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Päätös jätteiden ammattimaisen ja laitosmaisen käsittelyn ympäristöluvan raukeamisesta

818/11.01.00/2022   
  

Asianosaiset Remeo Oy Y-tunnus 0946005-4
Linjatie 6
01260 VANTAA

Selostus asiasta Päätös jätteiden laitosmaisen ja ammattimaisen käsittelyn 
ympäristöluvan raukeamisesta
Betonimyllärinkatu, Raahe, Kiinteistö 678-23-2306-18.

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Ympäristöluvan rauettamiseen liityvällä tarkastuksella 27.7.2022 
on todettu, että toimintaa ei aiota jatkaa. Toiminnanharjoittaja 
on jättänyt 18.8.2022 hakemuksensa koskien ympäristöluvan 
rauettamista (YSL 88 §) sekä vakuuden vapauttamista (YSL 61 §).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee 
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 f 
mukaisesti ympäristölupahakemukset, kun kyseessä on muu … 
jätelain soveltamisalaan kuuluva jätteen käsittely, joka on 
ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 
000 tonnia vuodessa.

Raahen kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva
lupa- ja valvontajaosto on delegoinut ympäristönsuojelulain
mukaiset kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt
tehtävät, pois lukien asiat, jotka sisältävä hallinnollisen pakon
käyttämistä, johtavalle ympäristötarkastajalle,
ympäristötarkastajille ja heidän varahenkilöilleen (Raahen
kaupungin lupa- ja valvontajaosto 21.9.2021 § 71).

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Remeo Oy:lle, y-tunnus 0946005-4, on myönnetty Raahen 
kaupungin ympäristösihteerin myöntämä ympäristölupa 
26.3.2020, §11/2020, jätteiden ammattimaiseen tai 
laitosmaiseen käsittelyyn siirtokuormausasemana.

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Toiminta sijaitsee osoitteessa Betonimyllärinkatu 2, 92120 Raahe, 
kiinteistöllä 678-23-2306-18. Kiinteistön omistaa Raahen 
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kaupunki ja toiminnanharjoittajalla on ollut vuokrasopimus 
kiinteistöön.

TARKASTUS
Alueelle on tehty ympäristöluvan mukaisesti lopputarkastus
27.7.2022, jolloin on todettu, että alue oli tyhjennetty ja siistitty.
Hallissa tai alueella ei ollut enää jätteitä tai varastoitua tavaraa. 
Hiekan- ja öljynerotuskaivot olivat tyhjennetty ja siirtoasiakirjat 
toimitettu ympäristövalvonnalle. Toiminnan lopettamisen 
jälkeiset vaadittavat toimenpiteet katsottiin tehdyksi.

ASIAN KÄSITTELY
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 2 momentin mukaisesti luvan
raukeamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä YSL
96 §:ssä säädetään.

Päätös Raahen kaupungin ympäristötarkastaja päättää, että Remeo Oy:n 
ympäristölupa jätteen ammattimaiselle tai laitosmaiselle 
käsittelylle (Raahen kaupungin ympäristösihteeri 26.3.2020 § 11) 
raukeaa.

Toiminnan lopettamiseen liittyen ei katsota olevan tarpeen antaa 
erityisiä lupamääräyksiä.

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

RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa,
että toiminta on lopetettu.

Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan
päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten
mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi,
toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

Alue on ympäristöluvan mukaisesti lopputarkastettu 27.7.2022.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Lupa katsotaan rauenneeksi tämän päätöksen saatua lainvoiman.
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KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu peritään Raahen kaupungin ympäristövalvonnan 
voimassa olevan taksan mukaisesti:

Päätös luvan rauettamisesta (YSL 88 §) 300 €

Allekirjoitus

  
Ympäristötarkastaja
niini.tuikkanen@raahe.fi
puh. 044 439 3633

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Raahen kaupungin 
asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksianto Päätös
Remeo Oy

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

Ilmoitus päätöksestä
Raahen kaupunki / Mikko Moilanen
Ruona Oy
Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto, tiedoksi

Päätöksestä ilmoittaminen
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Raahen kaupungin 
verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Valitusosoitus

Valitusviranomainen 

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

Valitusaika

mailto:niini.tuikkanen@raahe.fi
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Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen 7. päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu 
vielä seuraavan arki-päivän.

Valitusoikeus 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-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, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
5. valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse 
allekirjoittaa, 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 
laatijana 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 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle 
viran-omaiselle
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, 
telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin 
ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä viraston aukioloaikana.

Yhteystiedot: Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamo
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
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Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: arkisin klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisasetuksen (1122/2021) mukainen. 

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään 
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen.


