Iso- Majaveden ja Sairilan uimarannat). 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 Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta vahvistaa yllä olevan Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EU- uimarannat)
sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle 2021 ja lähettää sen
Itä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.ita@avi.fi

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.04.2021

4/2021

26 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 36,08.03.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 48,26.04.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 86,06.09.2018
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 75,06.11.2019
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 47, 21.04.2021
§ 47
Vireillepano alueen kunnostamiseksi (asian siirto Etelä-Savon ely-keskukselta)
MliDno-2017-2280
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 08.03.2018, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Närhinen
Maria.Narhinen@mikkeli.fi
henkilöstöjohtaja
Kalevi Välimäki on tehnyt 15.2.2018 lähettämällään sähköpostiviestillä
oikaisuvaatimuksen lannan aumavarastointia koskevassa asiassa annettuun
viranhaltijapäätökseen (MliDno-2017-2280). Asia koskee lannan käsittelyä ja
varastointia tilalla 491-457-4-215. Välimäki on tehnyt kesällä 2017 Ympäristöpalveluille
ilmoituksen, jonka mukaan tilan lantaa on haudattu usean vuoden ajan maahan. Tilan
omistajat ovat myöntäneet haudanneensa maahan 2 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 peltoon 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.
Kalevi Välimäki on tehnyt 10.1.2018 lähettämällään sähköpostilla Mikkelin seudun
ympäristöpalveluille osoitetun oikaisuvaatimuksen 7.11.2017 tehdystä lannan
aumausilmoituksesta ja ympäristötarkastajan antamasta vastauksesta
aumausilmoitukseen. Peltolohko Uusikuu (492-07353-29) on määritelty
maankäyttömuodoltaan metsämaaksi. Välimäki 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, joka on tämän päätöspykälän liitteenä. Viranhaltijapäätöksessä
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.
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Lohkosta Uusikuu tulisi käyttää termiä metsämaalohko siihen saakka, kunnes lohko
on muokattu pelloksi. Ottaen huomioon elyn maatalousasiantuntijan sähköpostilla
antama lausunto, lantapatterin sijoittaminen kyseiselle lohkolle on kuitenkin
mahdollista ja asetuksen 1250/2014 (ent. nitraattiasetus) mukaista. Asetuksen 1250
/2014 mukaan lannan aumavarasto voidaan sijoittaa sille lohkolle, jossa se käytetään
lannoitteena tai viereiselle lohkolle. Ottaen huomioon, että lohko Uusikuu on
toistaiseksi luokiteltu maankäyttömuodoltaan metsämaaksi, aumaan sijoitetun lannan
muokkaamista peltomaaksi luokitellulle lohkolle pidetään suositeltavampana
ratkaisuna.
Välimäki on tehnyt ympäristöpäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä
oikaisuvaatimuksen, jossa Välimäki vaatii, että päätös kumotaan ja aumavarastointi-
ilmoituksen tehnyt maanomistaja velvoitetaan sijoittamaan lannan aumavarasto
nitraattiasetuksen mukaisesti peltoalueelle. Tilan 491-457-4-215 peruslohkokarttojen
mukaan lohko Uusikuu (492-07353-29), jonne lannan aumavarasto on tarkoitus
sijoittaa, on maankäyttölajiltaan metsämaa. Välimäen mukaan on virheellistä ja
harhaanjohtavaa käyttää asiakirjoissa metsämaalohko Uusikuusta termiä peltolohko
Uusikuu. Lisäksi Välimäen mukaan aumaan sijoitetun lannan muokkaaminen
myöhemmin lohkolle Uusikuu ei ole mahdollista lohkon kivisyyden vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
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.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 26.04.2018, § 48
Valmistelijat / 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 491-457-4-215. 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
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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 aumavarastointi-
ilmoituksen tehnyt maanomistaja velvoitetaan sijoittamaan lannan aumavarasto
nitraattiasetuksen mukaisesti peltoalueelle. Tilan 491-457-4-215 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. 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.
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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.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.09.2018, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Haudatun lannan ylöskaivaminen
2 Liite Muistio 07062018.pdf
Kiinteistön 491-457-1-215 naapuri on lähestynyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluja
21.8.2018 lähettämällään Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle osoitetulla
sähköpostilla. Sähköpostissa on esitetty hallintopakon vireillepanohakemus lannalla
haudatun alueen kunnostamiseksi annetun päätöksen MLiDno-2017-2280 osin
noudattamatta jättämisen takia kiinteistöllä 491-457-4-215. Asia koskee tilalla
sijaitsevaa raiviolohko Uusikuuta 492-07353-29.
Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 7.12.2017 (§ 49), 8.3.2018 (§ 36)
ja 26.4.2018 (§ 48). Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.12.2017 päättänyt, että
Peltolohkolle Uusikuu (492-07353-29) haudattu lanta tulee kaivaa ylös viipymättä
sääolosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2018, ja käsitellä siten
kuin 8.9.2017 tehtyä tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuspöytäkirjassa on
ohjeistettu.
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Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuksen 7.6.2018 ja todennut, että vaaditut
kunnostustoimet on tehty ja maahan haudattu lanta on kaivettu ja varastatoitu
aumavarastoon. Aumavarasto on nitraattiasetuksen mukainen. Tarkastusmuistio on
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.11.2019, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Savolainen
Liitteet

