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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 
Muutoksenhakija ja luvan hakija  
 
 Jahotec Oy 

 
Päätös, johon on haettu muutosta 

 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 7.3.2019 nro 28/2019  
 
Aluehallintovirasto on hylännyt biokaasulaitoksen toiminnan olennaista muut-
tamista koskevan ympäristölupahakemuksen. Muutoshakemus koskee laitosta, 
joka sijaitsee Limingan kunnassa osoitteessa Lännentie 19 olevilla kiinteis-
töillä Peltola 425-402-45-24 ja Tiemaa 425-402-45-36 ja jossa käsitellään 
muualla syntynyttä vaarallista jätettä 
 
Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti: 
 
Biokaasulaitoksen toiminnalla on Limingan kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen 3.3.2014 antama ympä-
ristölupa (OUKA/3488/11.01.00.01/2013), jonka mukaan laitoksella käsiteltä-
vien jätteiden määrä saa olla enintään 10 000 tonnia. Käsiteltävien syötteiden 
keskinäiset suhteet voivat vaihdella. Laitoksella saa käsitellä peltobiomassoja 
sekä umpi- ja sakokaivolietteitä ja puhdistamolietteittä, kasviperäisiä jätteitä 
sekä sivutuoteasetuksen mukaisia luokkien 2 ja 3 eläinperäisiä sivutuotteita, 
joiden käsittely ilman laitoksella tapahtuvaa painesterilointia on sivutuote-
asetuksen mukaan mahdollista. 
 
Lupaa on haettu toiminnan laajentamiseen. Laajennuksen jälkeen laitoksen kä-
sittelykapasiteetti on 19 000 tonnia vuodessa. Laitoksella käsitellään kuiva- ja 
märkämädätyksellä muun muassa jätevesilietteitä, elintarviketeollisuuden si-
vutuotteita, teurasjätteitä, kasvibiomassoja, biojätteitä ja lantaa. Laitoksella tul-
laan käsittelemään myös jätemetanolia enintään 20 tonnia vuodessa.  
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Limingan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on aloittanut hakemuksen 
käsittelyn. Koska hakija on täydentänyt hakemustaan siten, että laitoksella tul-
laan käsittelemään myös jätemetanolia, joka on vaarallinen jäte, kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hakemuksen 18.4.2017 päivätyllä kir-
jeellä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Aluehallintovirasto 
on pyytänyt hakijaa toimittamaan päivitetyn ympäristölupahakemuksen ja täy-
dentämään hakemustaan. Hakija on 15.1.2018 toimittanut aluehallintoviras-
toon päivitetyn ympäristölupahakemuksen, joka on korvannut aiemman hake-
muksen liitteineen. 
 
Toiminta sijoittuu alueelle, jolla ei ole asemakaavaa. Alueella on voimassa  
Oulun seudun yleiskaava. Biokaasulaitos sijoittuu maatalousalueelle (MA), 
joka on merkitty Oulun seudun yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaksi pel-
toalueeksi. Alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Alue on maiseman kannalta 
merkittävä peltoalue, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja 
rakennuksia tai rakennelmia. 
 
Ympäristönsuojelulain perustelumuistiossa lain 12 §:n perustelussa todetaan, 
että aluevarauksen pääkäyttötarkoituksen yhteyteen soveltuvan toiminnan si-
joittaminen olisi mahdollista. Toiminnan sijoittamisen arviointi suhteessa kaa-
vaan edellyttäisi tarvittaessa lausunnon hankkimista kunnan rakennusvalvonta-
viranomaiselta, kaavoituksesta vastaavalta kunnan viranomaiselta tai maakun-
takaavan osalta maakunnan liitolta. 
 
