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MIKKELIN KAUPUNKI 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
PL 33, 50101 MIKKELI 

PÄÄTÖS 16/ 2017 
Ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 27 §:n mukai-
sessa lupa-asiassa. 

Antopäivä 15.6.2017

Päätöksessä on liitteineen 
11 sivua. 

YMPÄRISTÖLUPA / Matti Tuhkalainen 

ASIA Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen päätös, joka koskee olemassa olevan eläin-
suojan toiminnan laajennusta Mikkelin kaupungin Vehmaskylässä tilalla Mäkiharju 
(491-467-3-60). 

Sijainnin osoittava karttakopio on päätöspöytäkirjan liitteenä. 

LUVAN HAKIJA 

Matti Tuhkalainen 
Sahinjoentie 2 
50300 Mikkeli 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n ja ympäristönsuo-
jeluasetuksen 2 §:n 10 a) kohdan mukaisena toimintana. 

Lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun lypsylehmi-
en määrä on vähintään 50, mutta alle 150 eläintä. Perusteena on valtioneuvoston ase-
tus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja 2 §:n muuttami-
sesta (449/2015). Mäntyharjun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Mik-
kelin seudun ympäristölautakunta. 

ASIAN VIREILLETULO 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 28.3.2017. 

KIINTEISTÖNOMISTAJA 

Luvan hakija omistaa kiinteistön (491-467-3-60), jolle toiminta sijoittuu. 

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 

Lupatilanne 

Rakennuksilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia. Toiminnalla ei ole aikai-
sempaa ympäristölupaa. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 § 66 



2 

Alueen kaavoitustilanne 

Tila sijaitsee yleiskaava-alueella (voimaantulopäivämäärä 20.11.2001). 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Eläinsuoja sijoittuu Mikkelin kaupungin Vehmaskylään tilalle Mäkiharju. Tilalla on har-
joitettu karjataloutta aiemmin. Tilan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita eikä 
suojeltavia maisema-alueita. Eläinsuoja ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. 

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 400 metrin päässä. Eläinsuojasta on lähimpään ve-
sistöön (Nikinlampi) matkaa noin 600 metriä. Etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin 
eivät muutu merkittävästi nykyiseen kotieläintuotantoon nähden. 

Eläinsuojan tarvitsema vesi otetaan porakaivosta. Tilalla on kaksi omaa hyvätuottoista 
porakaivoa, joista toinen on varalla. 

LAITOKSEN TOIMINTA 

Yleistä 

Toiminta sijoittuu rakennettavaan kestokuivikepohjaiseen halliin (makuualueen pinta-
ala 326 m2), joka on mitoitettu 70 lypsylehmälle. Umpilehmät, nuorkarja ja vasikat 
ovat vanhemmassa kuivikepohjapihatoksi muutetussa hallissa (kokonaispinta-ala 400 
m2). Vanhan navetan parret muutetaan kiinteäpohjaisiksi poikima-, sairas- ja hoitokar-
sinoiksi. Nuorkarjan määrä tulee olemaan 30 kpl (6-12 kk) ja vasikoiden (alle 6 kk) 20 
kpl. 

Kuivikkeena käytetään turvetta, haketta sekä olkea. Lanta varastoidaan olemassa ole-
vaan kuivalantalaan, jonka tilavuus on 362 m3. Lisäksi lantaa varastoidaan vuokratuis-
sa lietesäiliöissä (500 m3 ja 1050 m3). Tilalla on ympäripyörivä kaivuri, joka mahdollis-
taa vanhojen lietesäiliöiden käytön kuivalantavarastoina. Molempien vuokrattujen 
lantaloiden yhteydessä sijaitsee noin 20 hehtaaria tilan vuokrapeltoja. 

Esikuivattua säilörehua varastoidaan laakasiiloissa (900 m3) ja pyöröpaaleissa (100 
kpl). Laakasiilosta valuvat puristenesteet johdetaan olemassa oleviin lietesäiliöihin. 

Tilalla on sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta kasvintuotannossa. Kun uusi eläin-
suoja valmistuu, myös eläimet tullaan siirtämään luomutuotantoon. 

Lannan levitys 

Lantaa levitetään pelloille kevät- ja syyskaudella. 
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Jätevedet 

Maitohuoneen pesuvesiä ja eläinsuojan muita pesuvesiä muodostuu noin 400 m3 
vuodessa. Pesuvedet johdetaan olemassa olevaan lietesäiliöön. Myös eläinsuojan wc-
vedet johdetaan lietesäiliöön. 

Peltoala 

Lietelanta levitetään tilan käytössä oleville pelloille. Hakijalla on käytettävissään kaik-
kiaan 100 ha peltoa lannan levitykseen. Pelloista 21 ha on hakijan omia peltoja ja lo-
put vuokra- ja levityssopimuspeltoa. 

