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Toiminnan kuvaus Ulkona järjestettävä konsertti torstaista sunnuntaihin 22.-25.7.2021 Motomajojen

leirintäalueella osoitteessa Pumppurannantie 42, 77330 Virtasalmi. Meluilmoituksen mukaiset
toiminta-ajat ovat: To- pe klo 12-00, 00-03, lauantaina 00 - 03 sekä 16 - 24 ja sunnuntaina klo
00-03. Laitteiston testaus tehdään keskiviikkona 21.7. Melupäästöjä aiheuttavat
ulkoesiintymislavan äänentoistolaitteet. Äänentoistolaitteistona käytetään ilmoituksen mukaan
aiempien vuosien kaltaista tekniikkaa. Hakija arvioi melutasonolevan 10 metrin etäisyydellä
110 dB(A). Melutasoja seurataan tapahtuman aikana.

 
Hakemuksen käsittely
 
Kuuleminen Kuulutus meluilmoituksesta ja ilmoitusasiakirjat olivat nähtävillä 24.6.- 15.7.2021 Keski-

Savon ympäristötoimen internet-sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä
olevat asiat ja Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteessä os. Tapparakatu 1-3,
71600 Pieksämäki. Lisäksi kuulutus oli nähtävillä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla.
Kuulutus lähetettiin postitse 19:lle lähimmälle asuinkiinteistöille ja kiinteistön omistajille sekä
ProHällinmäki-ryhmälle heidän yhteyshenkilönsä sähköpostiin 24.6.2021.

 
Lausunnot Kuulutus ja ilmoitusasiakirjat lähetettiin tiedoksi ja kommentteja varten Etelä-Savon ELY-

keskukselle, joka on myös Virtasalmen Motopark:in ympäristölupaa valvova viranomainen.
Etelä-Savon ELY-keskus ilmoitti sähköpostilla 5.7.2021 ja puhelimitse samana päivänä, ettei
sillä ole huomautettavaa meluilmoituksesta.

 
Muistutukset / mielipiteet Meluilmoituksesta saapui kuulutusaikana 1 kappale muistutuksia 13.7.2021, missä viitattiin

myös aiemmin vastaanotettuun kannanottoon 17.6.2021 (Saapunut samalta muistuttajalta ennen
meluilmoituksen vireille tuloa.)

Pro Hällinmäki -asianosaisverkosto on jättänyt sähköpostitse 13.7.2021 seuraavan kannanoton:
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Kannanotto kuulutuksen 24.6.2021 mukaiseen 118 §:n ilmoitukseen. Aiheena on R-Pro Ltd
Oy/Radalle.com tapahtuma, joka koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä Motoparkin
leirintäalueella (Motomajat) osoitteessa Pumppurannantie 42, 77330 Virtasalmi. Hakijan
mukaan toiminta-aika on (ke-su) 21. -25.7.2021. Keskiviikkona 21.7. tehdään laitteistojen
testaus. Yleisötapahtuma alkaa torstaina 22.7. Musiikkia esitetään torstaina ja perjantaina klo
12-03, lauantaina klo 16 - 03 ja sunnuntaina klo 00 - 03.

Hakemuksen mukaan melua aiheuttaa alueelle rakennettavan, pienen ulkoesiintymislavan
äänentoistokalusto. Hakijan mukaan tapahtuma on samankaltainen kuin edellisinä vuosina.
Äänentoistolaitteiden aiheuttamaksi keskiäänitasoksi 10 metrin päässä esiintymislavasta
säädetään 110 dB(A). Hakijan mukaan melun häiritsevyyttä pyritään vähentämään
suuntaamalla äänentoistolaitteet poispäin lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Melun
voimakkuutta mitataan tapahtuman aikana.

