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Asia Päätös ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta. 

Kihveli Soikoon 2020 

 

 

Ilmoitusvelvollinen Kihveli Soikoon ry 

 keskustie 41, 41520 Hankasalmi 

 

 Yhteyshenkilö: Riikka Rissanen,  

p. 050 339 8344 ja email. rissanen.riikka@gmail.com  

 

 

Toimoinnan kuvaus   Kihveli Soikoon -tapahtuma järjestetään 1.8.2020 Hangan Lavalla. 

Konsertteja järjestetään lavan sisätiloissa. 

 

 Tapahtuma alkaa 1.8.2020 klo 14:00 ja päättyy 2.8.2020 klo 1:30 

 

 

 

Selvitys   Tapahtuma-alue on valittu siten, että haitat olisivat mahdollisimman  

ympäristöhaitoista pienet. Äänitasoa tarkkaillaan tapahtuman aikana, ja häiritsevän voimak- 

ja ilmoitetut  kaaseen melutason ylitykseen puututaan heti, mikäli häirintä johtuu 

ympäristönsuojelu  Kihveli Soikoon ry:n vastuulla olevasta toiminnasta. Käytössä on 

toimet   desibelimittarit. 

  

 Jätehuollosta vasta Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy. 

 

Asianosaisten  Järjestäjät tiedottavat tapahtumasta mm. lehtimainoksia ja esitteitä 

kuuleminen  ja käyttäen. Tapahtuma järjestetään 25. kerran. 

lausunnot 

Toiminta ei lyhytkestoisuutensa takia vaikuttane yleisiin tai yksityisiin 

etuihin olennaisesti niin, että kuuleminen olisi tarpeen. aikaisempina 

vuosina ilmoituksen johdosta ei ole esitetty muistutuksia tai 

mielipiteitä.Lisäksi konsertit järjestetään tämän kerran yleisellä 

huvialueella taajamasta sivussa. 

 

Ilmoituksen  Ilmoitus kirjataan vastaanotetuksi. Tapahtuma voidaan järjestää 

johdosta   ilmoituksen mukaisesti 1.8.2020. 

annettavat  

määräykset  Ilmoituksen johdosta annetaan seuraavat määräykset: 

  Häiritsevän voimakkaaseen melutasoon tulee puuttua heti. 

Jätehuollosta tulee huolehtia kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Tapahtuma-alue tulee siistiä tapahtuman jälkeen. 

 

Perustelut  Ympäristönsuojelulaki 118, 121 ja 122 §:t 
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Käsittelymaksu Käsittelymaksu on 100 € kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 

(kvalt 13.5.2019 § 17) mukaisesati. 

 

 

 

 

Allekirjoitus  Hannu Lampinen 

  kiinteistöjohtaja 

 

 

Päätöksen    Antopäivä 17.7.2020 

nähtävänäpito  Julkipano 20.7.2020 

 

 

Tiedoksianto Päätös on oikaisuvaatimusosoituksineen 

  Toimitettu sähköpostitse 17.7.2020 

   

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Kunnallisasiat 
 
 

 

 
Oikaisu- 

vaatimusoikeus 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 
 
Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

 

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena seuraavalta viranomaiselta:  

 

Hankasalmen kunta/lautakunta 

Keskustie 41,41520 HANKASALMI 

Sähköposti hankasalmi@hankasalmi.fi  

                     
 
Oikaisu- 

vaatimus- 

aika  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14  päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

  

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 

kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuilla.   

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen 

suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

 

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. 

 

Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 

tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen 

jälkeisenä arkipäivänä. 

 
 
Oikaisuvaati- 

muksen 

sisältö ja sen 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös johon oikaisua haetaan, vaatimus 

perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 

päättymistä kunnanviraston aukioloaikana. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

  

 

 