1 Liite Ympltk Selvityspyyntö oikeusasiamieheltä
2 Liite Ympltk Kantelu
3 Liite Ympltk Liite kanteluun Mikkelin seudun ympltk:n päätös hyväksytty
4 Liite Ympltk Liite kanteluun Muistio
5 Liite kanteluun Pöytäkirjan ote 6.9.2018
Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu asiasta, jota Mikkelin seudun
ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 6.9.2018 (§ 86). Asia koski Mikkelin
seudun ympäristölautakunnalle osoitettua hallintopakon
vireillepanohakemusta pelloksi raivatun metsälohkon kunnostamiseksi
ympäristölautakunnan 7.12.2017 antaman päätöksen (MLiDno-2017-2280) osin
noudattamatta jättämisen takia. Kyseiselle metsälohkolle on haudattu lampaan lantaa
(lampolan pehkua).
Liitteenä eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja kantelu liitteineen (3).
Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 7.12.2017 (§ 49), 8.3.2018 (§ 36)
ja 26.4.2018 (§ 48). Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.12.2017 päättänyt, että
peltolohkolle Uusikuu (492-07353-29) haudattu lanta tulee kaivaa ylös viipymättä
sääolosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2018, ja käsitellä siten
kuin 8.9.2017 tehtyä tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuspöytäkirjassa on
ohjeistettu.
Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuksen 7.6.2018 ja todennut, että vaaditut
kunnostustoimet on tehty ja maahan haudattu lanta on kaivettu ja varastatoitu
aumavarastoon. Aumavarasto on nitraattiasetuksen mukainen. Mikkelin seudun
ympäristölautakunta on kokouksessaan 6.9.2018 merkinnyt asian tiedoksi.
Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa kantelussa kantelun tekijä arvostelee
asian esittelyä lautakunnalle. Kantelun tekijän mukaan lautakunnalle annettiin
virheellistä tietoa alueen kunnostamisesta ja kaikesta lannan
ylöskaivamisesta. Kantelun tekijän mukaan vaadittuja kunnostustoimia ei ole tehty
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koska lantaa on kaivettu ylös vain yhdestä kohdasta. Kantelun tekijä pyytää, että asia
palautetaan uudelleen ympäristölautakunnan käsittelyyn.
Lisäksi kantelussa tuodaan esille, että vireillepanohakemus käsiteltiin ilmoitusasiana ja
vaatimusosa jätettiin käsittelemättä. Asia merkittiin tiedoksi eikä asiaan liitetty
mahdollisuutta valittaa.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutustunut eduskunnan oikeusasiamiehelle
tehtyyn kanteluun ja antaa asiassa seuraavan selvityksen:
Ympäristölautakunta on määrännyt kokouksessaan 7.12.2017, että virheelliset
toimintatavat lannan käsittelyssä korjataan ensisijaisesti ympäristövalvonnallisin
keinoin. Peltolohkolle Uusikuu (492-07353-29) haudattu lanta tulee kaivaa ylös
viipymättä sääolosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2018, ja käsitellä siten
kuin 8.9.2017 tehtyä tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuspöytäkirjassa on
ohjeistettu.
Kiinteistölle, jolla lampolan pehkua on haudattu maahan, on tehty tarkastuskäynti
7.6.2018. Tarkastuskäynnillä on todettu, että maahan haudattu, lampolasta
tyhjennetty lähes maatunut lanta on kaivettu ylös kuopasta ja se on laitettu aumaan
lohkolle Uusikuu. Lisäksi tarkastuskäynniltä laaditussa muistiossa on todettu, että
aumavarastointi on toteutettu ns. nitraattiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Auman
pohjalla oli runsaasti olkea ja auma oli peitetty tiiviillä peitteellä. Aumassa oli ainesta
arviolta 10…15 kuutiota.
Tilan omistajat ovat antaneet oman vastineessaan lannan ja muun orgaanisen
aineksen tuomisesta ja käsittelystä lohkolla Uusikuu. Vastine on päivätty 8.11.2017 ja
esitetty ympäristölautakunnalle asian käsittelyn yhteydessä 7.12.2017 (§ 49, Liite 3).
Vastineessa on esitetty arvio lohkolle Uusikuu tuodun lannan määrästä. Kantelun
tekijän mukaan lantaa on haudattu peltolohkolle usean vuoden ajan.
Ympäristöpalvelut on tehnyt alueelle tarkastuskäynnit 5.7.2017, 8.9.2017 ja
7.6.2018. Tarkastuskäynneillä ei ollut mahdollista tehdä havaintoja kyseiselle