Pro Hällinmäki -asianosaisverkoston kannanottoihin (mm. 17.6.2021) täydennystä:
Toteamme aluksi, että hakijalla on hyvin ollut tiedossa, että tapahtuma aiheuttaa lähialueen
asukkaille vuorokausien ajan erittäin häiritsevää melua ja että olemme vaatineet viranomaisia
siihen puuttumaan. Lisäksi ulkoilmakonserttia koskevasta luvasta vastuussa oleva
viranomainen (Keski-Savon ympäristötoimi) on joutunut vuosien kuluessa toistuvasti
huomauttamaan hakijaa liian myöhään tehdyistä meluilmoituksista ja puuttuvista
meluraporteista. Yleisestä järjestyksestä vastaava poliisi ei ole ottanut käsiteltäväksi
haitankärsijöiden valituksia yöaikaisesta kovasta metelistä. Poliisin vakioperustelu on ollut, että
ulkoilmakonsertille on lupa. Lupaan kuuluvien melu- ja aikarajojen suhteen poliisilla samoin
kuin ympäristötoimella ei ole mitään seurantaa paikan päällä. Kaikki on jäänyt yrittäjän
vastuulle ilman kontrollia. Nyt viranomaiselle jätetty 118 §:n mukainen ilmoitus osoittaa, että
R-Pro LTD/Radalle.com -tapahtumat (Y-tunnus 1829147-5) on täysin välinpitämätön
lähialueen asukkaisiin kohdistuvalle kohtuuttomalle melurasitukselle ja vaatimuksille
tapahtuman sovittamiseksi vallitseviin olosuhteisiin: tapahtuma-alue on keskellä asutusta
sijaitseva leirintäalue. Tästä välinpitämättömyydestä selkeänä todisteena on viranomaiselle
toimitettu meluilmoitus, jossa pyydetään lupaa entistäkin laajemmalle ja kolmena yönä klo
03:n jatkuvalle ulkoilmakonsertille. Haettua toiminta-aikaa on jatkettu viime vuodesta nyt vielä
päivällä: laitteistojen testaus tehdäänkin jo keskiviikkona 21.7. (aiemmin torstaina) ja
yleisötapahtuma alkaa torstaina 22.7. jatkuen sunnuntaille saakka. Melun ja tärinän torjunta ja
seuranta kohtaan on kirjattu entisten vuosien tapaan "Äänentoistolaitteisto pyritään
suuntaamaan poispäin lähimmistä häiriintyvistä kohteista". Lisätiedoissa vedotaan yli
kymmenen vuoden kokemuksella järjestetyt ulkoilmatapahtumat ympäri Suomen. -Tässä hakija
ei mainitse, että muualla Suomessa järjestettävät radalle.com -tapahtumat ovat yleisesti yhden
ja korkeintaan kahden päivän mittaisia eikä siellä näiden festareiden tapaan riekuta yökausia
ympäristön asukkaiden rasituksena.

Pro Hällinmäki -asianosaisilla on jo vuosien kokemus siitä, kuinka tätä tapahtumaa on
paisutettu vuosi vuodelta ja meluhaitat ovat niinikään vuosi vuodelta pahentuneet. Torstain
laitteistojen testausta jatkettiin yllättäen torstai-illan "etkoilla" ja uusi esitys panee epäilemään,
että tuo nyt anottu keskiviikon testaus muuttuu uusiksi etkoiksi aikaisemman mallin mukaan.
Samaan aikaan äänentoisto yleisötapahtumissa on valtavasti kehittynyt. Mitä pidemmälle ilta
kuluu bassojen kumu korostuu hiljaisessa kesäyössä ja valvottaa vauvasta vaariin lähialueella
oleskelevia.

Vaatimukset
1. Keskiviikon testausta ei sallita. Tarvittava testaus pystytään kyllä tekemään torstaina vuoden
2020 tavoin.
2. Torstaista lauantaihin musiikin vahvistaminen äänentoistolaittein on lopetettava viimeistään
klo 0.00. Myös kuulutukset on silloin lopetettava.
3. Poliisille tehdään selväksi lupaviranomaisen määrittelemät aika- ja meluun liittyvät rajat
asiallista valvontaa ja raportointia varten.
4. Tapahtuman melutasoja on radalla ja leirintäalueella seurattava ja dokumentoitava siten, että
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luvan antaja voi niitä valvoa.

