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ASIA 

Inhan tehtaat Oy Ab:n ympäristöluvan raukeaminen, Ähtäri 

HAKIJA 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luon-

nonvarat vastuualue 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Inhan tehtaat Oy Ab sijaitsee Ähtärin kaupungissa Hankaveden kylässä kiin-

teistöllä Fabrik 989-402-3-367 osoitteessa Saarikyläntie 21, 63700 Ähtäri. 

 

HAKEMUKSEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulaki 88 § 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 § 2 momentin kohta 2 f)  

 

ASIAN VIREILLETULO 

Hakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

13.12.2018. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET 

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 3.5.2007 myöntänyt ympäristöluvan (LSU-

2005-Y-792 (111)) Inhan Tehtaat Oy Ab:lle alumiiniveneiden, ovi- ja ikkunasa-

ranoiden sekä rautateiden kiskonkiinnitystarvikkeiden valmistukseen. Työvai-

heisiin kuului alumiinin ja teräksen työstäminen sekä metallituotteiden pintakä-

sittely sähkösinkityksellä sekä märkä- ja pulverimaalauksella. 

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt vesiluvan (LSY-2006-Y-

282) 31.5.2007 Inhan Tehtaat Oy:lle veden johtamiseen Inhanjoesta. 

 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Saranatuotanto, sähkösinkitys, jätevedenkäsittely ja jauhemaalaus on lope-

tettu Inhan tehtailla vuonna 2008. Märkämaalaamotoiminta on siirtynyt 
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Lainisalo Oy:lle vuonna 2009, mutta märkämaalaamon laitteistot ovat edelleen 

Inhan tehtaiden omistuksessa. Länsi-Suomen ympäristökeskus on siirtänyt 

17.12.2009 Inhan Tehtaat Oy Ab:lle myönnetyn ympäristöluvan määräyksi-

neen märkämaalaamotoiminnan osalta Lainisalo Oy:lle. Lainisalo Oy:n toimin-

taan kuuluvat lupamääräykset 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 

ja 22. Inhan tehtaat Oy Ab:n toimintaan kuuluvat lupamääräykset 1, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21 ja 22. Lainisalo Oy:n tulee rekisteröidä toimin-

tansa (YSL 116 §) kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuoje-

lun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten ympäristönsuojelulain liitteen 2 koh-

dan 6 perusteella, mikäli orgaanisten liuottimien kulutus nykyisessä toimin-

nassa ylittää 5 tonnia vuodessa.  

 

Inhan Tehtaat Oy Ab ilmoitti 30.8.2018 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle, että takomotoiminta on lopetettu kokonaisuudessaan 

31.12.2017. Samalla on loppunut takomotoimintaan kuuluva jäähdytysveden 

ottaminen Inhanjoesta. Inhan Tehtaat Oy Ab:n toimintaan kuuluu takomotoi-

minnan loppumisen jälkeen vain alumiiniveneiden valmistusta, mikä ei ole ym-

päristönsuojelulain perusteella ympäristöluvanvaraista toimintaa.  

 

Vapo Oy ylläpitää Inhan Tehtaat Oy Ab:lle lämpöenergiaa tuottavia kattiloita. 

Käytössä on 1,5 MW:n pellettikattila ja kolme kevyen polttoöljyn öljykattilaa va-

rakattiloina (1,8 MW, 0,75 MW ja 0,75 MW). Takomotoiminnan loputtua 

31.12.2017 Vapo Oy:n ylläpitämät kattilat eivät ole osa ympäristöluvanvaraista 

toimintaa ja siten kattiloihin sovelletaan 1.1.2018 voimaan tullutta valtioneu-

voston asetusta keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympä-

ristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017). Siirtymäsäännösten mukaan Vapo 

Oy:n tulee rekisteröidä toiminta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ym-

päristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten 1.1.2030 mennessä. 

