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IMATRAN KAUPUNKI 
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323 
sähköposti: ymparistotoimi@matra.fi  

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

 
 
Ympäristötarkastaja 15.3.2023   § 7/2023  
   00101103012023 

 
 
Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 

TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 
 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Kallion louhinta ja murskaus 20.3. - 

30.4.2023, Mökkihuolto Dyster, Hauklappi, Ruokolahti) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä Mökkihuolto Dyster 
 Kellomäentie 62, 52200 Puumala 
 yhteyshenkilö: 
  Jukka Dyster, p. 050 5215495, jukka.dyster@gmail.com 
   
Tapahtuma Kallion louhinta ja murskaus 20.3. – 30.4.2023 Ruokolahden 

Hauklapin kylässä Valkki-nimisellä tilalla kiinteistöllä 700-406-7-97. 
Toimintapaikka sijaitsee Kummakiventien varressa lähellä 
Pitkäjärven kaakkoispäätä. Työaika on arkisin klo 6 - 22. Varsinainen 
murskausjakso kestää arviolta 10 päivää. Toimintajakson aikana 
tarvitaan todennäköisesti ainoastaan yksi räjäytyskerta. 

 
 Ilmoittajan mukaan murskainten aiheuttama melutaso on 10 metrin 

päässä 75 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Vapaa-ajan asunnot louhintapaikalta luoteeseen noin 550 metrin 

päässä (Kummakiven lähettyvillä) ja louhintapaikalta kaakkoon noin 
600 metrin päässä (Vääräjärven ranta). 

 
Meluntorjunta- Ei toimintaa viikonloppuisin eikä yöaikaan. 
suunnitelma  
  
Asukkaiden Lähialueen asukkaita ei kuultu, koska meluilmoitus 
kuuleminen tehtiin vasta juuri ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa. 
 
Ilmoituksen tekijän Puhelinkeskustelu 15.3.2023 Jukka Dyster / Arto Ahonen 
kuuleminen  
 

mailto:jukka.dyster@gmail.com


 

 

 
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä:

  
Määräykset 1. Murskausta saa tehdä ilmoitetussa paikassa arkipäivinä 

maanantaista perjantaihin klo 6 - 22 välisenä aikana. Arkipyhinä 
murskaus ei ole sallittua. 

 
 2. Murskain tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, että sen 

ja lähimpien häiriintyvien kohteiden väliin jää melua vaimentava 
maa-ainesvalli. 

 
  Työ tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän 

meluhaittaa ympäristölle. Mikäli kohtuutonta haittaa kuitenkin 
esiintyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin 
haitan vähentämiseksi esim. työaikoja rajoittamalla tai muilla keinoin. 

  
  3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata aistinvaraisesti ja 

tarvittaessa mittaamalla. 
 
 Työ ei saa aiheuttaa häiriintyvissä kohteissa, esim. lähin asutus, 
 Valtioneuvoston päätöksen mukaista päiväajan (klo 7 - 22) 

meluohjearvoa Leq 55 dB(A) ylittävää melutasoa. Tarvittaessa 
melutaso tulee mitata murskauspaikkaa lähimpien asuintalojen 
pihalla. 

 
  4. Murskauksesta ja räjäytystyöstä tulee tiedottaa lähialueen 

asukkaille etukäteen. Tiedotteessa on kerrottava vähintään mistä 
työstä on kyse, työn arvioitu kesto, päivittäinen toiminta-aika sekä 
toiminnanharjoittajan vastuuhenkilön yhteystiedot. 

 
  Tiedote tulee laittaa näkyville Mäntylahdentien ja Kummakiventien 

risteykseen esim. pystyttämällä erillinen tiedotustaulu. 
  
 5. Toteutuneiden työpäivien lukumäärä tulee ilmoittaa 

ympäristötoimeen viimeistään kahden viikon kuluessa 
murskausjakson loppumisesta. 

 
Päätöksen perustelut Koska ilmoitettu melua aiheuttava toiminta on tilapäistä eikä se 
 ajoitu yöaikaan, ei toiminta ilmoituksen ja päätösmääräysten 

mukaisesti toteutettuna aiheuta ympäristölainsäädännön 
tarkoittamaa kohtuutonta haittaa. 

