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Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta: Leirintäalueen karaoke- ja 

bändi-illat 2020 

 

 
 
Ilmoitus-

velvollinen 

 

Nimi Timpan Grillikioski Ky/ Ruokoniemi camping Timo Koivuniemi  

 

Yhteyshenkilö  Timo Koivuniemi 

Osoite Kuuhankavedentie 23 

41500 Hankasalmi as  

 

Puhelin 040 582 1401  

 

Sähköposti        timpan.grillikioski.ky@pp.inet.fi 

 
 
Toiminnan kuvaus 

 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen 3.3.2020 (lisäselvitys 24.3.2020) 

johdosta:  Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, leirintäalueen karaoke- ja bändi-illat 

2020.  Musiikkitilaisuuksia järjestetään 30.4. – 12.9.2020.  Bändi-iltoja järjestetään ulkona noin 

kerran kuukaudessa, iltaisin klo 24 asti.  Karaokeiltoja järjestetään sisällä kahvilassa kerran 

viikossa.  Lisäksi rannassa järjestetään kyläjuhla 14.-15.8.2020.  

 
 
Toiminnan sijainti 

 

 
Ruokoniemen leirintäalueen kahvila/ terassi, Ruokoniementie 4, 41520 Hankasalmi 

 
Ilmoitetut 

ympäristönsuojelu

toimet 

 

 
Karaoke-illat järjestetään ravintolassa sisällä. 

 
Selvitykset 

ympäristöhaitoista 

 
 

 

 
 
Asianosaisten 

kuuleminen ja 

tarkastukset 

 

 
Ilmoituksesta on tiedotettu kunnan Internet-sivuilla.  Ilmoituksen johdosta ei jätetty muistutuksia 

tai mielipiteitä. 

 
Ilmoituksen 

johdosta 

annettavat 

määräykset 

 

 
Karaoketoiminta ja karaoken äänentoistolaitteet tulee sijoittaa sisälle kahvilaan.   

 

Bändi-iltoja ja muita musiikkitapahtumia voidaan järjestää terassilla ja ulkona ilmoituksen 

mukaisesti noin kerran kuussa, iltaisin klo 24.00 asti.  Kyläjuhla voidaan järjestää ilmoituksen 

mukaisesti. 

 

Ulkotiloissa järjestettävistä musiikkitapahtumista, joissa käytetään äänentoistoa, tulee tiedottaa 

paikallislehdessä tai lähimpiin asuntoihin (Ruokoniementie ja Koulutien ja Kirkkorannantien 

välinen alue) jaettavilla ilmoituksilla viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. 

 

Pitkäkestoisemmista musiikki- tai muista melua aiheuttavista tapahtumista tulee tehdä erillinen 

ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman 

järjestämistä.   

 

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. 
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Perustelut ja 

sovelletut 

säädökset 

 

 

Toiminta sijaitsee Hankasalmen kirkonkylän taajamassa leirintäalueen vieressä asutuksen 

läheisyydessä.  Määräys karaoken sijoittamisesta sisälle on ilmoituksen mukainen.  Ulkona 

järjestettävien tapahtumien kesto on ilmoituksen mukainen. 

 

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.  Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja 

tiedottamisesta asukkaille. 

   

Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutuvia 

huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa 

käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa 

hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, 

hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista 

vaikutuksista.  Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset 

olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen 

alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. 

 

Toimivalta ja sovelletut säädökset: 

 

Ympäristönsuojelusihteeri tekee päätökset ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista 

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan päätöksen 14.2.2019, 12 § mukaan. 

 

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 118, 121-122 §, ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 

26 § (ilmoitusmenettely), YSL 200 § (päätöksen täytäntöönpano), YSL 190, 191§ 

(muutoksenhaku), YSL 205 § (käsittelymaksu), laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §, 

jätelaki (646/2011) 13, 76 §, Hankasalmen kunnan jätehuoltomääräykset  (KV 13.2.2006) 

 

 

Käsittelymaksu 

 

 

Ilmoituksen käsittelystä laskutetaan 100 euroa Hankasalmen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan, kvalt. 13.5.2019, 17 §, mukaisesti. 

 

 

Täytäntöönpano 

ja muutoksenhaku 

 

 

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti määrätään, että päätöstä on noudatettava mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. 

 

Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti. 

 

  

 

 

 

 

Allekirjoitus  Sirpa Peitsenheimo-Aarnio 

  Ympäristönsuojelusihteeri 
 



VALITUSOSOITUS 

Hallintovalitus 

 
 

 
Valitus-       

viranomainen 

ja valitusaika 
 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Valitusaika 

 

Vaasan hallinto-oikeus   30 päivää 

Korsholmanpuistikko 43, PL 204 

65101 VAASA 

 

sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi 
Muu valitusviranomainen   Valitusaika 

 

 

 
Valitusaika lasketaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, tiedoksisaantipäivää lukuun 

ottamatta. 
 
Valitus- 

kirjelmä 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 

laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on 

myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 

minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan ajankohdasta. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä 

säädetään. 
 

Valitus-  

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

 

 

 

 
 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 

että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 
Pöytäkirjan 

nähtäväksi 

asettaminen 

 

Julkipanopäivä 12.5.2020 

 

 
Tiedoksianto 

asianosaiselle 

 
[x ] Lähetetty tiedoksi sähköpostitse. 

Asianosainen:  Timpan Grillikioski ky 

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 12.5.2020 SPA 
 
  

[ ] Luovutettu asianosaiselle 

Asianosainen:  

Vastaanottajan allekirjoitus 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
  

[ ] Muulla tavoin, miten 
 

 
Lisätietoja  

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista annetun lain(1455/2015) 2 §:n ja 

oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksen hakijalta peritään hallinto-oikeudessa 

voimassaolevaa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden 

oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n nojalla vapaudu 

maksuvelvollisuudesta. 
 