 

Inhan Tehtaat Oy Ab:n ympäristöluvan tarkistushakemus tuli jättää 31.12.2017 

mennessä. Ympäristönsuojelulaki muuttui 1.5.2015 ja silloin kumottiin ympä-

ristönsuojelulain (527/2014) 71 §:n määräys lupamääräysten tarkistamisesta, 

mutta valvontaviranomaisen on arvioitava tällaisen luvan 89 §:n mukainen lu-

van muuttamisen tarve viimeistään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin 

luvan tarkistamista koskeva hakemus oli määrä jättää lupaviranomaiselle.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut ympäristöluvan tarkistamistar-

peen ja esittää, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rauettaa (YSL 

88 §) Inhan Tehtaat Oy Ab:lle 3.5.2007 myönnetyn ympäristöluvan, koska ny-

kyisen ympäristölainsäädännön mukaan toiminta ei ole enää ympäristölupa-

velvollista. 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemusta ei ole kuulutettu. 

Lausunnot 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen esittämästä hakemuksesta on pyydetty 

lausunto Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
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Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei ole jättänyt lausuntoa 

hakemuksesta. 

Luvanhaltijan kuuleminen ja vastine 

Inhan Tehtaat Oy Ab:lle, Lainisalo Oy:lle ja Vapo Oy:lle on annettu mahdolli-

suus antaa vastine Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen esityksestä. 

 

Vapo Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa hakemuksesta.  

 

Inhan Tehtaat Oy Ab ja Lainisalo Oy eivät ole jättäneet vastinetta. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että Länsi-Suomen ympä-

ristökeskuksen 3.5.2007 Inhan Tehtaat Oy Ab:lle myöntämä ympäristölupa 

(LSU-2005-Y-792 (111)) Ähtärin kaupungissa kiinteistöllä Fabrik 989-402-3-

367 tarpeettomana raukeaa. 

 

Aluehallintovirasto ei anna määräyksiä toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista.  

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päät-

tää, että lupa raukeaa, kun toiminta on loppunut. Asian voi panna vireille myös 

valvontaviranomainen. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on esittänyt luvan rauettamista, koska luvan-

varainen toiminta kiinteistöllä on pysyvästi loppunut.  

 

Ympäristöluvan raukeamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan ympä-

ristönsuojelulain 88 §:n mukaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä sääde-

tään. Aluehallintovirasto ei ole pitänyt tarpeellisena hakemuksesta tiedotta-

mista asian vähäinen merkitys ja asian laatu huomioon ottaen. 

 

Aluehallintovirasto katsoo, että toiminnan lopettamisesta ei ole tarpeen antaa 

erityisiä määräyksiä.  

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta 

muutosta. (Ympäristönsuojelulaki 198 §) 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki 88 §, 116 §, liite 1, liite 2 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiatuotantoyksiköiden ja -laitosten 

ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017)  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tästä päätöksestä ei peritä maksua. 
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Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan viranomaisen aloitteesta vireille pan-

nun asian käsittelystä ei peritä maksua. 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Ähtärin kaupungin virallisella ilmoi-

tustaululla. Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston internetsivuilla 

osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

 

JAKELU 

Päätös 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue 

Inhan Tehtaat Oy Ab 

Lainisalo Oy 

Vapo Oy 

 

Päätös tiedoksi 

Ähtärin kaupunki 

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Suomen ympäristökeskus 
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MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-

teen.  

 

LIITTEET 

 Valitusosoitus 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristölakimies Katja Söderlund ja esitellyt ympäristöy-

litarkastaja Tiina Eskola. 

 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. 
 

 

 

 

 

 

 



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 
Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeu-

delta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä mää-

räaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 17.4.2019. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk-

sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmene-
vät, 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 Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on 
niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti 
vaasa.hao@oikeus.fi) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-

mää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti 
selvitys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjel-
män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. 
Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
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:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-käyntimaksu on 260 euroa.  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 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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