lohkolle mahdollisesti aiempina vuosina haudatusta lampaan lannasta. Lohkolle
Uusikuu haudattua lantaa on kaivettu ylös ja sijoitettu aumaan kesäkuussa 2018. Tilan
omistajia on ohjeistettu, että lanta on mahdollista käyttää tilalla lannoitteena
peltoviljelyssä tai luovuttaa toiselle tilalle, jonka kanssa on tehty
lannanluovutussopimus. Arviot maahan haudatun lannan määrästä ja ylös kaivetun
lannan määrästä eivät täsmää mutta tarkastuskäynnin perusteella kyseiseltä lohkolta
ei havaittu sellaisia alueita, jossa olisi silmämääräisesti tarkasteltuna ollut lantaa
haudattuna tai jotka olisivat olleet kunnostuksen tarpeessa. Lampolan pehkuun on
ollut alunperin sekoittuneena runsaasti heinää, joten lannan määrä on ollut pienempi
kuin koko maahan kaivetun pehkun määrä. Lanta myös maatuu nopeasti eikä
Ympäristöpalveluilla ei ole mahdollisuutta selvittää lannan määrää tai lannan osuutta
mullasta / metsämaasta koko peltolohkolta, jos alueelta ei ole silmämääräisesti
havaittavissa väärinkäytöksiä lannan käsittelyssä. Ympäristöpalvelujen mukaan
ympäristölautakunnan päätöstä 7.12.2017 on noudatettu riittävällä tavalla.
Asetukseen 1250/2014 liittyvään ilmoitusvelvollisuuteen ei liity velvollisuutta
päätöksentekoon eikä näin ollen mahdollisuutta muutoksenhakuun ole koska
aumausilmoituksesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Ottaen huomioon asian
aiemmat käsittelyt, ympäristölautakunta katsoo, että merkitsemällä hallintopakon
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vireillepanon lannalla haudatun alueen kunnostamiseksi tiedoksi kokouksessaan
6.9.2018, asian käsittelylle, ja kunnostustoimenpiteiden ja viranhaltijoiden tekemien
arvioiden riittävyyden arvioinnille on tarjottu riittävät ja hyvän hallintotavan mukaiset
edellytykset.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn selvityksen eduskunnan
oikeusasiamiehelle lannan hautaamista koskevan asian käsittelystä
ympäristölautakunnan kokouksessa 6.9.2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 21.04.2021, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Ympltk Asian_siirto__hallintopakon_vireillepanohakemus_22.3.2021 - EteläSavon Ely-keskus
2 Liite Ympltk Liitteet_hallintopakon_vireillepanohakemukseen_22.3.2021 - ElteläSavon Ely-keskus
3 Liite Ympltk Pöytäkirjan_ote_Mikkelin_seudun_ympäristölautakunta 25.9.2019
Etelä-Savon Ely-keskus on siirtänyt sille 12.3.2021 saapuneen ympäristönsuojelulain
mukaisen vireillepanon liitteineen hallintolain 21 §:n mukaisena asiakirjan siirtona
toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle (Mikkelin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen). Ely-keskukselle saapunut vireillepano on liitteenä ja
koskee kiinteistöllä 491-457-4-275 laidunmaaksi raivattua lohkoa (Uusikuu), jonne
ilmoituksen mukaan on haudattu lantaa. Vireillepanossa vaaditaan alueen
kunnostamista, tarkkailua ja vesien johtamisen uudelleen järjestelyä, ja epäillään
pohjaveden pilaantumista. Ely-keskus toteaa, että ko. alue ei sijaitse vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisella pohjavesialueella.
Asia tuli vireille ensimmäisen kerran Mikkelin seudun ympästöpalveluihin vuonna
2017, kun ely-keskukseen vireille panon tehnyt naapurikiinteistön (491-457-8-
0) omistaja ja vapaa-ajanasukas teki ilmoituksen lampolan pehkun hautaamisesta
maahan kiinteistöllä 491-457-4-275. Samana vuonna sama henkilö laittoi vireille
Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin tilan 491-457-4-275 Uusikuu-lohkoa koskevan
ojitusasian. Kiinteistön 491-457-4-275 omistaja on antanut 8.11.2017 päivätyn
selvityksen Uusikuu nimiselle lohkolle sijoitetusta lampolan pehkusta ja muusta
orgaanisesta aineksesta sekä vesien johtamisesta lohkolla Uusikuu. Selvityksen
mukaan kyseinen Uusikuu -lohko on vanhaa metsämaata, joka on ollut tarkoitus ottaa
laidunkäyttöön. Lohkon humuskerroksen kasvattamiseksi lohkolle on vuonna 2015
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levitetty noin 150 m3 tilan pellolle perustetun ratsastuskentän alueelta kaivettua