Asiassa on pyydetty Limingan kunnan kaavoitusviranomaisen lausunto. Li-
mingan kunta on antamassaan lausunnossa todennut, että laajennuksen myötä 
kysymyksessä on jätteiden teollinen käsittely eikä enää voida puhua maatalou-
teen liittyvästä tukitoiminnosta alkuperäisen hakemuksen hengessä. Maankäy-
tön suunnitelmissa alue on varattu maatalouden tarpeisiin. Laajennus haetussa 
mittakaavassa ja toiminnan laajentaminen on Oulun seudun yleiskaavan hen-
gen vastainen. Lausunnossa on todettu, että nykyinen toiminta on aiheuttanut 
alueella ristiriitoja. Alueen naapuruston asukkaat ovat valittaneet ja olleet huo-
lissaan toiminnan aiheuttamista hajuhaitoista ja liikennemäärien kasvamisesta. 
 
Limingan kunta on antamassaan lausunnossa todennut, että toiminta voi jatkua 
olemassa olevan luvan puitteissa, nykyisessä paikassa ja laajuudessa siten, että 
laitokseen voidaan tehdä nykyisen toimintavolyymin edellyttämiä riskienhal-
linta-, tehostamis- ynnä muita toimia. Jätteiden käsittely uuden hakemuksen 
laajuisessa teollisessa mittakaavassa ja kaupallisessa tarkoituksessa edellyttää 
toiminnan sijoittamista haittojen ja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi siihen 
soveltuvalle alueelle, joka on varattu myös maankäytön suunnitelmissa toimin-
nan luonteen mukaiseen toimintaan. 
 
Aluehallintovirasto on järjestänyt hakemuksen käsittelyyn liittyen neuvottelun, 
jossa käytiin läpi myös alueen kaavoitustilannetta. Kunnan kaavoitusarkkitehti 
totesi tilaisuudessa, että alueelle ei ole valmisteilla kaavamuutoksia eikä suun-
nittelutarveratkaisu ole mahdollinen, koska alueella on koettu haittoja jo lai-
toksen nykyisestä toiminnasta. 
 
Alueella ei ole hakemuksen mukaiselle toiminnalle muita mahdollisia ympä-
ristönsuojelulain 11 § 2 momentin 5 kohdan mukaisia sijoituspaikkoja, sillä 
kyseessä on toiminnan laajentaminen olemassa olevan biokaasulaitoksen yh-
teyteen ja haettu toiminta kytkeytyy tiiviisti jo olemassa oleviin rakenteisiin. 
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Biokaasulaitoksen läheisyydessä on ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 
4 kohdan mukaisen tarkastelun perusteella herkkiä alueita, koska biokaasulai-
tos sijoittuu alueelle, jonka läheisyydessä on asuinrakennuksia. Lupahakemuk-
sesta saatujen useiden muistutusten ja mielipiteiden mukaan biokaasulaitoksen 
nykyisestä toiminnasta lähialueen asukkaille aiheutuneita haittoja ei ole lupa-
määräyksin tai toiminnan ympäristönsuojelun tasoa tehostamalla pystytty estä-
mään. Lähiympäristön asukkaat ovat kokeneet nykyisestä toiminnasta aiheutu-
van muun muassa haju- ja meluhaittoja. Lupahakemuksella haetaan lupaa ny-
kyisen toiminnan kaksinkertaistamiseen, minkä ei katsota ainakaan vähentävän 
toiminnasta aiheutuvaa rasitusta lähialueen asukkaille. 
 
Aluehallintovirasto on ottanut hakemuksen hylätessään huomioon alueen ja 
sen ympäristön oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen ja 
aluetta koskevat kaavamääräykset ympäristönsuojelulain 11 § 2 momentin 4 
kohdan mukaisesti. 
 