 
  Määräysten perustelut 
 
  Määräys 1. Lähialueelle aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi on 

tarpeen rajoittaa murskaustyön toiminta-aikoja. Vapaa-ajalle ja 
öiseen aikaan ajoittuva melu koetaan arki- ja päiväaikaista melua 
häiritsevämmäksi. 

 
  Määräys 2. Murskaimen ja kiviaineskasojen sijoittelulle voidaan 

vaikuttaa melun leviämiseen. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. 
Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa. 

 



 

 

  Määräys 3. Meluhaitan arvioimiseksi tulee työn meluvaikutusta 
seurata. 

 
  Määräys 4. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 

häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
vastuuhenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 

 
 Määräys 5. Työpäivien lukumäärä tulee olla selvillä, jotta 

valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan ympäristöluvantarvetta. 
Murskausta on mahdollista tehdä samassa paikassa enintään 49 
päivän ajan ilman ympäristölupaa. 

  
Päätöksestä perittävä Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 
maksu ympäristötoimen taksojen mukaisesti 142,50 euroa. 
 Imatran seudun ympäristöviranomaisen taksan mukaista maksua, 285,00 euroa, 
 on alennettu tapauskohtaisella harkinnalla 50 %. (Maksun alentaminen, kun asian 

käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi.) 

 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 16.3.2023 Imatran seudun ympäristötoimen ja 

Ruokolahden kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
23.3.2023. 

 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992) 
 Imatran seudun ympäristöviranomaisen taksat 2023 (Imatran 

kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 125). 
 
 
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on 

asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 

 
  
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä 
 
  
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta



 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 

      VALITUSOSOITUS 

  
 
Ympäristötarkastaja  15.3.2023   § 7/2023 

 
Valitus- 
viranomainen 

 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 
Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen  

PL 204 

65101 VAASA 

 

Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisenlain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa 22.4.2023 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen internet-sivulla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu 
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 

 
Valituskirje ja sen 
liitteet  

 
 Valituskirjeessä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja 
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 

 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  

 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    

 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 

  

 
Asianosainen 
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 Luovutettu asianosaiselle 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 

 
Asianosainen 
 

   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 

  
 Muulla tavoin, miten   sähköpostitse 15.3.2023 jukka.dyster@gmail.com 

Liitetään päätökseen 

 

mailto:jukka.dyster@gmail.com




 


 


IMATRAN KAUPUNKI 
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323 
sähköposti: ymparistotoimi@matra.fi  


VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 


 
 
Ympäristötarkastaja 15.3.2023   § 7/2023  
   00101103012023 


 
 
Asia PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N NOJALLA 


TEHDYN ILMOITUKSEN JOHDOSTA JA PERITTÄVÄSTÄ 
 MAKSUSTA 
 (Päätös meluilmoituksesta: Kallion louhinta ja murskaus 20.3. - 


30.4.2023, Mökkihuolto Dyster, Hauklappi, Ruokolahti) 
  
Valmistelija Ahonen Arto 
  
Ilmoituksen tekijä Mökkihuolto Dyster 
 Kellomäentie 62, 52200 Puumala 
 yhteyshenkilö: 
  Jukka Dyster, p. 050 5215495, jukka.dyster@gmail.com 
   
Tapahtuma Kallion louhinta ja murskaus 20.3. – 30.4.2023 Ruokolahden 


Hauklapin kylässä Valkki-nimisellä tilalla kiinteistöllä 700-406-7-97. 
Toimintapaikka sijaitsee Kummakiventien varressa lähellä 
Pitkäjärven kaakkoispäätä. Työaika on arkisin klo 6 - 22. Varsinainen 
murskausjakso kestää arviolta 10 päivää. Toimintajakson aikana 
tarvitaan todennäköisesti ainoastaan yksi räjäytyskerta. 


 
 Ilmoittajan mukaan murskainten aiheuttama melutaso on 10 metrin 


päässä 75 dB(A). 
 
Häiriintyvät kohteet Vapaa-ajan asunnot louhintapaikalta luoteeseen noin 550 metrin 


päässä (Kummakiven lähettyvillä) ja louhintapaikalta kaakkoon noin 
600 metrin päässä (Vääräjärven ranta). 


 
Meluntorjunta- Ei toimintaa viikonloppuisin eikä yöaikaan. 
suunnitelma  
  
Asukkaiden Lähialueen asukkaita ei kuultu, koska meluilmoitus 
kuuleminen tehtiin vasta juuri ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa. 
 