Laidunnus 

Tilan lypsylehmät laiduntavat touko-syyskuussa ja ulkoilevat muuna aikana tilakeskuk-
sen yhteydessä olevilla pelloilla, noin 12 ha. Nuorkarjaa laidunnetaan luonnon- ja pel-
tolaitumilla toukokuusta lokakuuhun saakka. Lypsylehmät pidetään öisin sisällä. Lai-
tumet eivät rajoitu vesistöön. Laitumella on uimuritoimintaiset vesialtaat eikä siellä 
ole siirrettäviä tai kiinteitä ruokintapaikkoja. 

Öljysäiliöt 

Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 5 m3. Säiliö sijaitsee valuma-
altaallisessa tankkauskatoksessa. Lisäksi muita öljytuotteita on enintään 600 litraa, 
jotka säilytetään lämpimän hallin vaarallisten aineiden varastossa.  

Muut kemikaalit 

Pesuaineet säilytetään navetan varastohuoneessa. Rotanmyrkky, AIV-happo ja muut 
mahdolliset kemikaalit säilytetään vaarallisten aineiden varastossa.  

Jätteet 

Tila kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. 

Tiedot syntyvistä jätteistä, määristä ja käsittelystä: 

Jätenimike Määrä Käsittely Toimituspaikka 

Ongelmajäte 0-100 kg/a Keräys Metsäsairila Oy 

Metalliromu 500-2000 kg/a Myynti Mikkelin romumetalli 

Muovit 1000 kg/a Keräys 

Kuolleet eläimet 0-4 tn/a Keräys Honkajoki Oy 

Pilaantunut rehu 0-5 tn/a Kompostointi Peltoviljely 

Jäteöljyt n. 300l/a Keräys Ekokem 

Tilan jätehuolto toteutetaan kokonaisuudessaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. 
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Liikenne 

Tavanomainen maatalousliikenne käsittäen henkilökunnan sekä tukitoimintojen muo-
dostaman liikenteen. Sesonkiluontoisesti liikennettä lisäävät rehunkorjuut sekä lan-
nanajot keväällä, kesällä ja syksyllä. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla 28.3.-28.4.2017. 
Naapurikiinteistöjen haltijoille (7 kpl) on lähetetty asiasta tieto 28.3.2017 postitetuilla 
kirjeillä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Mikkelin seudun ympäristö-
palvelujen Mikkelin toimipaikassa. 

Tarkastukset 

Ympäristölupahakemuksen johdosta tilalla on tehty tarkastus paikan päällä 18.5.2017. 
Paikalla oli Matti Tuhkalainen ja ympäristötarkastaja Anne Luttinen. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan 
Mikkelin kaupungin Vehmaskylässä tilalla Mäkiharju (491-467-3-60) sijaitsevalle eläin-
suojalle. Eläinsuojassa voidaan pitää enintään 70 lypsylehmää, 30 nuorkarjaan kuulu-
vaa eläintä sekä 20 vasikkaa. 

Luvanhaltijan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia 
lupamääräyksiä: 

1. Lannan varastotilat

Lannan varastotilat on mitoitettava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että eläin-
suojasta kertynyt lanta voidaan varastoida asianmukaisesti. 

Lannan varastosäiliöiden sekä eläinsuojan pohja- ja kuilurakenteiden tulee olla vesitii-
viitä. Lantalat tulee tyhjentää perusteellisesti vähintään kerran vuodessa ja tyhjennyk-
sien yhteydessä on tarkastettava niiden kunto. Havaitut puutteet on korjattava välit-
tömästi. 

(YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §, VNA 1250/2014, YM ohje 29.6.2009, NaapL 17 §) 
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2. Kuljetukset

Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, että lantaa 
ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos lietteen pumppauksessa tai kuljetukses-
sa aiheutuu vuotoja, on ympäristöön päässyt lanta siistittävä pois. 

(YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §) 

3. Lannan levittäminen

Lannan levitykseen käytettävän peltopinta-alan on oltava riittävä kulloinkin eläin-
suojissa olevien eläinten tuottaman lannan hyödyntämiseen. Peltopinta-alaa on olta-
va hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle vähintään 64 ha. Lietteen levitys peltoon on 
tehtävä suunnitelmallisesti. Peltoon levitettävä liete tulee mahdollisuuksien mukaan 
mullata välittömästi. Ojiin, vesistöihin ja vesikaivoihin tulee jättää riittävät suoja-
vyöhykkeet. 

Lannan levityksessä on noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty. 

(YSL 7 §, 16 §, 17 §, VNA 1250/2014, NaapL 17 §, YM:n ohje 29.6.2009) 

4. Jätteiden käsittely

Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä tai ympäristön roskaan-
tumista. Piha-alueet on pidettävä siistinä. 

Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksi-
en mukaan hyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat 
omaavalle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee varas-
toida niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien likaantumisvaaraa. 
Jätteiden avopoltto on kielletty. Jätteiden käsittelyssä tulee lisäksi noudattaa kaupun-
gin jätehuoltomääräyksiä. 

Toiminnassa syntyvä eläinjäte, kuten itsestään kuolleet ja lopetetut eläimet, tulee kä-
sitellä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Eläinjätteen käsittely ja ly-
hytaikainenkin varastointi tilalla tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä 
eikä haju- tai terveyshaittaa. Eläinsuojassa syntyvä suurriskinen eläinjäte on toimitet-
tava suurriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen. 

(YSL 7 §, YSL 52 §, 58 §, JL 13 §, 15 §, 28 §, 29 §, EY:n asetus 1774/2002, Mikkelin kau-
pungin jätehuoltomääräykset) 

5. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus

Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, tor-
junta-aineet ja liuottimet, tulee kiinteistöllä varastoida ja säilyttää siten, että niiden 
pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että ne voidaan onnettomuus- 
ja vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi. 

Kaikki tilavuudeltaan yli 1,5 m3 polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa val-
tuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa sijainnista riippumat-
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ta, ellei lainsäädäntö edellytä lyhyempää tarkastusväliä. Tarkastajan tulee toimittaa 
tarkastuspöytäkirjat kunnan pelastusviranomaiselle. 

(YSL 7 §, 16 §, 17 §, YSL 52 §, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset) 

6. Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan kehittymisestä ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. (YSL 6 §, 8 §, 52 §) 

7. Ilmoitusvelvollisuudet ja toiminta häiriötilanteissa

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan 
tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä ympäris-
tölupaa valvovalle viranomaiselle. 

Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), joista saattaa 
aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitok-
selle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttä-
vä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon tor-
jumiseksi. (YSL 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 § ja 52 §). 

8. Kirjanpito

Eläinsuojan toiminnasta ja lannan varastoinnista sekä lannan levitysaloista ja toimi-
tuskohteista tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä val-
vontaviranomaiselle. (YSL 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §) 

Luvan voimassaolo 

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. (YSL 87 §) 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja 
niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristöluvan myöntämisen ympä-
ristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettu este voidaan poistaa antamalla lain 52 §:ssä tar-
koitettuja lupamääräyksiä. 

Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huo-
mioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdol-
lisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää 
terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. 
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Luvan myöntämisen yleiset perustelut 

Eläinsuoja sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Tilan ympäristössä on 
peltoa ja maidon- ja lihantuotannon harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavan-
omaiseksi toiminnaksi. Ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle eläin-
määrälle siten, että lupa mahdollistaa olemassa olevan eläinsuojan käytön nautakar-
jan pitoon. 

Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai kohtuutonta muuta haittaa, kun toimitaan 
tämän päätöksen ja valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräysten mukaisesti. 
Luvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta. Melu- ja 
hajuhaittaa voi aiheutua lannan käsittelystä ja liikenteestä lannan levityksen yhtey-
dessä. Tämä haitta kestää muutamia päiviä vuodessa. Lannan käsittelyn ajankohtaa 
valittaessa on mahdollista ottaa huomioon muun muassa tuulensuunta, millä naapu-
reille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää. 

Toiminnanharjoittajalla on hakemuksen mukaan käytettävissään 2422 m3 kuivalannan 
varastotilaa. Eläinmäärien perusteella laskettuna kuivalantaa syntyy 12 kuukaudessa 
vähentämättä laidunnuksen osuutta 2415 m3. Tämän lisäksi kuivalannan varastotila-
vuudessa otetaan huomioon eläinsuojien kestokuivikepohjan tilavuus. Uuden kesto-
kuivikepohjaisen eläinsuojan lannan varastointitilavuudeksi voidaan huomioida 260 
m3 ja vanhan kuivikepohjapihaton osalta 110 m3. Pesuvesiä muodostuu noin 400 m3. 
Lannan varastointitilavuudet ovat riittävät syntyvän lannan ja johdettavien pesuvesien 
varastointiin. 

Levityspeltoa tarvitaan yhtä lypsylehmää kohti 0,77 ha ja nuorkarjaan kuuluvaa eläintä 
kohti 0,09 ha. Käytettävissä oleva levitysala (100 ha) riittää hakemuksen mukaiselle 
enimmäiseläinmäärälle. Vaatimus levitysalasta perustuu karjanlannan keskimääräi-
seen fosforisisältöön ja peltoviljelykasvien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen fosfo-
rilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluoh-
jeen 29.6.2009 mukaisesti. 

Lupamääräyksellä velvoitetaan luvan saajat ottamaan käyttöön toimialan parasta käy-
tettävissä olevaa tekniikkaa tilalle soveltuvassa laajuudessa. 

