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LAUKAAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
Tekniset palvelut 
Ympäristönsuojelusihteeri (SP-A) 22.6.2021 5 § 
 
557/11.03.01/2021 
         
 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta: Kihveli 
soikoon 2021 
 
 
ILMOITUKSEN TEKIJÄ 
 

Kihveli Soikoon ry/ Eila Häkkinen 
Keskustie 41, 41520 Hankasalmi  
 
 

TOIMINNAN SIJAINTI 
 

Hankasalmen rautatieasema 
Ratakatu 7, 41500 Hankasalmi as. 
 
 
 

VIREILLETULO JA -PERUSTE 
 

Ilmoitus on tullut vireille Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaises-
sa 21.6.2021. 

 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai 
tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai täri-
nän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Kun hanke toteutetaan 
yhden kunnan alueella, ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. (YSL 118 §). Lautakunta on siirtänyt toimivallan päätöksen 
tekemisestä viranhaltijalle. 

 
TOIMINNAN KUVAUS 

 
Kihveli Soikoon! -tapahtuma järjestetään 22.-24.7.2021: torstaina klo 18-
01.30, perjantaina klo 17-01.30 ja lauantaina klo 14-01.30. Konsertteja 
järjestetään huviteltassa asema-alueella ja aseman 
makasiinirakennuksessa. 
 
Äänitasoja tarkkaillaan taphtuman aikana, ja häiritsevän voimakkaaseen 
melutason ylitykseen puututaan heti, jos se johtuu Kihveli Soikoon ry:n 
vastuulla olevasta toiminnasta.  Teltasta ääni pyritään ohjaamaan radalle 
päin, ja makasiinin rikotut ikkunat on peitetty,  Tarvittaessa avataan radan 
puoleiset ikkunaluukut. 
 
Jätehuoltosopimus on tehty Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n 
kanssa. 

 
 
 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY  
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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. 
Tapahtuma järjestetään 25. kerran. 
 
 

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN PÄÄTÖS 
 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut Kihveli 
Soikoon ry:n ympäristönsuojelulain 120 § mukaisen ilmoituksen, joka 
koskee Kihveli Soikoon! -tapahtumaa vuonna 2021. 
 
Tapahtuma voidaan järjestää hakemuksen mukaisesti.  
 
Äänentoisto tulee suunnata ja säätää siten, että konserttien melusta 
aiheutuva haitta ympäristön asutukselle on mahdollisimman pieni.   
 
Tapahtumien aikana syntyvät jätteet on kerättävä, lajiteltava ja toimitettava 
asianmukaisiin käsittelypaikkoihin jätelain ja Hankasalmen kunnan 
jätehuoltomääräysten mukaisesti.  Roskaantumisen ehkäisemiseksi 
tapahtuma-alueella tulee olla riittävästi jäteastioita.  Tapahtumien 
vaikutusalue tulee siistiä roskista mahdollisimman pian, viimeistään 
seuraavana päivänä tapahtuman jälkeen. 
 
 
 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on annettava päätös 
ilmoituksen johdosta. Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset 
toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien 
täyttämiseksi. 
 
 

 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta § 7 
Ympäristönsuojelulaki §:t  22, 118, 121, 122, 190, 191 
Ympäristönsuojeluasetus §:t  24, 26 
Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen 
maksutaksa (lupa- ja valvontalautakunta 24.2.2021 § 23) 
Lupa- ja valvontalautakunnan päätös toimivallan siirrosta 27.1.2021 § 3 
 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 150 euroa. Lasku lähe-
tetään erikseen myöhemmin.  Käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuoje-
luviranomaisen maksutaksan maksutaulukon kohdan D mukaisesti. 
 
 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
 

Kuulutus ja päätös julkaistaan 23.6.2021. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuk-
sen julkaisemisajankohdasta. 
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MUUTOKSENHAKU 
 

Muutosta tähän päätökseen ja siitä perittävään maksuun saa hakea valitta-
malla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Valitusosoitus on liitteenä. 
Valitusaika päättyy 30.7.2021. 
 
 

ALLEKIRJOITUS 
 
Sirpa Peitsenheimo-Aarnio 
Ympäristönsuojelusihteeri (SP-A)   

 
 
 
 
JAKELU  

 Päätös 
 Kihveli Soikoon ry 
 
 Tiedoksi 

Keski-Suomen ELY-keskus (sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi) 
Lupa- ja valvontalautakunta (julkaisu sähköisenä luottamushenkilöiden 

verkkopalveluun) 
  

  
 

LIITTEET Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS     Liite 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä 

maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 
 Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen  tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän-

tenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 30.7.2021. 
 
Valitusoikeus 
 Valitusoikeus on 
 1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-

suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövai-
kutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilme-
nevät, 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vakitusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisella sekä 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valituskirjelmän muoto ja sisältö 
 Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
  Valituskirjelmässä, joka on osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 

voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Jos valitta-
jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 
 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan   tarvitse täydentää allekirjoitukse
   
Valituskirjelmän liitteet 
 Valituskirjelmään on liitettävä: 
 - valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja 
 
Valituskirjelmän toimittaminen perille 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä    
  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . 

 
VAASAN HALLLINTO-OIKEUS 

 Käyntiosoite  Korsholmanpuistikko 43, Vaasa 
 Postiosoite  PL 204, 65101 Vaasa 
 Puhelin  029 56 42611 (vaihde), 029 56 42780 (kirjaamo) 
 Faksi  029 56 42760 
 Sähköposti   vaasa.hao@oikeus.fi 
 Aukioloaika  ma-pe 8.00 - 16.15 
 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun 260 eur. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa va-
lituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 