Ilmoituksen tekijän Puhelinkeskustelu 15.3.2023 Jukka Dyster / Arto Ahonen 
kuuleminen  
 



mailto:jukka.dyster@gmail.com





 


 


 
PÄÄTÖS Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusta sekä seuraavia määräyksiä:


  
Määräykset 1. Murskausta saa tehdä ilmoitetussa paikassa arkipäivinä 


maanantaista perjantaihin klo 6 - 22 välisenä aikana. Arkipyhinä 
murskaus ei ole sallittua. 


 
 2. Murskain tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa siten, että sen 


ja lähimpien häiriintyvien kohteiden väliin jää melua vaimentava 
maa-ainesvalli. 


 
  Työ tulee toteuttaa siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän 


meluhaittaa ympäristölle. Mikäli kohtuutonta haittaa kuitenkin 
esiintyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin 
haitan vähentämiseksi esim. työaikoja rajoittamalla tai muilla keinoin. 


  
  3. Toiminnan meluvaikutuksia tulee seurata aistinvaraisesti ja 


tarvittaessa mittaamalla. 
 
 Työ ei saa aiheuttaa häiriintyvissä kohteissa, esim. lähin asutus, 
 Valtioneuvoston päätöksen mukaista päiväajan (klo 7 - 22) 


meluohjearvoa Leq 55 dB(A) ylittävää melutasoa. Tarvittaessa 
melutaso tulee mitata murskauspaikkaa lähimpien asuintalojen 
pihalla. 


 
  4. Murskauksesta ja räjäytystyöstä tulee tiedottaa lähialueen 


asukkaille etukäteen. Tiedotteessa on kerrottava vähintään mistä 
työstä on kyse, työn arvioitu kesto, päivittäinen toiminta-aika sekä 
toiminnanharjoittajan vastuuhenkilön yhteystiedot. 


 
  Tiedote tulee laittaa näkyville Mäntylahdentien ja Kummakiventien 


risteykseen esim. pystyttämällä erillinen tiedotustaulu. 
  
 5. Toteutuneiden työpäivien lukumäärä tulee ilmoittaa 


ympäristötoimeen viimeistään kahden viikon kuluessa 
murskausjakson loppumisesta. 


 
Päätöksen perustelut Koska ilmoitettu melua aiheuttava toiminta on tilapäistä eikä se 
 ajoitu yöaikaan, ei toiminta ilmoituksen ja päätösmääräysten 


mukaisesti toteutettuna aiheuta ympäristölainsäädännön 
tarkoittamaa kohtuutonta haittaa. 


 
  Määräysten perustelut 
 
  Määräys 1. Lähialueelle aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi on 


tarpeen rajoittaa murskaustyön toiminta-aikoja. Vapaa-ajalle ja 
öiseen aikaan ajoittuva melu koetaan arki- ja päiväaikaista melua 
häiritsevämmäksi. 


 
  Määräys 2. Murskaimen ja kiviaineskasojen sijoittelulle voidaan 


vaikuttaa melun leviämiseen. Turhaa melun tuottamista tulee välttää. 
Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa. 


 







 


 


  Määräys 3. Meluhaitan arvioimiseksi tulee työn meluvaikutusta 
seurata. 


 
  Määräys 4. Meluavasta toiminnasta tiedottaminen vähentää koettua 


häiriötä. Mikäli häiriötä koetaan, on toiminnanharjoittajalla oltava 
vastuuhenkilö, joka käsittelee valitukset, ja joka voi tarvittaessa 
ryhtyä välittömiin melua rajoittaviin toimenpiteisiin. 


 
 Määräys 5. Työpäivien lukumäärä tulee olla selvillä, jotta 


valvontaviranomainen voi arvioida toiminnan ympäristöluvantarvetta. 
Murskausta on mahdollista tehdä samassa paikassa enintään 49 
päivän ajan ilman ympäristölupaa. 


  
Päätöksestä perittävä Tästä päätöksestä peritään erillisellä laskulla Imatran seudun 
maksu ympäristötoimen taksojen mukaisesti 142,50 euroa. 
 Imatran seudun ympäristöviranomaisen taksan mukaista maksua, 285,00 euroa, 
 on alennettu tapauskohtaisella harkinnalla 50 %. (Maksun alentaminen, kun asian 


käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi.) 


