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MAA-AINESLUPA
Jokioisten kunnan teknisen lautakunnan lupajaosto on 29.8.2019 § 6
myöntänyt maa-ainesluvan H & J Vainio Ay:lle. Maa-aineslupa koskee hiekan ja soran ottotoimintaa tilalla Levoharju 169-405-5-77. Ottamisalueen
pinta-ala on 1,9 ha, ottomäärä 74 363 kiintokuutiometriä ja ottamisaika on
kymmenen (10) vuotta.
Päätös on nähtävänä 6.9.-7.10.2019 välisen ajan Forssan seudullisessa
ympäristönsuojelussa, kaupungintalon 3. kerroksessa ja Jokioisten kunnantalolla viraston aukioloaikana, teknisellä osastolla, Keskuskatu 29A
sekä osoitteessa www.jokioinen.fi → Päätöksenteko → Esityslistat ja pöytäkirjat → Teknisen lautakunnan lupajaosto 29.8.2019
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Henna Moisander p. (03) 4141 5271.
Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Myös Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on päätöksestä valitusoikeus.
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:
käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Karistonkatu 5,
13100 Hämeenlinna
aukioloaika: klo 8.00-16.15
postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
puhelin: 0295642210
faksi: 0295642269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin valittajalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän,
siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Postiosoite
PL 62
30101 FORSSA

Katuosoite
Turuntie 18
30100 FORSSA

Puh. (03) 41411 (vaihde)
ymparisto@forssa.fi

2(2)

Seudullinen ympäristönsuojelu
Forssa I Humppila I Jokioinen I Tammela I Ypäjä

Valituskirjelmät on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä 6.9.2019, sitä lukuun ottamatta.
Valitusaika päättyy 7.10.2019
Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan kuntalain (365/1995) säännöksiä.
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