multaa, jonka sekaan on sekoitettu noin 20 m3 lantaa. Vuonna 2017 samalle lohkolle
on ilmoituksen mukaan viety 3,5 traktorin peräkärrillistä lampolan pehkua, sekä

tyhjennetty vuohien karsina ja pässien kesälaitumen katos, yhteensä noin 14 m3.
Ilmoituksen mukaan lanta on ollut hyvin maatunutta ja seassa on ollut runsaasti
heinää. Asiaa on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 (§ 49) ja
määrätty lohkolle Uusikuu kivien hautaamiseksi kaivettuihin kuoppiin sijoitettu lanta
(lampolan pehku) kaivamaan ylös ja sijoittamaan asianmukaisesti tehtyyn aumaan,
josta lanta on mahdollista käyttää peltoviljelyyn seuraavana kesänä kasvukautena tai
luovuttaa lannanluovutussopimuksen mukaisesti toiselle viljelijälle.
Tilan 491-457-4-275 omistajat tekivät 7.11.2017 ilmoituksen lannan
aumavarastoinnista (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta
peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi 1250/2015 § 9) lohkolle Uusikuu.
Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuksen 7.6.2018 ja todennut, että vaaditut
kunnostustoimet on tehty ja maahan haudattu lanta on kaivettu ja varastoitu
aumavarastoon. Aumavarasto on ollut em. asetuksen mukainen.
Asiaa on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 (§ 49) (määräys
haudatun lannan ylös kaivamiseksi), 8.3.2018 (§ 36) (oikaisuvaatimus
viranhaltijapäätökseen lannan aumavarastointia koskevassa asiassa), 26.4.2018 (§ 48)
(kantelu viranhaltijoiden toimista), 6.9.2018 (§ 86) (vireillepano maahan haudatun
lannan ylös kaivamiseksi aiempien päätösten osittain noudattamatta jättämisen
johdosta), 6.11.2019 (§ 75) (vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn
kanteluun) ja 25.9.2019 (§ 65) (ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaisu).
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan Etelä-Savon ely-
keskukselle osoitettu ja Ely-keskuksen Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle
siirtämä vireillepano tilalla 491-457-4-215 sijaitsevan Uusikuu -lohkon
kunnostamiseksi, vesien tarkkailemiseksi ja muutoksiksi vesien johtamisessa ei vaadi
jatkotoimenpiteitä. Perusteena ovat alla olevat vastaukset yksilöityihin vireillepanossa
esitettyihin vaatimuksiin:
1. Alueen kunnostamisesta tulee tehdä asianmukainen kunnostamissuunnitelma
toteutusaikatauluineen ympäristöviranomaisen hyväksytettäväksi. Kunnostuksen
toteutus on tehtävä valvotusti ja toteutus on dokumentoitava.
Vastaus:
Kiinteistön 491-457-4-215 omistajat on määrätty ympäristölautakunnan päätöksellä
(7.12.2017 § 49) kaivamaan ylös maahan haudattu lanta. Käytännössä tämä määräys
koskee vuonna 2017 lohkolle Uusikuu kivien hautaamiseksi tehtyihin kuoppiin
sijoitettua lampolan pehkua. Muilta osin kyseiselle lohkolle mahdollisesti aiemmin
vietyä / sijoitettua lantaa ei ole enää tässä vaiheessa eikä määräyksen antamisen
aikaan mahdollista todentaa eikä kaivaa ylös koska lanta on jo maatunut. Kiinteistön
491-457-4-215 omistajien tekemän ilmoituksen ja alueella tehtyjen tarkastusten