Kyseessä on jätteenkäsittelylaitos. Tarkastuskäynnillä saadun tiedon mukaan 
laitokselle vastaanotettavista jätteistä noin 80 % on jätevedenpuhdistamojen 
lietteitä ja 15 % sakokaivolietteitä. Ympäristönsuojelulain perustelumuistiossa 
lain 12 §:n perustelussa todetaan, että aluevarauksen pääkäyttötarkoituksen yh-
teyteen soveltuvan toiminnan sijoittaminen olisi mahdollista. Toiminnanhar-
joittajan käsityksen mukaan toiminta liittyy maatalouteen ja on maatalouden 
liitännäiselinkeino. Mikäli kyseessä olisi maatilakokoluokan biokaasulaitos, 
jossa käsiteltäisiin maatilan omassa tuotannossa muodostuvaa lantaa ja rehujä-
tettä, biokaasulaitoksen toimintaa olisi mahdollista pitää kaavan mukaisen pää-
käyttötarkoituksen mukaisena toimintana. Lupahakemuksen mukaisessa toi-
minnassa on kyse alueen mittakaavassa suurehkosta jätteenkäsittelytoimin-
nasta, jossa käsiteltävät jätteet voisivat olla pelkästään jätevedenpuhdistamon 
lietteitä ja sakokaivolietteitä ja lisäksi vaarallisia jätteitä. 
 
Limingan kunnan rakennustarkastajalta 22.2.2019 saadun tiedon mukaan Li-
mingan kunnassa ei ole vireillä suunnittelutarveratkaisuhakemusta, joka kos-
kisi Jahotec Oy:n biokaasulaitosta. Viimeisimmästä vireillä olleesta suunnitte-
lutarveratkaisuhakemuksesta on annettu kielteinen päätös 12.9.2017  
(2017/13 §). Hakemus koski varastokatoksen, lämpökaivon, aitauksen ja melu-
vallin rakentamista. Kielteisen päätöksen perusteluna on esitetty muun muassa, 
että hakijan tarkoituksena on ollut täydentää ja tukea nimenomaan biokaasulai-
toksen toimintaa, ei niinkään maatalouselinkeinon harjoittamista. Toteutues-
saan rakentaminen muuttaisi perinteisen maatalousalueen teollisuusalueen 
luonteiseksi, joka tällä hetkellä voimassa olevan yleiskaavan mukaan ei ole 
mahdollista. 

 
Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 
Jahotec Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja asia pa-
lautetaan aluehallintovirastolle, jonka tulee asiaa uudelleen käsitellessään sel-
vittää ympäristöluvan myöntämisedellytysten täyttyminen.  
 
Mikäli päätös kumotaan tai asia palautetaan, Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rasto on velvoitettava korvaamaan asianosaisen oikeudenkäyntikulut 2.800 eu-
roa lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla, koska aluehallintovirasto on aiheuttanut 
oikeudenkäynnin virheellisellä päätöksellään.  
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Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 
 
Aluehallintovirasto on lupapäätöksessään tehnyt virheen jo ilmoittaessaan, 
millä perusteella toimintaan tarvitaan lupa. Kohdassa “Luvan hakemisen pe-
ruste” aluehallintovirasto on todennut, että lupaa haetaan ympäristönsuojelu-
lain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 f) perusteella. Laitos 
ei kuitenkaan täytä tässä kohdassa kuvattuja kriteerejä. Laitoksen käsittelyka-
pasiteetti on noin 52 tonnia vuorokaudessa, kun aluehallintoviraston mainitse-
man kohdan perusteella raja-arvot olisivat 75 tai 100 tonnia vuorokaudessa. 
Liitteen 1 taulukko 1 kohta 13 sisältää ammattimaisen ja laitosmaisen jätteen 
käsittelyn. Ympäristöluvassa käsitelty laitos ei kuitenkaan täytä mitään näistä 
kriteereistä, jolloin aluehallintovirasto on luokitellut laitoksen väärin perustein 
ammattimaiseksi tai laitosmaiseksi jätteenkäsittelyksi. Nämä tiedot myös käy-
vät ilmi hakemuksesta. 
 
Aluehallintovirasto on tulkinnut väärin laitoksen kuuluvan taulukkoon 1 eli 
niin sanottuihin direktiivilaitoksiin, mikä on myös voinut vaikuttaa päätöshar-
kintaan hakijan vahingoksi. Jo tällä perusteella päätös tulisi palauttaa aluehal-
lintovirastolle uudelleen ratkaistavaksi, koska päätöksessä on olennainen virhe 
jo sen vuoksi, että aluehallintovirasto on arvioinut luvan tarpeen väärän lain-
kohdan nojalla. 
 