 
Päätöksen julkaisu Päätös julkaistaan 16.3.2023 Imatran seudun ympäristötoimen ja 


Ruokolahden kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
23.3.2023. 


 
 Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. 
  
Sovelletut Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja -asetus (713/2014) 
oikeusohjeet Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista (993/1992) 
 Imatran seudun ympäristöviranomaisen taksat 2023 (Imatran 


kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 125). 
 
 
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä hyväksynnästä on 


asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 


 
  
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä 
 
  
Tiedoksi Ilmoituksen tekijä 
 Imatran seudun ympäristölautakunta







 


 


YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN 


      VALITUSOSOITUS 


  
 
Ympäristötarkastaja  15.3.2023   § 7/2023 


 
Valitus- 
viranomainen 


 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle. 
Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen  


PL 204 


65101 VAASA 


 


Valitusaika  
Päätöksestä, joka erityisenlain taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä tai määräyksissä 
on säädetty lautakunnan tai viranhaltijan ratkaistavaksi, on valittajan itsensä tai hänen 
valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin 
välityksellä toimitettava valituskirje valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa 22.4.2023 mennessä. 
 
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta 
viranomaisen internet-sivulla. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu 
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa valituksen toimittaa seuraavana 
arkipäivänä. Määräajan viimeisenä päivänä muutoksenhaun on tapahduttava ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 


 
Valituskirje ja sen 
liitteet  


 
 Valituskirjeessä on ilmoitettava: 
- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinpaikka ja postiosoite. 
Valituskirjeen oheen on liitettävä tämä päätös ja mahdollinen muu selvitys, johon valittaja 
haluaa vedota sekä muu selvitys päätöksen tiedoksisaantipäivästä. 


 
Tiedoksianto 
asianosaiselle 
  


 
 Lähetetty tiedoksi kirjeellä    


 Annettu postin kuljetettavaksi,  
 pvm / tiedoksiantaja 


  


 
Asianosainen 
 


   
 


 
 
 
 
 


 
 Luovutettu asianosaiselle 


Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 
 
 


 
Asianosainen 
 


   
Vastaanottajan allekirjoitus 
 


  
 Muulla tavoin, miten   sähköpostitse 15.3.2023 jukka.dyster@gmail.com 


Liitetään päätökseen 


 



