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ROMUTUSPÄÄTÖS
Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15
19650 Joutsa
Viite

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös ajoneuvon
siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta
korvata siirtokustannukset (11.9.2020, LAPELY/4020/2020)

Asia

Lupa romuajoneuvon hävittämiseen

Ajoneuvon tunnistetiedot

Keltainen/Vaalea Seat Toledo,
Valmistenumero VSSZZZ5PZ5R065320, rekisteritunnus EUZ-160

Ajoneuvon omistaja

**************

Ajoneuvon haltija

Edellä mainittu ajoneuvo on ollut Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen päätöksellä ja toimeksiannosta Lassila &
Tikanojan varastoalueella (os.Teollisuustie 15, 19650 Joutsa)
07.09.2020 lukien omistajan lunastettavissa ja noudettavissa.
Ajoneuvoa ei ole noudettu varastosta 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Ajoneuvon omistusoikeus on näin ollen siirtynyt
Joutsan kunnalle.

Päätös

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen keltainen/vaalea Seat Toledo,
EUZ-160 on siirtynyt Joutsan kunnan omistukseen. Joutsan kunta
antaa luvan Lassila & Tikanojalle ajoneuvon rekisteristä poistamiseksi
ja romuttamiseksi
Joutsassa 31.12.2020
Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä.

Tiedoksi

Lähetetty sähköpostitse 31.12.2020.

Nähtävilläolo

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla
31.12.2020 alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).

Jakelu

sirpa.haapala@lassila-tikanoja.fi
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OIKAISUVAATIMUS- JA HAKEMUSOSOITUSOHJE
Joutsan kunta
I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen,
lautakunnan, niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä
asianomaiselle toimielimelle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosaisen eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen , velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty
hänelle kirjeellä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
Päätös , johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä.
Asiakirjat, joihin vedotaan.
Kunnan yhteystiedot
Joutsan kunta
Kunnanhallitus
PL 20
19651 JOUTSA
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi

Länsitie 5, 19650 JOUTSA
0400 783 414
0207 618 367

