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Päätös ympäristöluvan rauettamisesta 

   

ASIA  
Päätös käytöstä poistettujen öljysäiliöiden, mittareiden ja huoltoasematavaroiden va-
rastoalueen rauettamisesta  
Kiinteistö Sivumaa, Rno: 678-418-17-44, osoite ~Malmitie 431, Vihanti 

HAKIJA   

Autokotila Oy 
Vanhakankaantie 26 
86400 Vihanti 
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HAKIJA Autokotila Oy y-tunnus: 0190245-2 
Vanhakankaantie 26 
86400 Vihanti 

 

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Asia on tullut vireille 27.10.2021 luvanhaltijan jättämällä ilmoituksella. Luvanhaltija ha-
kee ympäristölupaviranomaiselta Vihannissa olevan varastointialueen (Sivumaa Rno: 
678-418-17-44) ympäristöluvan (Vihanti YMLA 30.1.2002 § 19) rauettamista. 

Luvanhaltijan on ilmoittanut, että he ovat myyneet kyseisen kiinteistön ja heidän toi-
mintansa alueella on päättynyt. Lainhuutotodistuksen mukaan kiinteistökaupat on 
tehty 4.9.2020.  

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 2 kohdan 13f mukaisesti jätteen ammatti-
mainen tai laitosmainen käsittely on ympäristöluvanvaraista toimintaa. 

Jos jätettä käsitellään alle 20 000 tonnia vuodessa, toimivaltainen viranomainen jät-
teenkäsittelyn ympäristöluvan rauettamisessa on kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen, jona Raahen kaupungissa toimii rakennetun ympäristön lautakunnan lupa- ja 
valvontajaosto. Lupa- ja valvontajaosto on delegoinut ympäristölupa-asioiden ratkaise-
misen ympäristötarkastajille (LupaJ 21.9.2021 § 7). 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Ympäristölupa käytöstä poistettujen öljysäiliöiden, mittareiden ja huoltoasematavaroi-
den varastoaluelle on myönnetty Vihannin kunnan ympäristölautakunnassa 30.1.2002 
§ 19. Lupa on myönnetty toistaiseksi voimassaolevana. 

Päätöksestä on valitettu ja annettu Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.12.2002 nro 
02/0216/3, jossa hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. 

VHO:n päätöksestä on valitettu ja annettu Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
22.10.2003 taltionumero 2564, jossa valitus on hylätty, eikä hallinto-oikeuden pää-
töstä ole muutettu. 

Toiminnalle ei ole asetettu ympäristönsuojelulain 59 § mukaista vakuutta. 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Toiminnan sijainti: Vihanti, ~Malmitie 431, 86400  Vihanti, Kiinteistö Sivumaa, Rno: 
678-418-17-44 (Ympäristöluvassa Kuusisto 17:33). 

Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. 
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ASIAN KÄSITTELY 

Hakemuksesta ei kuulutettu julkisesti. Hallintolain (434/2003) 34 § 2 momentin 5 koh-
dan mukaan asia voidaan ratkaista kuulematta, mikäli kuuleminen on ilmeisen tarpee-
tonta.  

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, eikä asian vireille tulosta ole kuulutettu, koska asian 
ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin.  

Tarkastukset 

Viimeisin määräaikaistarkastus alueella on tehty 28.11.2019. Alueella on käyty paikan 
päällä 14.10.2021 ja todettu alue tyhjennetyksi ympäristöluvan mukaisen toiminnan 
tavaroista. 

RATKAISU 

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja päättää, että Autokotila Oy:n ympäristölupa 
(Vihanti YMLA 30.1.2002 § 19) varastointialueelle kiinteistöllä Sivumaa Rno: 678-418-
17-44 raukeaa.  

Toiminnan lopettamista koskevat lupamääräykset 

Toiminnan lopettamisen johdosta ei YSL 94 § mukaisesti anneta erillisiä lupamääräyk-
siä.  

Ratkaisun perustelut 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa rau-
keaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toiminnan-
harjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantu-
misen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.  

Mikäli myöhemmin ilmenee toiminnasta aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista, voidaan hänet edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laa-
juus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumisen aiheuttaja on 
vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt (YSL 133 § ja 135 
§). 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Lupa katsotaan rauenneeksi tämän päätöksen saatua lainvoiman. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 22, 27-28, 40-44, 59, 83-85, 88, 94, 96, 133, 135, 
170, 172, 190-191, 205 §, Liite 1: Taulukko 2: kohta 13f 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2, 11-15, 23 § 
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Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan ympäristövalvonnan lupa- ja valvontamaksu-
taksa (Raahe, Rakennetun ympäristön ltk: 17.11.2020, tullut voimaan 1.1.2021)  

Päätösvallan delegointi ympäristötarkastajille (Raahen kaupunki, lupa- ja valvontaja-
osto 21.9.2021 § 71) 

 

KÄSITTELYMAKSU 

Raahen kaupungin ympäristövalvonnan taksa (voimassa 1.1.2021 alkaen) mukaisesti: 

Päätös luvan rauettamisesta   300 € 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

 Hakija 

Jäljennös päätöksestä 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (sähköisesti) 
Ympäristöterveydenhuolto (sähköisesti) 

Ilmoitus päätöksestä  

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto 

Ilmoittaminen ilmoitustaululla 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Raahen kaupungin internet-sivuilla 

 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-
osoitus on liitteenä. 

 
 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Raahen kaupungin asianhallintajärjestel-

mässä 
 

Anu Kiviniitty 
ympäristötarkastaja 
puh. 044 4393 633 
anu.kiviniitty@raahe.fi 

 
 
Liite  Valitusosoitus
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LIITE 

 

VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen   

Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Vaasan hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa. 

Valitusaika Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä, joka on 7. päivä 
kuulutuksen julkaisupäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 

Valitusoikeus    
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympä-
ristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toi-
minta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu 
kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä 
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä 
etua valvova viranomainen.  

Valituksen sisältö ja liitteet  
Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1. päätös, johon haetaan muutosta 
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
4. valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joi-

hin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa  
5. valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoit-

taa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä 
epäillä. 

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

 Valituskirjelmään on liitettävä 
1. päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
2. tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvi-

tys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle vi-

ranomaiselle 
4. asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja 

 
Valituksen toimittaminen  

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi toimittaa 
perille henkilökohtaisesti tai lähettäjän omalla vastuulla myös postitse, lähetin välityksellä, teleko-
piona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että 
se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä viraston aukioloaikana. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

käyntiosoite:   Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:   PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:   vaasa.hao@oikeus.fi 
aukioloaika:   arkisin klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu   

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on Tuomioistuin-
maksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisasetuksen 
(1383/2018) mukaan 260 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäynti-
maksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen 
on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä-
kohtainen. 