mailto:jukka.dyster@gmail.com




     arto.ahonen@imatra.fi [ff90d067-67e3-4d69-8074-f1901145964d] 2023-03-29T23:59:59.000 2023-03-29T23:59:59.000 {"signingParties":[{"signing_party_id":"1","signers":[{"can_be_anyone":true,"signer_id":"1","uuid":"ff90d067-67e3-4d69-8074-f1901145964d","firstname":"Arto","surname":"Ahonen","person_id":"arto.ahonen@imatra.fi","phonenumber":"","email":"arto.ahonen@imatra.fi","message_to_signer":"","language":"","signature":{"status":"WAITING","signed_at":null,"rejected_at":null,"reject_reason":null,"checkout_at":null}}]}],"attachments":[{"signable":true,"attachment_id":"2246","filename":"230315_Päätös meluilmoituksesta_Mökkihuolto Dyster_Kummakiventie.pdf","name":"230315_Päätös meluilmoituksesta_Mökkihuolto Dyster_Kummakiventie.pdf","attachmentKey":"5068369cdc60443aed81c5e80d4bd7739ed6a9b5","attachmentHash":"SHA256HEX: 12d8f7210791bf49dc39a09daed98b1863a7479a1e5cc0f2a4b79ae0cecb95dc","description":""}],"sender":{"software_version":""}} 7e882a64-a5aa-4da6-80d8-04772caf92d3 WAITING arto.ahonen@imatra.fi [arto.ahonen@imatra.fi] [arto.ahonen@imatra.fi] Päätös meluilmoituksesta, Mökkihuolto Dyster, Ruokolahti 9WJUMWVVL arto.ahonen@imatra.fi Arto Ahonen Arto Ahonen UI [arto.ahonen@imatra.fi] [arto.ahonen@imatra.fi]  Päätös meluilmoituksesta, Mökkihuolto Dyster, Ruokolahti       230315_Päätös meluilmoituksesta_Mökkihuolto Dyster_Kummakiventie.pdf 2246 SHA256HEX: 12d8f7210791bf49dc39a09daed98b1863a7479a1e5cc0f2a4b79ae0cecb95dc 94291    Allekirjoitan itse 2023-03-29    Arto Ahonen arto.ahonen@imatra.fi  Allekirjoituksia vaille valmis! Allekirjoituskutsut on lähetetty sähköpostilla.  Allekirjoitettu! Saat sähköpostia, kun kaikki ovat allekirjoittaneet.    arto.ahonen@imatra.fi [arto.ahonen@imatra.fi] accept [arto.ahonen@imatra.fi] Päätös meluilmoituksesta, Mökkihuolto Dyster, Ruokolahti 9WJUMWVVL 2247   arto.ahonen@imatra.fi  1  Prosessi on keskeytetty.                /*/instance[@view="a_start" and child::GenericProcess]|/*/instance[@view='_waiting'and @signatureId="signatureMNC0CNGBLN"]   z5+cHNI+gep0c7gKni5H+lUGzbVku8IInW3VcTfMZWg=            rvVav/qze2zYw5FEunWHkDTKAUeJMNLcGmUIuN+heoA=            j9RdaMC7CdycgOIes/C5cnzjQUlKeIwtI5Xjg31Zy5c= 3ZPbC7bAOA/H7cLo+SQy4oXpjc7/QqUN9Dnpb3qw5/acWyfnP1IchNdrqWq+9RNIPedp2gRFVOn4zE0DgL3mfdev3lkNEWtHWUZ8+qh8tmkKN1ZpymSYKusQpIbC5uc1n2j5X7qTnd2B72nLjz/swYMxbHMkfYw9ZsyC1awqKNTnzlUB/9NJQ5gaufg8apsHwDpDrmY5MPYD1x2G6z0RvQkoYOz0tU6Ep4HliYt5J/gZKU0F4HxodGe9kbAC0aOY2oC4k8am2tuAm9mb0CN00Xlwi7/DfxH8ZMl5cymoEgQxCW2NFE64rXrAoUUFiZWFREqDRApnH4QBjql+hVE7JNglVDODOSR/oqyFWPn9HKdJujMOi/DKOcmFUudzpEqlom3qK7yb/nSxNzp1BwLjyEhYWmhTIwaG5+xKUE/FVBbhB8FJZ4l9MShNfD3a7OTcN8b1YY4zT2OP213I8aTgtxdOj6nR2mU8XS3AkHioTnq7houpj6fSAliXC7uzzYmoQN7gt0dpR/LRJeEIfvmUa3qXAavQXQvdjTpXNNG49zSy/ogh6veQrvq1Npjk4cocEJ+XmYbKzdGueweMP2FAInl8ukcAJfRBdPMhyDRuCvyuqc1n8QFnXqCa+qQWi3H0rC5eiQKRJqAU22Z7UFPRfSgEYNN1vNb2amqBkOrNgAs=    