UUDELY/7692/2019

KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26. päivänä heinäkuuta
2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. VR Kunnossapito Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Pajatie 4 - 6, Hyvinkää. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksessa, Kankurinkatu 4-6, keskuksen aukioloaikoina.
Tekniikka- ja ympäristöosaston toimitiloissa Kankurinkatu 4-6 on kesäaikana rajoitetut palvelut ja se on suljettu 8. - 28.7.2019. Asiakirjoihin tutustuminen edellyttää etukäteen sovittua
käyntiaikaa ympäristökeskukseen.
Lisätietoja Hyvinkään ympäristökeskuksessa antaa terveystarkastaja Maiju Koho, puh. 040
019 2170, s-posti maiju.koho@hyvinkaa.fi.
Päätös on nähtävillä myös internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.
Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 26. päivänä elokuuta 2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä,
joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 26. päivänä heinäkuuta 2019
UUDENMAAN ELY-KESKUS

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5 krs,
PL 36
www.ely-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki

UUDELY/7409/2019

KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 26. päivänä heinäkuuta
2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Hyvinkään kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Nopontie 255, Hyvinkää. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.
Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Hyvinkään kaupungin tekniikka- ja ympäristökeskuksessa, Kankurinkatu 4-6, keskuksen aukioloaikoina.
Tekniikka- ja ympäristöosaston toimitiloissa Kankurinkatu 4-6 on kesäaikana rajoitetut palvelut ja se on suljettu 8. - 28.7.2019. Asiakirjoihin tutustuminen edellyttää etukäteen sovittua
käyntiaikaa ympäristökeskukseen.
Lisätietoja Hyvinkään ympäristökeskuksessa antaa terveystarkastaja Maiju Koho, puh. 040
019 2170, s-posti maiju.koho@hyvinkaa.fi.
Päätös on nähtävillä myös internet-sivulla www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa.
Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 26. päivänä elokuuta 2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä,
joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 26. päivänä heinäkuuta 2019
UUDENMAAN ELY-KESKUS

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5 krs,
PL 36
www.ely-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki

