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Ympäristötarkastaja

MAA-AINESLUVASSA MÄÄRÄTYN VAKUUDEN PALAUTTAMINEN

Toiminnanharjoittaja
ja osoite
Asetetut vakuudet

Maanrakennus Jouko Laakso Oy
***************
Tilivarojen panttaus * * * * * * * * * * *
2.523,00 euroa.

Päätös

Vakuus vapautetaan.

Päätöksen perustelut

Vakuus on asetettu soranoton jälkihoidon
varmistamiseksi (Harjula 4:141). Luvan voimassaolo on
päättynyt 19.09.2015. Ottoalue on maisemoitu.

Käsittelymaksu

Ei maksua

Päiväys ja allekirjoitus

Joutsassa 4.2.2021

Marika Masalin-Weijo
Ympäristötarkastaja

Muutoksenhaku

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, muutoksenhakuaika on 30 päivää
päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohje on päätöksen
liitteenä.

Nähtävilläolo

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla
4.2.2021 alkaen muutoksenhakuajan.

Tiedoksisaattaminen Tämä päätös on annettu postin kuljetettavaksi 4.2.2021
Jakelu

Maanrakennus Jouko Laakso Oy
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MAA-AINESLAIN MUKAINEN
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle. Kirjallinen valitus liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan
hallinto-oikeudelle osoitteeseen
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

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.
Määräaika luetaan tiedoksisaantipäivästä sitä päivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Sen
jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä päivänä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi tietoverkkoon.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 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.

Valituskirjeet ja sen Valituskirjeessä on ilmoitettava:
liiitteet
- 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

Asianosainen

Ympäristötoimi

______________________________

Luovutettu asianosaiselle
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Joutsa pvm/
Muulla tavoin, miten?

Asianosainen

_______________________________
Vastaanottajan allekirjoitus
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