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Lupa Himoksen katujen tilapäiselle sulkemiselle / Nelonen Media Live/Sanoma Media Finland Oy 
 

Nelonen Media Live/Sanoma Media Finland Oy (1515901–4) on jättänyt 
hakemuksen jäljempänä mainittujen katujen tilapäiselle sulkemiselle Jämsän 
Himoksen Himos Park –alueella kesällä 2022 järjestettävän kolmen 
yleisötilaisuuden vuoksi. 
 
Tieliikennelaki 187 § (8.5.2020/360) Tien tilapäinen sulkeminen 
 
”Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa 
liikenteenohjauslaite.” 
 
”Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai 
pelastusviranomainen.” 
 
”Tien tilapäistä sulkemista koskeva päätös on lähetettävä viipymättä poliisille 
tiedoksi.” 

 
 
Päätös  Myönnän luvan Nelonen Media Live/Sanoma Media Finland Oy:lle jäljempänä 

mainittujen yleisötapahtumien vaatimille Himoksen katujen tilapäiselle 
sulkemiselle lupaehdoissa 16.6.2022 tarkemmin määritellyin ehdoin. 
 
Tilapäisesti suljettavat kadut 
- Länsi-Himoksentie (n. 0,5 km) 
- Haiskankuja 
- Himosraitti 
- Alppinotko 
 
 Sulkuaika 
 - 23.6.2022 klo 10.00 - 26.6.2022 klo 18.00, Himos Juhannus 
- 29.6.2022 klo 10.00 – 3.7.2022 klo 18.00, Iskelmä Festivaali 
- 7.7.2022 klo 12.00 – 10.7.2022 klo 18.00, Jysäri Festivaali 
 
 Katumestari Juha Hämelahdella on oikeus antaa tätä päätöstä täydentäviä 
lisämääräyksiä. 
 
 Ilmoituksesta (hakemus) peritään vahvistetun taksan mukainen tarkastusmaksu 
85,00 € alv 0 %. 
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  Toimivalta, johon päätös perustuu: 

Hallintosääntö / kaupungininsinööri 40.5 § ratkaisuvalta kohta 4 
 
 
 
 
  Katja Rissanen 
  Kaupungininsinööri 
 
 
Liitteet  Oikaisuvaatimusohje 
  Lupaehdot 16.6.2022 
  Hakemus 
 
   
Tiedoksi Nelonen Media Live/Sanoma Media Finland Oy 
  laskutus 
  katumestari 
  elinvoimajohtaja 
  Sisä-Suomen poliisilaitos 
  Keski-Suomen pelastuslaitos 
  Keski-Suomen ELY-keskus 
  Elinvoimalautakunta 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

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

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämsän kaupungin kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Kirjaamon 
aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta 
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Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite  Keskuskatu 17, 42100 Jämsä   
Käyntiosoite  Keskuskatu 17, 42100 Jämsä 
Sähköpostiosoite kirjaamo@jamsa.fi 
Puhelinnumero 020 638 2000 (vaihde) 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämsän kaupungin 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 17.06.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 
17.06.2022 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
17.06.2022   Kirsi Ananin 
                        tekninen sihteeri 

 