Edellä olevan perusteella eläinsuojan toiminta täyttää luvan myöntämisedellytykset, 
kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mu-
kaan, ja lupa voidaan myöntää. 

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräyksellä 1 varmistetaan varastotilojen rakenteiden mitoitus ja kunnossa py-
syminen siten, että maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantuminen estyy. 

Valtioneuvoston asetuksen (1250/2014)mukaan lannan varastointitilan tulee olla riit-
tävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta.  

Lantavaraston vuosittaisella perusteellisella tyhjennyksellä varmistetaan varaston 
hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tar-
kastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 
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Lupamääräyksellä 2 ehkäistään lannan kuljettamisesta aiheutuvaa pinta- ja pohjavesi-
en pilaantumista sekä hajuhaittoja. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei 
saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että 
seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 

Lupamääräyksen 3 tarkoituksena on varmistaa, että lannan ja muiden orgaanisten 
lannoitteiden ravinnesisällölle on käytettävissä riittävä peltoala ja levittäminen toteu-
tetaan suunnitelmallisesti. Lannanlevitystä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
käytettävä pelto soveltuu ominaisuuksiltaan lannanlevitykseen. Pelloille levitettävän 
lannan ja lannoitteiden määrä arvioidaan lanta-analyysien, viljeltävän kasvin tarpeen 
sekä pellon viljavuuden perusteella. Kun peltoalaa on riittävästi, lanta voidaan hyö-
dyntää ja levitys ajoittaa niin, ettei haitallisia ravinnehuuhtoumia synny. Huuhtoutu-
misriski lisääntyy, jos peltoja lannoitetaan yli viljeltävän kasvin tarpeen tai lannan levi-
tys suoritetaan kasvun kannalta epäedulliseen aikaan, kuten syksyllä ja sateisina kau-
sina. Multaamisella vähennetään lietelannasta aiheutuvia hajuhaittoja ja suoja-
vyöhykkeillä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa. 

Lupamääräyksellä 4 estetään jätteistä syntyvää roskaantumista ja likaantumista, kuol-
leista eläimistä aiheutuvaa terveys- ja ympäristöhaittaa sekä edistetään jätteiden hyö-
tykäyttöä. Kuolleet eläimet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittely-
paikkaan. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa 
mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten 
tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Tilalla kuolleiden ja lopetettujen eläinten 
käsittelyä ohjataan ns. sivutuoteasetuksella (517/2015). 

Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan maaperän, poh-
javeden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. Näin ollen on tarpeen kiinnittää eri-
tyistä huomiota niiden varastointiin. (Lupamääräys 5). 

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympä-
ristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan kehittymistä toimialallaan. Paras käytettävissä oleva tekniikka ja ympäristön 
kannalta parhaat käytännöt vähentävät mm. toiminnassa syntyvää hajuhaittaa sekä 
muita päästöjä ympäristöön. (Lupamääräys 6) 

Lupamääräykset 7 ja 8 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen 
muutostarpeen kannalta. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen val-
vonnan toteuttamiseksi. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 
2 §, 5-11 §, 14-17 §, 19-20 §, 22 §, 27 §, 34 §, 39-40 §, 42-44 §, 48-49 §, 52-53 §, 58 §, 
62 §, 66 §, 72 §, 83-85 § ja 133-135 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 
2 §, 3-6 §, 11-15 § ja 23 § 
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 
ja 2 §:n muuttamisesta 449/2015: 1 § ja 2 § 

Jätelaki (646/2011): 
13 §, 15 §, 28 §, 29 §, 91 §, 118 §, 122 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): § 17 

Lisäksi on otettu huomioon 

 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien pääs-
töjen rajoittamisesta (1250/2014)

 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilla alueilla (209/2011)

 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 29.6.2009. Ympäristöministeriö 2009.

 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO-C4)

 Mikkelin kaupungin jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset

 Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015).

HUOMAUTUS 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain 527/2014 tai jätelain 646/2011 nojalla 
jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia sään-
nöksiä luvan voimassa-olosta tai tarkistamisesta, on noudatettava asetusta. 

KÄSITTELYMAKSU 

Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 
3.3.2016 § 20 hyväksymän ympäristönsuojelun taksan mukaisesti 1676 euroa. Ympä-
ristölupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kol-
menkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Vali-
tusosoitus on liitteenä. 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kol-
menkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Vali-
tusosoitus on liitteenä. 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 53, 54 §) 

Antopäivä on 15.6.2017 

Hanna Pasonen 
ympäristöpäällikkö 
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Päätös 

Hakijalle 

Jäljennös päätöksestä 

Etelä-Savon ELY-keskus/Maaseutuosasto 
Mikkelin maaseututoimi 

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla. 
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