EMAILADDRESS=ds-support@vismaconsulting.fi, CN=Visma Consulting XBS Signing Certificates CA, O=Visma Consulting Oy, L=Helsinki, ST=Finland, C=FI 4712148255038339260 EMAILADDRESS=ds-support@vismaconsulting.fi, CN=Imatra Signing Service, O=Imatra, L=Imatra, ST=Finland, C=FI MIIF+DCCA+CgAwIBAgIIQWTp3zaJeLwwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgbUxCzAJBgNVBAYTAkZJMRAwDgYDVQQIEwdGaW5sYW5kMREwDwYDVQQHEwhIZWxzaW5raTEcMBoGA1UEChMTVmlzbWEgQ29uc3VsdGluZyBPeTE1MDMGA1UEAxMsVmlzbWEgQ29uc3VsdGluZyBYQlMgU2lnbmluZyBDZXJ0aWZpY2F0ZXMgQ0ExLDAqBgkqhkiG9w0BCQEWHWRzLXN1cHBvcnRAdmlzbWFjb25zdWx0aW5nLmZpMB4XDTIxMDgyMzA2MjUwMFoXDTI2MDgyMzA2MjUwMFowgZAxCzAJBgNVBAYTAkZJMRAwDgYDVQQIEwdGaW5sYW5kMQ8wDQYDVQQHEwZJbWF0cmExDzANBgNVBAoTBkltYXRyYTEfMB0GA1UEAxMWSW1hdHJhIFNpZ25pbmcgU2VydmljZTEsMCoGCSqGSIb3DQEJARYdZHMtc3VwcG9ydEB2aXNtYWNvbnN1bHRpbmcuZmkwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDzES7+EKdYh1KsYYLKVb4sXiUmFaam98s5G93icyFg1R/M9GXSmKY4R2iKGyk/pPv6vWKcx3dsY+LZ0q1fU13i2bfFjFpLoHUxR8TdLf/J/W0Cyqq94sB4nge32gUoY6R7/qoOY0dBv0EYpLzyTW2+27VjcfHTfM3DEvD5qlEZe8QQLZS+SAuqaYp46wwiLcP67eOjbrWWujmOR0u7YEN0SM4vz/sF02dfcaNrgS9rmvKcDiSXbbOR+d2uv7tGRMaYTdm/qZfWZYd9rdF5h8L0VKnfpiljsc5p//TVq/9ll0vL1IHjjMRJ3hh0tsK8yxDJYHU9OPWRGPV0qZdPUTsrCsQ09CQ6xNTE+hV/54KxRey4vpDAtM4rjcwHeE81DEBo/OzNXtVfUZ10V+L+Bv97PWwcCHb7OyNA53dxEjDQZnwcC+6x5eE3znFuXLYTGLjgmUn2yEP7pPgsgtW1N7gO3HB5euY2Xew8D30casy+C92FARFrx1GVa7LUYnTgNclTfmrKXkTAzfi2iVxoI5kMBkCkFkmwbotMNxM9YRUp2xXWNNaAlhnuOaSwLhDlZnFDVqZqyW3ogxVR1x1vlcysAiOWaJfgBGT22S1iHiH2/wMmA2Gk4HL8R3XwN3OV5KeALS8LYleJ2FyJY2x2xhV/t81pxIR8W2hO8v5JoBCPWwIDAQABoy8wLTALBgNVHQ8EBAMCBsAwHgYJYIZIAYb4QgENBBEWD3hjYSBjZXJ0aWZpY2F0ZTANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEArs4fT2xSURnDsjsWXEC6BgL0f2yzrk+iZgGXYq5kKj7W1adZCxY0Vx1fJobVpuFTI7W227u1xT8Wvenw2OeAr6GdZl7LjZERcMeUhMJEgyN61D0y3DvDaYUR3JWauYG6pAs/Vky9V6rgBGVrvPFrm5kf9O/o1CRFOwxpyu2vZwn6i5RiiAHubpzzXSfgfBirJNaKDNGlkQDgpD5euy+zRKz1i4130OXcBzAG9kbnjj0B8LGDy8ZXZOlfbaaPquySue6YaWWz7OrZvJj+B8rzbs4LmVmywdnFE0CvPPnxu8jND0hPmAisZgKVNiCoAhga8zl0cejGjSaULaJr0qj0M39duHxLCjmXLGV7FUTiwRRrpS5D9O6qDE/YcK85TKubnDLd0/HpwxkXKONUXvUPUqKP2ENei6xRq6SzxAJsBh3KF5LHsFva8RsgyC5LvdhEzhzYx2KCXHOfgeR3yLhEv+wr7ye3AkU5ZqUVmRzem6fbnTiZI91YglFzHVX1BcqeiLieu6R6Q7ujnml4Ang8mg1QQMLnniugJ/Q0TSeF4cWqvKDxNNYFv301f+UXMvG1yTD/tsGa/O75uymyHOAz52rLhccVCtsntuVJPWUeGZLIDRmiiRA6i+6FYMRYieTYWxHS/AF4MQed63JIm0Q5O0MYrLjZK9C45zFSdD23QgM=     0 SUCCESS Success active themis token 1678891719 telia Telia ARTO OLAVI AHONEN 030166-0070     2023-03-15T14:48:43Z     vMWUBPS7vEvTGBqhIktrs0yKrLU=  1.2.840.113549.1.9.1=#161d64732d737570706f7274407669736d61636f6e73756c74696e672e6669,CN=Visma Consulting XBS Signing Certificates CA,O=Visma Consulting Oy,L=Helsinki,ST=Finland,C=FI 4712148255038339260   text/xml  text/xml 

		2023-03-15T16:49:22+0200