Vaatimustemme taustalla on myös se tosiasia, että perjantai-lauantai-sunnuntai ovat radalla
melupäiviä, jolloin valtioneuvoston määrittelemä keskiäänitaso jää ratayrittäjälle vain
tavoitteelliseksi ja radalla ajavien melutasoja ei seurata/ rajoiteta. Kokemuksen mukaan
melupäivien ratamelu voi jo sinällään olla todella koetteleva rasitus lähiympäristön asukkaille.
Mikäli radalle.com tapahtuma muodostuu edelleenkin kohtuuttomaksi rasitukseksi
lähiympäristön asukkaille, seuraavina vuosina lupamääräysten rajoituksia on toiminta-ajan ja
melutasojen suhteen voimakkaasti rajoitettava.

Pro Hällinmäki -asianosaisverkosto on 17.6.2021 lähettänyt kannanoton sähköpostilla:

Radalle.com Festivals Motopark järjestäminen heinäkuussa 2021 Motoparkissa ja Keski-Savon
ympäristötoimelta lain mukaan anottava lupa tapahtuman ulkoilmakonsertille Motomajoilla.

Radalle.com -sivuilla mainostetaan Radalle.com Festival Motopark 2021 järjestämistä
Motoparkissa 22.-25.7.2021 (liite). Motoparkin kalenterissa 22.7. on merkitty normaaliksi
ajopäiväksi (ohiajon äänitasorajoitus) ja perjantai 23.7., lauantai 24.7. ja sunnuntai 25.7. on
merkitty melupäiviksi "SM Drifting ja Radalle.com". Melupäiviä koskeva määritelmä
Motoparkin verkkosivuilla kertoo, että "Melupäivinä äänenvoimakkuuden ylärajaa ei ole."

Viitaamme tässä yhteydessä viime kesänä vastaavasta tapahtumasta tekemiimme
yhteydenottoihin (A), joissa olemme selkeästi ilmoittaneet lähialueen asukkaiden pitävän
kyseistä tapahtumaa viime vuosien tapaan järjestettynä sopimattomana sen aiheuttaman
kohtuuttoman melurasituksen vuoksi. On näköjään tullut tavaksi aloittaa metelöinti jo
"etkoilla" torstai-iltana Motomajoilla ja jatkaa seuraavat kolme päivää radalla (melupäiviä)
sekä kaksi iltaa ja yötä aamuun saakka jatkuvana lähialueelle esteettömästi leviävänä
metelöintinä. Kokemuksemme mukaan viranomaisen rajoituksista huolimatta meille
lähiasukkaille aiheutuva melurasitus on kohtuuton.

Tekemämme Radalle.com -tapahtuman ulkoilmakonserttia 2020 koskevasta Vaasan hallinto-
oikeudelle tehdystä valituksesta (B) ei ole vielä päätöstä käytettävissä. Etelä-Savon
ympäristötoimeen tehdyn valituksemme 12.8.2020 johdosta tehdyssä päätöksestä (17.12.2020)
olemme tehneet kaupungin kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen (29.12.2019), jonka
käsittely on siirretty Keski-Savon ympäristötoimelle, eikä sekään ole päätöksessä. Näin ollen
emme tiedä, mihin toimenpiteisiin Keski-Savon ympäristötoimi aikoo ryhtyä siinä vaiheessa
kun Radalle.com Motopark Festivals järjestäjä jättää anomuksensa ympäristötoimelle.

Radalle.com Festivals 2021
Motoparkin kalenterissa ja Radalle.com -sivustolla Motopark Festivals 2021 kesto lienee
jälleen neljä päivää ja kolme yötä, ellei lupaviranomainen rajoita tapahtumaa lähiasukkaiden
vaatimusten mukaisesti! Jotta näin ei kävisi, ehdotamme seuraavia mielestämme täysin
välttämättömiä rajoituksia, joilla kohtuuttoman rasituksen syntymistä voidaan ehkäistä.