Liitännäiselinkeino-osiossa yhtiö on esittänyt, että aluehallintovirasto on pe-
rustanut päätöksensä osittain ympäristönsuojelulain 12 §:ään, jonka mukaan 
luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa yleiskaavan vastaisesti. Aluehallintovi-
rasto on katsonut, että kyseessä ei ole maatalouden liitännäiselinkeino vaan 
itsenäinen jätteenkäsittelytoiminta. Aluehallintovirasto on myös perustellut 
päätöksen hylkäämistä sillä, että kyseessä on teollinen toiminta, joka ei sovellu 
kaavassa maatalousalueelle.  
 
Nykyinen toiminta sijoittuu kaavassa maatalousalueelle (MA), joka on mer-
kitty Oulun seudun yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi. 
Oulun seudun yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden raken-
tamisesta todetaan seuraavaa: ”Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouskäyt-
töön. Alue sijaitsee maiseman kannalta merkittävällä viljelyalueella, jolle voi-
daan rakentaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. 
Alueelle voidaan sijoittaa myös maatalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan 
elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voi-
daan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, 
ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa.” 
 
Maisemalliset vaikutukset -osiossa yhtiö on esittänyt, että toiminta tai toimin-
nalle haettu laajennus eivät aiheuta maisemallisia haittoja, jotka voisivat olla 
esteenä luvan myöntämiselle. Limingan kunta on aiemmassa suunnittelutarve-
päätöksessään väittänyt, että toteutuessaan rakentaminen muuttaisi perinteisen 
maatalousalueen teollisuusalueen luonteiseksi, joka tällä hetkellä voimassa 
olevan yleiskaavan mukaan ei ole mahdollista. Aluehallintovirasto on myös 
perustanut oman hylkäävän päätöksensä osittain tähän ratkaisuun. 
 
Maatalousmaisemaksi mielletään yleensä peltoja sekä maatilarakennuksia. Pe-
rinteisten maatilarakennusten tilalle on tullut myös uudempia maatalousraken-
nuksia kuten erilaisia vilja- ja lietesäiliöitä, jotka voivat olla hyvinkin erottuvia 
maisemasta. Nämä mielletään kuitenkin kuuluvaksi maatalousmaisemaan. 
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Vastoin aluehallintoviraston ja Limingan kunnan kantaa yhtiö on katsonut, että 
rakentaminen ei aiheuttaisi maisemallisia vaikutuksia. Rakentaminen ei erot-
tuisi millään tavoin maatalousrakennuksista. Rakennukset eivät sijaintinsa ja 
sijoittelunsa vuoksi erotu maatalousmaisemasta millään tavoin. 
 
Biokaasutuslaitoksen kooltaan merkittävimmät osat ovat mädätejäännössäiliöt 
ja biokaasureaktori. Nykyään lietesäiliöt eivät usein ole katettuja, mutta jat-
kossa tämä tulee yleistymään kiristyvän sääntelyn vuoksi. Tämän lisäksi suun-
niteltuihin rakennuksiin kuuluu lannan vastaanottoalue, esireaktori, nestesäiliö 
ja prosessirakennus. Lietesäiliöt kuuluvat osaksi maatalousmaisemaa. Niitä 
löytyy useiden maatilarakennusten yhteydestä. Lietesäiliöt eivät siis erotu 
maatalousmaisemasta. 
 
Biokaasulaitoksen harmaakattoiset pieni varastoallas, esireaktori sekä mädä-
tysjäännösvarasto eivät ulkonäöllisesti juurikaan poikkea katetuista lietesäili-
öistä. Vihreäkattoisen bioreaktorin kupurakennetta käytetään myös lietesäili-
öissä. Laitosalueen näkyvimmät rakennukset eivät siis poikkea maatalouskäyt-
töön tarkoitettujen rakennusten ulkonäöstä. Biokaasutuslaitos ei muullakaan 
tavoin erotu maisemasta. Alue rajautuu metsään yhdeltä suunnalta, ja toiselta 
suunnalta peltoihin. 
 
