
  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Ympäristötarkastaja vs 19.7.2022 / 2 §

Asianumero D/465/11.01.00/2022
 

Otsikko Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, R-Pro
Oy/Radalle.com-tapahtuma 2022, Pieksämäki

 

Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot
 

Hakija /
ilmoitusvelvollinen

R-Pro Oy,
Y-tunnus: 1829147-5
c.o. Teppo Laukkanen
XXXXXXXXXXXXX
Yhteyshenkilöt:
Teppo Laukkanen, p. 044 0303 066
Aki Salmela p. 044 0707 066

 

Hakijan osoite  
 

Vireilletulo 22.6.2022
 

Toiminta / hakemuksen
kohde

  Ulkoilmakonsertti, Virtasalmi

 

Kiinteistörekisteri numero593-457-11-9
 

Kiinteistön osoite / sijainti Pumppurannantie 42, Virtasalmi (Motomajojen leirintäalue)
 

Kiinteistönomistajan
tiedot

Zwo Oy,
Y-tunnus: 2311788-5

 

Toiminnan kuvaus Ulkona järjestettävä konsertti torstaista sunnuntaihin 21.-24.7.2022 Motomajojen
leirintäalueella osoitteessa Pumppurannantie 42, 77330 Virtasalmi. Meluilmoituksen mukaiset
haetut toiminta-ajat ovat: to-pe klo 12-00 ja 00-03, lauantaina klo 00-03 ja 16-24 sekä
sunnuntaina klo 00-03. Melupäästöjä aiheuttaa paikalle rakennettavan pienen
ulkoesiintymislavan omat äänentoistolaitteet. Äänentoistolaitteistona käytetään ilmoituksen
mukaan aiempien vuosien kaltaista tekniikkaa. Hakija arvioi melutason olevan 10 metrin
etäisyydellä 110 dB(A). Hakemuksen mukaan melutasoa seurataan dB-mittarein
äänitarkkailijan asemalta. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat kesäasunto (150 metrin
etäisyydellä) ja vakituinen asunto (n. 600 metrin etäisyydellä) tapahtumasta. Melua torjutaan
mm. suuntaamalla äänentoistolaitteisto poispäin lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Tiedotus
tapahtumasta tapahtuu paikallislehtien, alakohtaisten julkaisuiden sekä julisteiden muodossa ja
lisäksi Motoparkin moottoriradan ilmoitustaululla. Järjestäjällä on yli 10 vuoden kokemus
ulkoilmatapahtumien järjestämisestä eri puolella Suomea.

 

Hakemuksen käsittely
 

Kuuleminen Kuulutus meluilmoituksesta ja ilmoitusasiakirjat olivat nähtävillä 29.6.- 18.7.2022 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 29:lle lähimmälle asuinkiinteistöille ja kiinteistön omistajille
29.6.2022.

 

Lausunnot Kuulutus ja ilmoitusasiakirjat lähetettiin tiedoksi ja kommentteja varten Etelä-Savon
ELYkeskukselle, joka on myös Virtasalmen Motopark:in ympäristölupaa valvova
viranomainen. Etelä-Savon ELY-keskus ilmoitti sähköpostilla 5.7.2022 sekä puhelimitse, ettei
sillä ole huomautettavaa meluilmoitukseen tai esitettyihin toimenpiteisiin.
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Muistutukset / mielipiteet Meluilmoituksesta saapui kuulutusaikana 1 kappale muistutuksia. Pro Hällinmäki -
asianosaisverkosto on jättänyt sähköpostitse 17.7.2022 seuraavan kannanoton:

R-Pro Ltd Oy/ Radalle.com tapahtumat (Y-tunnus 1829147-5) on jälleen jättänyt
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen 22.6.2022 melua aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta alueelliselle ympäristöviranomaiselle. Koska kyseessä on
tapahtuma, joka jo vuosien kokemuksen mukaan räikeällä tavalla rikkoo meidän
lähialueen asukkaiden ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä, vastustamme
tällaisen tapahtuman järjestämistä lähinaapurissamme. Toiminta-ajaksi on ilmoitettu
21. - 24.7.2022 kolmena peräkkäisenä yönä (to-pe,pe-la,la-su) klo 03:n saakka
järjestettävä ulkoilmakonsertti. Paikkana on ilman virallista lupaa toimiva leirintäalue
Motomajat, joka niveltyy toiminnallisesti Motopark-moottoriradan toimintaan
(kartta liite 1). Motoparkilla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, jonka
puitteissa sallitaan kolme melupäivää heinäkuussa.