1. Katsomme, että edellisten vuosien tapaista ns. ulkoilmakonserttia ei voida järjestää kolmena
peräkkäisenä iltana ja yönä (to-pe-la) vaan sellainen on ehdottomasti rajoitettava maksimissaan
kahteen yöhön. Tämäkin on kyseenalaista silloin, jos voimakkaasti vahvistettu elävä musiikki
ja siihen kuuluva bassojen jymistely estää ihmisten nukkumisen ympäristössä.

Ottaen huomioon, että torstaina Motoparkissa on ns. normaalimelupäivä (ei melupäivä), illalle
sopii edellisvuosien tapainen ulkoilmakonsertti. Mikäli toinen ilta on ylipäätänsä tarpeellinen,
perjantai-iltanakin sellainen voidaan sallia, mutta konsertin kestoa aamuyölle on rajoitettava
edellisistä vuosista.
Lauantain ja sunnuntain välinen ilta ja yö on ehdottomasti jo rauhoitettava melulta, sillä
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viikonloppuna ihmisille on jätettävä yörauha. Lähialueen kiinteistöissä asuu lukuisia lapsia ja
ikäihmisiä, joille erityisesti täytyy valmistaa riittävä. Myös monelle työikäiselle
lomaviikonloppu on kallisarvoista aikaa lepoon, ulkoiluun ja harrastamiseen.

2. Äänentoistolaitteiden sijoittelussa alueelle ei järjestäjä mitä ilmeisimmin ole lainkaan ottanut
huomioon lupaviranomaisen määräystä suunnata ne "pois lähimmistä häiriintyvistä kohteista ja
mahdollisimman tarkoin kohdeyleisölle", koskapa jopa kahden kilometrin säteellä Motoparkin
ja Motomajojen jumputukset, kuulutukset ja yleisön huudattaminen ovat häirinneet
rauhaamme.

Radalle.com -sivuston (liite) mukaan Motopark Festivals on ainoa useampipäivänen tapahtuma
Suomessa. Muut ilmoitetut ovat enimmäkseen yksipäiväisiä tai korkeintaan kahdelle
vuorokaudelle mitoitettuja. Ihmettelemme, miksi Motoparkissa järjestettävälle tilaisuudelle on
varattu neljä päivää ja miksi täällä näyttää olevan jopa tavoitteena saada aikaan
mahdollisimman paljon melua radalla ja leirintäalueella. Onko jo unohdettu, että kyseessä on
loma-asutukseen painottunut alue, jota koskee korostunut häiriöttömyyden vaatimus ja
voimassa on sama lainsäädäntö (mm. järjestyslaki) kuin muuallakin Suomessa!?

Yhteydenotto A: Pro Hällinmäki-asianosaisverkoston Valitus/ Kysymys jatkotoimenpiteistä
Keski-Savon ympäristötoimelle 12.8.2020: Motoparkissa järjestettävän radalle.com -
tapahtuman aiheuttaman kohtuuttoman rasituksen poistaminen.

Pro Hällinmäki-asianosaisverkoston oikaisuvaatimus 29.12.2020 Keski-Suomen
ympäristölautakunnan päätöksestä. Oikaisuvaatimus oli osoitettu kaupunginhallitukselle, joka
siirsi sen käsittelyn Keski-Savon ympäristötoimelle.

Valitus B: Pro Hällinmäki-asianosaisverkoston Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle 25.8.2020:
Valitus koskee ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöstä 20.7.2020/ 4 § R-Pro Ltd Oy
järjestämästä radalle.com tapahtumasta Motomajojen leirintäalueella

Pro Hällinmäki -asianosaisverkosto

 
Hakijan vastine Hakijalta ei ole saapunut vastinetta muistutuksiin.
 
