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Asia 

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 
hyväksynnästä. 

Ilmoituksen tekijän nimi 

Loviisan kaupunki 
Mannerheiminkatu 4 
07901 LOVIISA 

Puhdistettava alue 

Puhdistettava alue sijaitsee Loviisan Ruotsinkylässä osoitteessa 
Ruotsinkyläntie 5-9 sijaitsevalla kiinteistöllä 434-482-28-53. 
Puhdistettava alue sijaitsee kiinteistön itäosassa. Alueen sijainti on 
esitetty liitteen 1. kartalla. 

Kiinteistön omistaa yksityishenkilö. 

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta 

Kiinteistöllä sijaitsee Loviisan kaupungin entinen jäteöljyjen ja akkujen 
keräyspiste, jonka toiminta on päättynyt vuonna 2013.  Jäteöljyjen ja 
akkujen vastaanottotoiminnan päätyttyä on keräyspistealueella tehty 
pilaantuneisuustutkimuksia, joissa todettiin keräyspisteen maaperässä 
raskailla öljyhiilivedyillä >C21-C40 pilaantunutta maa-ainesta ja 
kohonneita lyijypitoisuuksia. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskus) 16.2.2021. Ilmoitusta ja suunnitelma-asiakirjoja on 
muutettu 6.4.2021 sekä 7.5.2021.   
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VALITUSOSOITUS         Liite 3. ELY-keskuksen päätökseen 20.5.2021 UUDELY 1789/2021 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen 
 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muu-
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

 
Valitusaika 
 

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä 
päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäi-
vä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu-
raavana arkipäivänä. 

 
Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi 
ja millä perusteilla muutosta vaaditaan. 

 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija-
na on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 

 
Valituksen liitteet  
 

Valituskirjelmään on liitettävä  
- ELY-keskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu  
viranomaiselle  
- asiamiehen valtakirja 

 
Valituksen toimittaminen perille 
 

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla 
lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, 
että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana. 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 
250 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei 
peritä. 

 
Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43 
PL 204 
65101 Vaasa 
Puhelin 029 56 42611 
Telekopio 029 56 42760 
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 - 16.15 