Motoparkin heinäkuun melupäivät ovat juuri ilmoitetun ulkoilmakonsertin
viikonloppuna perjantaina 22.7., lauantaina 23.7. ja sunnuntaina 24.7. Tällöin
radalla sallitaan kovaäänisten ajoneuvojen käyttäminen, kunhan valtioneuvoston
ohjearvojen mukaiset tavoiteäänitasot (päivittäiset keskiäänitasot) eivät radalla ylity.
Koska ajoneuvoille ei enimmäisäänitasoa ole määrätty, lähiasukkaisiin kohdistuva
melu on usein täysin sietämätöntä. Yleisötapahtuman kovaääniskuulutuksetkin
kaikuvat yli koko seudun. Näin ollen ratamelun lisäksi lähiasukaat ovat joutuneet
radalle.com -"ulkoilmakonsertin" voimakkaasti vahvistetun musiikin
pakkokuuntelijoiksi.

Me Pro Hällinmäki -asianosaiset (lähiasukkaat) olemme määrätietoisesti vaatineet,
että ulkoilmakonsertin aiheuttama meihin kohdistuva melurasitus (yhteismelu radan
kanssa) selvitetään. Viimeksi olemme tuoneet asian esille viime vuoden (2021)
radalle.com-tapahtuman viranomaispäätöksestä tekemämme valituksen yhteydessä
(valitus Vaasan hallinto-oikeudelle 22.8.2021). Myös leirintäalueen melu tulee ottaa
huomioon koko lähialueelle kohdistuvan melurasituksen arvioinnissa kuten korkein
hallinto-oikeus päätöksessään 31.12.2001 linjasi (liite 2)! Koska näin ei ole
tapahtunut, vaadimme ettei tällaiselle "ulkoilmakonsertille" anneta lainkaan lupaa.

Todettakoon vielä, että Motomajat samoin kuin Motopark-rata on alkuaankin
sijoitettu täysin väärään paikkaan keskelle vakiintunutta maaseutu- ja loma-asutusta.
Ristiriitatilanne toiminnanharjoittajan ja lähiasukkaiden välillä on ollut ja on
väistämätön myös sen vuoksi, että mitään toteuttamiskelpoisia melun leviämisen
ehkäisemistoimia ei ole löytynyt.

 

Hakijan vastine Hakija jätti sähköpostitse 19.7.2022 seuraavan vastineen:

Kuten Vaasan Hallinto-oikeus päätöksessään Dnro 20077/03.04.04.04.19/2020 toteaa:
Pro-Hällinmäki asianosaisverkosto ei ole asianosainen asiassa. Samassa päätöksessä
Vaasan hallinto-oikeus päätöksessä on arvioinut asiaa seikkaperäisesti, että
tapahtumasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain vastaisia seurauksia.

Tämä haettu lupa koskee vain leirintäaluetta, mutta toteamme että, Motoparkin radalla
noudatetaan sen ympäristöluvan ehtoja.

Lisäksi haluamme selventää kannanotossa olevia väitteitä:
- Väite että autot voisivat pitää loputtomasti ääntä ei pidä paikkaansa

- Tapahtumassa ajetaan kilpailuita, sekä radalle on mahdollista mennä harjoittelemaan
ajoa omalla autolla. Tapahtuman kilpailut ajetaan Autourheilun kansallisen
keskusliiton luvalla, sekä sen määrittämien sääntöjen alla.
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- Autourheilun kansallisen keskusliiton sääntökirja määrittää kilpa-autoissa tiukat
äänirajat joita mitataan ja valvotaan keskusliiton sääntöjen määrittämällä tavalla.
Lisäksi iso osa radalla kiertävistä autoista ovat tavallisia siviililiikenteen autoja joissa
äänet ovat tieliikennelain mukaisia.

