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Ympäristösihteeri 27.0 1.2022 § 2/2022

Virellepanija Veljekset Janhunen Oy

Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen/Veljekset Janhunen Oy

Selostus Veljekset Janhunen Oy on toirnittanut Juvan kunnalle rnaa
ainesluvan vakuuden.

MAA-AINESLUPA Juvan kunnan ymparistosihteerin Iupapaatös § 34/2019,
19.12.20 19. Lupa-alue sijoittuu Juvan kunnan, Paatelan
kylan Pirunpelto 1:1 64-tilalle.

UUSI VAKUUS Suur-Savon Op, takaus iwo 508800 - suuruudeltaan
8000 (kahdeksantuhatta) euroa. Takaus on voirnassa
3 1.12.2025 saakka.

VANHA VAKUUS Suur-Savon Op takaus, nro 508800 —, suuruus 4000
euroa. Voirnassaolo 31.12.2025 saakka.

TOIMIVALTA Juvan kunnan hallintosäännön 23 § :n mukaan
ymparistosihteeri päättää rnaa-aineslupien vakuuksien
hyvaksymisesta.

PAATOS Uusi vakuus hyvaksytaän, koska se on ylla mainitun luvan ja
sen laajennusalueen tarpeen mukainen: ymp.sihteerin
valvontatarkastus 11.11.2021 ja sen johdosta tehty kehotus
24.11.2021. Vanha vakuus palautetaan rahalaitokselle.

MAKSU Vakuuden tarkistamisesta ja päätökscstã peritään kunnan
maa-ainesmaksutaksan mukaisesti 55 euroa.

Jakelu Veljekset Janhunen Oy
Tiedoksi Ymparistolautakunta
Toimenpiteet Juvan kunnan hallintosihteeri: uuden vakuuspaperin

tallettaminen ja vanhan vakuuden palauttaminen
rahalaitoksclle

Päiväys ja allekirjoitus 27.01.2022

Pekka Soijonen
Yrnparistösihteeri
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Päätös on postitettujakelussa mainituille 27.1.2022.

Tärnä päätös on julkaistu kuiman julkisessa tietoverkossa 28.1.2022.
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätokscen haetaan rnuutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päatokseen saa hakea muutosta Se, johon pãätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaaja Se, jonka valitusoikeudesta
laissa erikseen säädetään. Viranornainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen
valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivan kuluessa pãatöksen tiedoksi
saannista.

Valitus on toirnitettava valitusviranomaiselle viimeistään
valitusaj an viirneisenä päivana ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei
muuta näytctä, seitsemän päivän kuluttua kiil een
lãhettärniscstä. Päätöksen katsotaan tul leen viranornaisen
tietoon kuitenkin kin een saapurnispäiväna.

Muiden valitukseen oikeutettuj en katsotaan saaneen
paatöksen tietoonsa seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
päätoksen pöytakiija on laitettu nähtäville.

Kaytettäessa tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianornaisen
katsotaan saaneen paätöksesta tiedon, jollei rnuuta nayteta,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipaivaä ci lueta valitusaikaan. Jos valitusajan
viimeinen paivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensirnrnäisenä arkipäiväna sen j älkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
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Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Sähkopostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä rnyös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https ://asiointi2 .oikeus.fi/hallintotuornioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirj allisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan rnuutosta (valituksen kohteena
oleva pddtös);

2) miltä kohdin päatökseen haetaan muutosta ja rnitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatin’zukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena
oleva paatös ci kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja
yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhtcystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto
tuomioistuimclle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja
mahdollinen muu osoite, j ohon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirj at voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaj a
on ilmoittanut enemrnän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se
toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvat asiakirj at.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
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2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätoksen
tiedoksi, tai rnuu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatirnuksensa tueksi,
jollei nhitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranornaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panij alta peritään
oikeudenkäyntirnaksu sen rnukaan kuin
tuornioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hallinto
oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.