Alueen pohjoispuolella laitos ei voi aiheuttaa maisemahaittaa, sillä laitosalue 
rajautuu tiheään metsään. Itäpuolella sijaitsevan puuston vuoksi laitosta ei voi 
myöskään havaita Temmesjokea sivuavalta Juotontieltä tai nelostieltä. Alue on 
nähtävissä tieltä yhdestä suunnasta, mutta tästäkään suunnasta se ei erotu ta-
vallisessa maatalouskäytössä olevasta alueesta. 
 
Valitukseen liitettyyn kuvaan on merkitty laitoksen ja kahden lähimmän naa-
purikiinteistön väliset etäisyydet, jotka ovat noin 280 metriä ja noin 360 met-
riä. Alueella on runsaasti metsäsaarekkeita, jotka vähentävät mahdollisuuksia 
havaita laitosaluetta etäämmältä. Myös välissä oleva peltoalue vähentää laitos-
alueen näkymistä asuinrakennusten tonteille. 
 
Uudet rakennukset olisivat suurimmilta osin peitossa aiempien rakennusten ja 
muiden näköesteiden takana. Ne olisivat myös kooltaan ja näkyvyydeltään vä-
häisiä aiempaan rakentamiseen verrattuna. Tämän vuoksi toiminnan maisema-
haitat eivät käytännössä muuttuisi. Rakentaminen ei vaikuta haitallisesti alueen 
maaseutumaisemaan eikä laitosalue myöskään aiheuta lähialueen asukkaille 
muutosta viihtyvyyteen maisemallisista seikoista johtuen. Ympäristöluvan 
myöntäminen ei edellytä, että toiminnalla ei olisi mitään vaikutusta maaseutu-
maisemaan. 
 
Toiminnan ympäristövaikutukset -osiossa yhtiö on esittänyt, että toiminta voisi 
olla kaavan vastainen myös, jos se aiheuttaisi ympäristöhaittoja, jotka estäisi-
vät alueen kaavan mukaista käyttötarkoitusta. Nykyisen toiminnan ympäristö-
vaikutukset eivät juurikaan eroa hakemuksen mukaisen toiminnan ympäristö-
vaikutuksista. Haettuun toimintaan liittyvä uusi rakentaminen perustuisi koko-
naan ympäristöhaittojen vähentämiseen eikä kapasiteetin lisäämiseen. Nykyi-
nen toiminta aiheuttaa melu- ja hajupäästöjä. Päästöt ovat kuitenkin erittäin 
vähäisiä. 
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Toiminnasta on tehty melumittaus 22.9.2017 (Promethor Oy). Toiminnan me-
luisuus ei ole tämän jälkeen muuttunut. Meluselvityksessä on todettu, että me-
lumittauksilla ei voida luotettavasti mitata biokaasulaitoksen aiheuttamaa me-
lutasoa, koska alueella on niin huomattavaa taustamelua. Raportin mukaan 
taustamelua aiheutuu pääasiassa valtatiestä numero 4, johon etäisyyttä on 400 
metriä, ja viljapuimurista. Mittausten mukaan toiminnasta aiheutuu aggregaat-
timelua, joka kuulostaa dieselmoottorilta sekä rekka-autojen melua, joka on 
kolinaa ja muita lastinkäsittelyääniä. Melupäästöt lähimpiin asuinrakennuksiin 
olivat 33−41 dB(A), mikä vastaa tyypillisesti käytetyissä meluesimerkeissä 
hiljaista maaseutumaisemaa ja äänekkäimmillään kirjastoa. Melupäästöt olivat 
keskimäärin 39 dB(A) päivällä ja 33 dB(A) yöllä. 
 
