Kuulutus: Hämeen lääninhallituksen päätös 21.2.1980 moottoriveneiden käytön rajoittamisesta
Pirkkalan kunnan Naistenmatkan kylässä olevalla Vähäjärvellä
Hämeen lääninhallitus
Päätös moottoriveneiden käytön rajoittamista koskevassa asiassa
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Tänne 25.10.1978 saapuneessa hakemuksessa Pirkkalan kunnanhallitus on pyytänyt, että
lääninhallitus kieltäisi moottoriveneellä ajamisen toistaiseksi Pirkkalan kunnan
Naistenmatkan kylässä Vähäjärvellä.
Asiasta ovat Tampereen vesipiirin vesitoimisto, Nokian piirin nimismies ja
merenkulkuhallitus antaneet lausuntonsa.
Hakemusasiakirjojen nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekotavasta on kuulutettu
veneliikennelain 3 b §:ssä säädetyssä järjestyksessä. Asiakirjat on pidetty yleisesti nähtävillä
Pirkkalan kunnanvirastossa 8.2.-19.3.1979. Muistutuksia asian johdosta ei ole tehty.
Lääninhallitus on tutkinut asian ja harkitsee oikeaksi veneliikennelain (607/77) 3 a §:n
nojalla kieltää moottoriveneellä ajamisen 8 päivästä maaliskuuta 1980 alkaen toistaiseksi
Pirkkalan kunnan Naistenmatkan kylässä sijaitsevalla Vähäjärvellä. Virka-, sairaankuljetusja pelastustoimien suorittamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätön
moottoriveneen käyttö on sallittu kiellosta huolimatta. Sama koskee puolustusvoimien
toimintaa.
Tämä päätös siihen liittyvine karttoineen on Pirkkalan kunnanhallituksen toimesta pidettävä
yleisesti nähtävillä virkaaikana kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen
määräämässä sopivassa paikassa niin kauan kuin kielto on voimassa.
Tämä päätös annetaan lääninhallituksen lähettäjälle toimitettavaksi hakijalle päätökselle
merkittyä leimamaksua vastaan. Jäljennös päätöksestä lähetetään Nokian piirin
nimismiehelle, merenkulkuhallitukselle ja Tampereen vesipiirin vesitoimistolle tiedoksi.
Tästä päätöksestä kuulutetaan lääninhallituksen toimesta kahdessa sanomalehdessä kaksi
kertaa ennen kiellon voimaantuloa.

VALITUSOSOITUS

Lääninhallituksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirja on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmantenakymmenentenä (30)
päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valituskirjassa on ilmoitettava


valittajan nimi; ammatti ja postiosoite



päätös, johon haetaan muutosta



muutos, joka lääninhallituksen päätökseen vaaditaan



muutosvaatimuksen perustelut.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on al1ekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä lääninhallituksen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä.
Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Korkeimman hallinto-oikeuden osoite on Pohjoisesplanadi 3, 00170 Helsinki 17.
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