perusteella ei ole syytä olettaa, että alueella olisi tehty sellaisia toimia, jotka
aiheuttaisivat pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Alue ei ole pohjavesialuetta.
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Ympäristötarkastaja on todennut, että ympäristölautakunnan kokouksessaan
7.12.2017 (§ 49) määräämät kunnostustoimet on tehty riittävällä tavalla.
Kunnostustoiminen riittävyyttä on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
kokouksessa 6.9.2018 (§ 86). Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan alueella ei
ole tarvetta tehdä lisätutkimuksia tai uusia kunnostustoimia.
2. Kunnostuksen jälkeen on mittauksin seurattava ravinteiden päästöjä järveen.
Vastaus:
Alueen ojavedet ovat kunnan ympäristövalvonnan tutkimusohjelmassa pienuomien
seurantakohteena tällä hetkellä kolmen vuoden seurantavälillä.
3.Haudatun lannan alueelle tulevien vesien pääsy on estettävä ojituksin,
mahdollisimman nopeasti jo ennen lannan pois kaivuuta, niin että ravinteiden
huuhtoutuminen ulkopuolisiin vesiin saadaan oleellisesti vähennettyä, suotovesien
määrä oleellisesti pienennettyä ja estetään massojen liikkeelle lähtö vesivirtauksen
mukana kaivamisen aikana.
Vastaus:
Vesien johtamista koskeva asia on ratkaistu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan
päätöksellä 25.9.2019 (§ 65).

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vireillepanon tehneet, Etelä-Savon ely-keskus, kiinteistön 491-457-4-275 omistajat
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Hallintovalitus
§41, §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
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Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
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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Hallintovalitus
§42
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:
viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Pöytäkirja
21.04.2021

4/2021

39 (47)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
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.
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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.
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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Hallintovalitus
§40
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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Hallintovalitus
§45
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:
viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
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Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
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.
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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.
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
§33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §44, §46
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015)
136 §:n perusteella hakea muutosta.