Kun otetaan huomioon melupäästöjen vähäinen määrä ja alueella oleva tausta-
melu, ei meluhaittoja ympäristölle voida pitää merkittävinä. Alueella oleva 
valtatiestä ja tiettyinä vuodenaikoina viljakuivurista aiheutuva taustamelu on 
jatkuvasti niin suurta, että biokaasulaitoksen aiheuttamaa taustamelua ei kyetä 
edes mittaamaan lähimmiltä häiriintyviltä kohteilta. Melupäästöt eivät myös-
kään ole mittausten mukaan tyypiltään häiritseviä olemalla esimerkiksi kor-
keataajuisia tai muutoin melutasonsa häiritsevyydestä poikkeavia. Tämän 
vuoksi voidaan katsoa, että toiminnan melupäästöt eivät vaikeuta alueen käyt-
tämistä kaavassa mainittuun tarkoitukseen. Toiminnan laajentaminen ei myös-
kään lisäisi melun määrää. 
 
Toiminnanharjoittaja on suorittanut myös hajupäästöjen mittauksia. Näytteitä 
on otettu 18.10.2017 ja 12.12.2017. Näytteet on otettu suodattimien läheltä eli 
kohdista, joista laitoksen poistoilma johdetaan ulos. Laitoksen hajupäästöt alit-
tavat todella merkittävästi vastaavantyyppisten laitosten ympäristöluvissa ase-
tettavat arvot. Ne ovat yli kolmanneksen alempia. Lähtevän kaasun hajupitoi-
suuksia kuvattiin mittauksissa erittäin alhaisiksi. Oulun seudun ympäristötoimi 
on myös toimittanut hajuhaitan selvityksiä alueella. Analysoitaessa naapurei-
den ilmoituksia hajusta voidaan todeta, että yli puolet niistä (analyysissä 53 %) 
ovat teknisesti mahdottomia. Näissä tapauksissa valitus on kirjattu ajalle, jol-
loin tuulen suunta on ollut väärä, tai samalle ajalle on kirjattu hajuhaittaa kah-
delle toisistaan poikkeavalle tuulensuunnalle. Hajuhaitta ei voi levitä tuulta 
vastaan missään tilanteessa. 
 
Toiminnasta aiheutuu kuitenkin satunnaisia hajuhaittoja. Näitä aiheutuu sekä 
normaalissa toiminnassa että poikkeustilanteissa. Normaalissa toiminnassa ha-
juhaittoja aiheutuu kuorman purkujen sekä huoltojen aikana. Toiminnassa, jo-
hon nyt on haettu lupaa, kuorman purku muutettaisiin BAT- vaatimusten saa-
vuttamiseksi suljetuksi puruksi, joka olisi ympäristön kannalta täysin hajuton 
ratkaisu. Kuormaa purettaessa hajuhaitta on tuskin aistein havaittavissa edes 
viereiseltä Lännentieltä. Paikalla käytäessä ei tieltä voitu hajuaistilla havaita, 
että purku oli käynnissä. Huoltojen osalta taas toiminnan on todettu aiheutta-
van satunnaisia hajuhaittoja, mutta näistä naapurit eivät ole valittaneet tutki-
muksessa tai sen jälkeenkään. 
 
Tämän perusteella voidaan todeta, että toiminnan hajupäästöt ovat niin vähäi-
siä, etteivät ne häiritse alueen käyttöä kaavan mukaiseen tarkoitukseen. Toi-
minnan hajupäästöt ovat erittäin vähäisiä ja satunnaisia. Hajupäästöt eivät 
myöskään eroa maatalousalueen hajupäästöistä. Lähialueiden maatiloilla sijait-
see avolantaloita, jotka aiheuttavat täysin samanlaisia hajupäästöjä, mutta huo-
mattavasti voimakkaampina. 
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Toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat pääasiassa positiivisia. Biokaasutuk-
sen lopputuotteena syntyvää mädätettä käytetään lietteen sijasta lannoitteena 
lähialueen pelloilla. Liete on voimakkaan hajuista ja aiheuttaa merkittäviä, 
vaikkakin maaseutualueelle kuuluvia hajuhaittoja. Mädäte sen sijaan on lähes 
täysin hajutonta, mutta lannoitteena yhtä toimivaa kuin liete tai jopa toimivam-
paa kuin mädäte, koska ravinteet ovat siinä käyttökelpoisemmassa muodossa. 
Mädäte on myös ympäristöystävällisempää kuin kemiallinen lannoite, koska se 
vähentää ravinnekuormitusta erityisesti typen osalta. 
 