Päätösperustelut Ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n mukaisesti viranomaisen on 118 §:ssä tarkoitetun

ilmoituksen johdosta annettava päätös. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen
liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa
määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Tapahtumista tiedottaminen lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tiedottamalla meluhaitasta
lähialueen asukkaille, annetaan heille mahdollisuus etukäteen varautua meluhaittaan, vaikka
tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta meluhaittaa. Kyseinen
ulkoilmakonsertti on yksittäinen, kerran vuodessa järjestettävä tapahtuma. Kerran vuodessa
järjestettävän tapahtuman aiheuttaman melun ei katsota aiheuttavan kohtuutonta rasitusta
huomioiden toiminnan kesto ja tässä päätöksessä annettavat rajoitukset. Suuntaamalla
äänentoistolaitteet pois lähimmistä häiriintyvistä kohteista ja kohdistamalla mahdollisimman
tarkasti kohdeyleisölle vähennetään melun häiritsevyyttä. Esiintymislavan ja alueen telttojen
rakenteissa on hyvä hyödyntää äänen leviämistä estäviä rakenteita ja kankaita.

Tapahtuman läheisyydessä on loma- ja vakituista asutusta ja varsinkin yöaikaan aiheutuvaa
melua on levon ja virkistyksen vuoksi rajoitettava. Rajoittamalla melutasoa tapahtuma- /melun
syntypaikalla vähennetään sen häiritsevyyttä ympäristössä sekä yleisölle aiheutuvaa
melukuormaa. Erilaisen taajuusjakauman ja muiden ominaisuuksien vuoksi (esim. melun
vaihtelu) äänentoistolaitteiden aiheuttama melu poikkeaa alueella muutoin vallitsevasta
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melutasosta, mikä saattaa lisätä toiminnasta aiheutuvan melun häiritsevyyttä.

Edellisenä vuonna melun aiheuttamasta haitasta on ilmoitettu hätäkeskukseen sekä valitettu
mm. Keski-Savon ympäristötoimeen ja edelleen Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-
oikeuden päätöstä asiasta ei ole vielä tullut. Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt ennen
tapahtumaa tarkempia suunnitelmia melumittauksista ja festivaaliesiintyjien esitysajoista.
Tapahtuman sallittua äänentoiston aikaa on rajoitettu päättymään aikaisemmin yöaikaan
edellisistä vuosista, ja on samassa linjassa muiden toimialueen ulkoilmakonserttien
päättymisajan kanssa. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen aiheuttamansa
melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista. Tämä tulee varmistaa ja todentaa käyttämällä
tapahtuman melutason seuraamisessa ympäristömelun mittaukseen perehtynyttä asiantuntijaa.
Toiminnanharjoittajan tärkeimpinä melun torjuntatoimina voitaneen pitää myös äänitason
alentamista ja kohtuullistamista sekä asiantuntevan äänialan henkilöstön käyttämistä
konserteissa, jolloin äänentoisto suunnataan ja säädetään sekä sitä käytetään oikein. Tällöin
toiminnasta ei aiheudu yleisölle mahdollista terveyshaittaa. Toiminnanharjoittajan on hyvä
sisäistää, että tyytyväisen ja konserttielämyksestä nauttineen yleisön lisäksi lähiympäristön
asukkaiden ja toimijoiden huomioiminen on hyvää mainosta itse tapahtumalle ja järjestäjälle.

Järjestyksen ylläpitoa valvovat tapahtuman järjestyksenvalvojat ja poliisi, jolle myös
meluilmoituspäätös menee tiedoksi.

Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
 
Päätöksen tiedot
 
Asian ratkaisu vs. ympäristösihteeri hyväksyy ilmoituksen seuraavin määräyksin:
 
Määräykset 1. Ulkoilmakonsertti voidaan järjestää siten, että äänentoistolaitteita saa käyttää:

- torstaina 22.7.2021 klo 12:00 - 01:30
- perjantaina 23.7.2021 klo 12:00 - 01:30
- lauantaina 24.7.2021 klo 16:00- 01:30.
Lisäksi äänentoistolaitteita saa testata keskiviikkona 21.7.2021 klo 14.00-20:30 välisenä
aikana.

