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Päätös tuulivoimalalle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta
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Asianosaiset Infinergies Finland Oy Y-tunnus 2370189-7
Karppilantie 20
90450 Kempele

Selostus asiasta Päätös tuulivoimalan ympäristöluvan raukeamisesta
Raahe, Vihanti, Kinttukangas, kiinteistö 678-420-23-28 KUMPURA 

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Lupaviranomainen on laittanut ympäristöluvan raukeamista koskevan asian 
vireille omasta aloitteestaan 26.4.2022. Kyseessä on Infinergies Finland Oy:lle 
yhdelle tuulivoimalalle myönnetyn Vihannin kunnan ympäristölupaviranomaisen 
ympäristöluvan (ympäristölupapäätös Vi1/2012 20.4.2012) raukeaminen.

Luvanhaltija on 2.5.2022 ilmoittanut, että ympäristöluvanvaraista toimintaa ei ole 
aloitettu eikä sitä ole tarkoitus aloittaa. Alueelle ei ole rakennettu tuulivoimalaa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 3 momentin mukaisesti kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain (527/2014, 
YSL) 27 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kohtuutonta haittaa 
naapuruussuhteissa aiheuttavan toiminnan lupa-asian.

Raahen kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva lupa- ja 
valvontajaosto on delegoinut 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
Infinergies Finland Oy:lle on myönnetty ympäristölupa yhdelle sähköntuottoon 
tarkoitetulle 3,0 MW tehoiselle tuulivoimalalle Vihannin kylän tilalle Kumpura 
RN:o 23:28 (Vihannin kunnan ympäristölupaviranomaisen ympäristölupapäätös 
Vi1/2012, annettu 20.4.2012).

SIJAINTIPAIKKA 
Toiminnan sijainti: Raahe, Vihanti, Kinttukangas, kiinteistö 678-420-23-28 
KUMPURA
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ASIAN KÄSITTELY

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

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asia voidaan 
ratkaista kuulematta, mikäli kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. 

Hakemusta ei ole annettu tiedoksi julkisesti kuuluttamalla, koska asia on katsottu 
merkitykseltään niin vähäiseksi, eikä asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan 
oikeuteen tai etuun. Hakemuksesta ei myöskään ole kuultu asianosaisia, koska 
hakemus ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, eikä kuultavia 
asianosaisia näin ollen ole. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 

Asian ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä 
toiminnan loppumisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Toimintaa ei ole aloitettu 
eikä tuulivoimalaa rakennettu.

TARKASTUKSET
Alueelle ei ole tehty luvan raukeamiseen liittyvää tarkastusta.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 22–23, 27, 34, 40, 42-44, 83, 
85, 88, 96, 172, 190-191, 198, 205 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2, 11–15 § 
Hallintolaki (434/2003) 11, 34 §
Ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen 
viranhaltijoille (Raahen kaupunki, lupa- ja valvontajaosto 
21.9.2021 § 71)
Raahen kaupungin ympäristövalvonnan taksa (Raahe, rakennetun 
ympäristön ltk: 17.11.2020 § 162)

Päätös Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja päättää, että 
Infinergies Finland Oy:n ympäristölupa yhdelle sähköntuottoon 
tarkoitetulle 3,0 MW tehoiselle tuulivoimalan toiminnalle 
Vihantiin tilalle Kumpura RN:o 23:28 (Vihannin kunnan 
ympäristölupaviranomainen Vi1/2012 20.4.2012) raukeaa.

Toiminnan lopettamista koskevat lupamääräykset
Toiminnan lopettamiseen liittyen ei katsota olevan tarpeen antaa erityisiä 
lupamääräyksiä. Toimintaa ei ole aloitettu.

RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa 
raukeaa, jos toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole 
aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä 
määrätyn tätä pidemmän ajan kuluessa. 
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Ympäristölupapäätöksessä ei ole annettu määräystä toiminnan aloittamisen 
määräaikaan tai luvan raukeamiseen liittyen. Lupamääräyksen 16 mukaisesti 
lupapäätös on voimassa toistaiseksi. 

Ympäristölupa on saanut lainvoiman Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 
16.6.2014 nro 14/0206/2. Toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan 
lainvoimaiseksi tulosta. Tuulivoimalaa ei ole rakennettu eikä aiota rakentaa 
alueelle. Alueella ei ole ollut toimintaa.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Lupa katsotaan rauenneeksi tämän päätöksen saatua lainvoiman.

KÄSITTELYMAKSU
Käsittelymaksu peritään Raahen kaupungin ympäristövalvonnan voimassa olevan 
taksan mukaisesti:

Päätös luvan raukeamisesta (YSL 88 §) 300 €

Allekirjoitus

Ilona Varis
Ympäristötarkastaja
puh. 044 439 3503
ilona.varis@raahe.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Raahen kaupungin 
asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksianto Päätös
Infinergies Finland Oy

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

Ilmoitus päätöksestä
Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto

Päätöksestä ilmoittaminen
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Raahen kaupungin 
verkkosivuilla.

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



Raahen kaupunki Viranhaltijapäätös

Ympäristötarkastaja 04.05.2022 § 12/2022
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
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.