Biokaasulaitoksen toiminta osana maatalouselinkeinoa -osiossa yhtiö on esittä-
nyt, että vastoin aluehallintoviraston tulkintaa kyseessä on maatalouden liitän-
näiselinkeino. Aluehallintoviraston toteamus, että kyseessä olisi liitännäiselin-
keino vain silloin, jos toiminnassa käsiteltäisiin vain omia jätteitä, ei perustu 
lakiin tai oikeuskäytäntöön. Biokaasulaitokseen syötetään lietteitä. Lietteet 
voivat olla peräisin maatilatoiminnasta, karjataloudesta, elintarviketeollisuu-
desta tai jätevedenpuhdistamoilta. Sama laitos voi käsitellä kaikkia näitä liet-
teitä. Käytettäessä eri lähteistä olevia raaka-aineita saadaan ravinteikkaampia 
lopputuotteita. Biokaasulaitoksen kaasutusprosessi toimii myös paremmin käy-
tettäessä eri lähteistä olevia raaka-aineita ja tällä voidaan välttää myös kemi-
kaalien käyttöä prosessin ylläpidossa. Prosessin lopputuotteena syntyy pelto-
käytössä muihin lannoitteisiin, esimerkiksi karjanlantaan, verrattuna käytän-
nössä hajutonta mädätettä, jota voidaan käyttää lannoitteena. Kaikki prosessin 
tuottama mädäte on käytetty biokaasulaitokseen liittyvän maatilan maatalous-
toimintaan tai satunnaisesti lähialueiden maataloustoimintaan. 
 
Biokaasulaitoksen tuottama energia on käytetty kokonaisuudessaan maatilara-
kennusten energiantuotantoon, viljankuivaukseen sekä ajoneuvojen polttoai-
neena. Energiaa ei ole myyty kolmansille tahoille. Biokaasulaitoksen energian-
tuotanto on siis ollut samalla tavoin maatilan toimintaa tukevaa toimintaa kuin 
aurinkopaneeli tai pientuulivoimala olisivat. Laitoksen tuottamalla energialla 
on korvattu öljyn käyttöä 1 253 MWh. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 
325 tonnia vuodessa. 
 
Laitoksen käsittelykapasiteetti vastaa noin neljän keskisuuren maatilan vuosit-
taista lietteen tuotantoa. Laitos tuottaa mädätettä saman määrän kuin käsittelee 
lietteitä. Tämä voidaan levittää 200 hehtaarin peltoalalle, mikä vastaa ison vil-
jatilan peltoalaa. Jalostamattoman mädätteen markkinahinta on noin 5 euroa 
/tonni. Laitos ei kykene jalostamaan mädätettä. Sen kuljettaminen on kannatta-
vaa enintään 15 kilometriin asti. Mädätettä ei siis voida käyttää kannattavasti 
muuhun kuin omaan ja lähialueiden maatilatoimintaan. 
 
Biokaasulaitoksen toimimattomuus omana toimintanaan -osiossa yhtiö on to-
dennut, että aluehallintoviraston päätöksessä annetaan ymmärtää, että kyseessä 
olisi itsenäisesti jätteenkäsittelytoimintaa harjoittava laitos. Tämä väittämä pe-
rustuu siihen, että toiminnanharjoittajan maatilatalouden lietteet eivät riitä bio-
kaasulaitoksen toimintaan johtuen toiminnanharjoittajan maatilatalouden ra-
kenteesta. Kaikki biokaasulaitoksen lopputuotteet käytetään kuitenkin toimin-
nanharjoittajan maatilatalouteen. 
 
Aluehallintovirasto on perusteluissaan todennut, että kyseessä ei ole maatila-
kokoluokan biokaasulaitos. Tätä väittämää ei tarkemmin perustella, mutta il-
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meisesti päätelmä johtuu siitä, että biokaasulaitoksessa käsitellään myös mui-
den jätteitä. Päätelmä siitä, että kyseessä ei ole maatilakokoluokan biokaasulai-
tos on virheellinen. 
 