- Ajoneuvoille on määrätty enimmäisäänirajat, muun muassa autourheilujen
kansallisen keskusjärjestön lajisäännöissä on määritelty auton enimmäisarvot, joita
valvotaan keskusliiton ohjeistamalla mittaustavalla eikä mitattaessa ohjearvot ylittäviä
autoja hyväksytä kilpailuun.

- Suurin osa radalla ajettavista autoista ovat tavallisia siviiliautoja, joiden
enimmäisarvot määrittää Suomen tieliikennelaki, joita valvoo normaalit
katsastusasemat sekä virkavalta. Ennen kuin auto päästetään radalle, autosta
mitataan desibeliarvo, määrättyä enimmäisarvoa ylittävä autoa ei päästetä ajamaan.

Olemme suunnitelleet iltaohjelman huomioiden lähialueen asukkaat siten että alkuillasta
esiintyy mahdollisesti häiritsevämpiä ääniä tuottavat esiintyjät ja loppuillasta esiintyy
rauhallisemmat sekä vähemmän ääniä tuottavat esiintyjät.

 

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 materiaaleja. 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 melutasosta, mikä saattaa lisätä
toiminnasta aiheutuvan melun häiritsevyyttä. Vuoden 2021 tapahtuman vastaavasta
viranhaltijapäätöksestä on tehty valitus, joka on parhaillaan käsittelyssä Vaasan hallinto-
oikeudessa. Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt ennen tapahtumaa tarkempia suunnitelmia
melumittauksista ja festivaaliesiintyjien esitysajoista. Tapahtuman sallittua äänentoiston
toiminta-aikaa on rajoitettu päättymään aikaisemmin yöllä kuin toimija ilmoituksessaan hakee.
Toiminta-aika 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
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huomioiminen on hyvää mainosta itse tapahtumalle ja järjestäjälle.

Järjestyksen ylläpitoa valvovat tapahtuman järjestyksenvalvojat ja poliisi, jolle myös tämä
päätös meluilmoituksesta menee tiedoksi.

Päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että 122 §:ssä tarkoitettua päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

 

Päätöksen tiedot
 

Asian ratkaisu vs. ympäristötarkastaja hyväksyy ilmoituksen seuraavin määräyksin:
 

Määräykset 1. Ulkoilmakonsertti voidaan järjestää siten, että äänentoistolaitteita saa käyttää:
- torstaina 21.7.2022 klo 12:00 - 01:30
- perjantaina 22.7.2022 klo 12:00 - 01:30
- lauantaina 23.7.2022 klo 16:00 - 01:30

2. Äänentoistolaitteet tulee olla säädettävissä ja ne on suunnattava poispäin lähimmistä
häiriintyvistä kohteista (XXXXXXXXXXXXX, noin 200 metrin etäisyydellä
esiintymislavasta) ja mahdollisimman tarkoin kohdeyleisölle. Esiintymislavan ja alueen
telttarakenteissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää melun leviämistä estäviä 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 (XXXXXXXXXXXXX, osoitteesta
XXXXXXXXXXXXX) 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.
Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteeseen.

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

6. Toiminnanharjoittajan tulee antaa tämä päätös tiedoksi kaikille tapahtuman äänentoistosta
vastaaville. Esiintyjiä tulee tiedottaa 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.

8. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.
 

Päätöksen voimassaolo 24.7.2022
 

Valvontaviranomaisen
toimivalta

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan
delegointi viranhaltijoille

 

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 14-17, 20, 118, 121, 122, 190-191, 200 §:t
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 12-13, 72, 118 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
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 ja
maa-ainestaksa

 

Maksu ja sen
määräytyminen

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

 

Liitteet  

 

Lisätietoja valmistelija vs. ympäristösihteeri Sari Heikkinen, 044 368 6729, sari.heikkinen@leppavirta.fi
ja päätöksentekijä vs. ympäristötarkastaja Leena Pelkonen, 044 797 5552,
leena.pelkonen@leppavirta.fi

 

  Leena Pelkonen
  Ympäristötarkastaja vs
 

  leena.pelkonen@leppavirta.fi
  044 797 5552
 

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET Liitetään viranhaltijan päätökseen
 

Leppävirran kunta  

Viranomainen: Päivämäärä: Pykälä:
Ympäristötarkastaja vs 19.7.2022 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

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