2. Äänentoistolaitteet tulee olla säädettävissä ja ne on suunnattava poispäin lähimmistä
häiriintyvistä kohteista (X-X-X-X, tila: X, noin 200 metrin etäisyydellä
esiintymislavasta) ja mahdollisimman tarkoin kohdeyleisölle. Esiintymislavan ja alueen
telttarakenteissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää melun leviämistä estäviä kankaita ja
materiaaleja.

3. Äänentoistolaitteiden aiheuttama lyhytaikainen keskiäänitaso (LAeq) tapahtuman
yleisöalueella 10 metrin päässä (ns. miksauspöydästä) saa olla enintään 90 dB(A) klo 12:00 -
24.00 välisenä aikana ja klo 00:00 - 01:30 välisenä aikana enintään 85 dB(A). Mikäli
päätöksessä määrätyt raja-arvot ylittyvät, tulee tapahtumanjärjestäjän ja äänentoistosta
vastaavien ryhtyä toimiin haitan poistamiseksi esimerkiksi alentamalla äänenvoimakkuutta tai
keskeyttämällä voimakas äänentoisto. Äänentoistosta vastaavan henkilön tulee tiedottaa melua
koskevista määräyksistä äänihenkilöstölle ja vastaavan henkilön tulee olla tavoitettavissa koko
tapahtuman ajan.

4. Melutasoa on seurattava tapahtuman aikana yleisöalueelta (10 metrin päässä lavasta)
mittaamalla 5 kpl viiden (5) minuutin jaksoa klo 19:00 - 24:00 ja kaksi kpl viiden (5) minuutin
jaksoa klo 00:00 - 01:30. Lisäksi mittauksia on tehtävä esiintymislavalta lähtevän äänen
suuntaan sijoittuvalta, lähimmästä häiriintyvästä kohteesta (Tila B, B-B-B-B, osoitteesta B ) 2 kpl
viiden (5) minuutin jaksoa klo 19:00 -24:00 ja 1 kpl viiden (5)minuutin jakso klo 00:00-1:30 
välisenä aikana. Mittauksista on laadittava mittauspöytäkirja,
josta selviää myös mittauksen suorittaja, käytetty mittalaitteisto ja mittausmenetelmä.
Mittaustulokset ja mittauspöytäkirja on toimitettava kahden viikon kuluessa tapahtumasta
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Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteeseen.

5. Mikäli tilanne tapahtumasta aiheutuvan melun suhteen tulee kestämättömäksi, voidaan
toiminta-aikoja rajoittaa valvovan viranomaisen toimesta.

6. Tämä päätös tulee antaa tiedoksi kaikille tapahtuman äänentoistosta vastaaville. Esiintyjiä
tiedotetaan desibelirajoituksista ennen tapahtumaa
sekä sen aikana.

7. Tapahtuma ei saa aiheuttaa roskaantumista tai muutakaan epäsiisteyttä ympäristöönsä.
Jätehuolto on hoidettava Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräysten ja jätehuollon yleisten
säädösten mukaisesti.

 
Päätöksen voimassaolo 25.7.2021
 
Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille.

 
Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 20, 118, 121, 122, 190-191, 200 §:t

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 12-13, 72, 118 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Hallintolaki (434/2003) 34, 41, 54, 62 §
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelumääräykset, voimaantulo 1.1.2019
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 
Maksu ja sen
määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80
hyväksymän taksan mukainen maksu (Taulukko C, kohta 19.2) 312 euroa.

 
Liitteet  

 
Lisätietoja  
 
  Sari Heikkinen
  Ympäristösihteeri vs
 
  sari.heikkinen@leppavirta.fi
  0443686729
 
Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 
Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristösihteeri vs 16.7.2021 2 §
 
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja sen yhteystiedot:
 
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204
65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
 
Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan
ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.
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Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa
hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä.
Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden
kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan
viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.
 
Jakelu / tiedoksianto Hakija

Pro Hällinmäki asianosaisverkoston yhteyshenkilö Marja-Leena Nuutinen
Pieksämäen kaupunki
Itä-Suomen poliisilaitos
Etelä-Savon ELY-keskus
Keski-Savon ympäristölautakunta
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