Biokaasulaitoksessa käsiteltävät lietemäärät ovat sellaisia, jotka voisivat syn-
tyä oman maataloustoiminnan yhteydessä. Joillain suurilla maatiloilla, joilla 
harjoitetaan karjataloutta, lietettä saattaa syntyä jopa 30 000 tonnia vuodessa. 
Maatalouden liitännäiselinkeinoksi pitäisi kuitenkin voida tulkita toiminta, 
jossa sekä omat jätteet että lopputuotteet ovat oman maatalouden piirissä. 
Koska haetun toiminnan mittakaava ei ole sellainen, että se ei voisi olla maata-
louteen liitännäinen elinkeino, ei pelkästään toiminnan suuruuden vuoksi voida 
tehdä johtopäätöksiä siitä, että kyseessä olisi ammattimainen jätteiden käsit-
tely. 
 
Toiminnanharjoittaja harjoittaa pääasiassa peltoviljelyä. Tämän vuoksi toimin-
nassa ei synny juurikaan lietteitä. Siinä, että toiminnanharjoittaja hankkii jät-
teitä ulkopuolelta, on kyse lähinnä ulkopuolisten raaka-aineiden hankinnasta 
omaa maataloutta tukevaan toimintaan. 
 
Biokaasulaitostoiminta ei ole itsenäisesti kannattava elinkeino. Vaikka sinne 
toimitetaankin ulkopuolelta jätteitä, joista peritään myös porttimaksuja, ei toi-
minta olisi kannattavaa ilman sen yhteydessä olevaa maataloutta. Toimintaa ei 
voida katsoa jätteidenkäsittelytoiminnaksi, koska sen harjoittaminen ei olisi 
mahdollista ilman sen yhteydessä harjoitettua maataloutta. Maataloustoiminta 
sen sijaan olisi kannattava itsenäisenä elinkeinona, mutta biokaasulaitostoi-
minta parantaa sen kannattavuutta. 
 
Naapureiden kärsimä haitta -osiossa yhtiö on liikennemäärien osalta esittänyt, 
että aluehallintovirasto on perusteluissaan ottanut huomioon Limingan kunnan 
lausunnon, jossa keskeisenä osana olivat asukkaiden valitukset hajuhaitoista ja 
liikennemääristä. Liikennemäärät lisääntyvät enintään noin 11 ajoneuvoa vii-
kossa. Täysillä kuormilla ajettaessa määrää voitaisiin vähentää yli kymmenen 
prosenttia. Tien nykyisellä käytöllä raskaita ajoneuvoja kulkee tiellä keskimää-
rin 44 ajoneuvoa vuorokaudessa eli 308 ajoneuvoa viikossa. Tämä tarkoittaa 
alle kolmen prosentin lisäystä liikennemääriin. Toiminnasta aiheutuisi yh-
teensä 20 ajoneuvomatkaa viikoittain. Tämä on vain hieman yli viisi prosenttia 
liikennemääristä kyseisellä tiellä. Kyseiset liikennemäärät ja niiden muutokset 
ovat niin vähäisiä, että ne eivät käytännössä ole havaittavissa alueen asukkai-
den näkökulmasta. Tämän vuoksi liikennemääristä aiheutuvat haitat eivät voi 
olla päätöksenteon perusteena. 
 
Melun osalta yhtiö on esittänyt, että aluehallintovirasto on valituksenalaisessa 
päätöksessä ottanut huomioon naapureiden kokeman meluhaitan. Toiminnasta 
ei aiheudu taustamelusta havaittavaa meluhaittaa. Naapureiden valitukset ovat 
tältä osin todennäköisesti perusteettomia, eikä niitä tulisi ottaa huomioon pää-
töstä tehtäessä. Naapureiden valitukset haitasta eivät tehtyjen melumittausten 
vuoksi ole mahdollisia, koska melu on käytännössä vaikeasti havaittavissa hil-
jaisuutensa vuoksi. Useiden valittajien kohdalla valtatie 4 on myös huomatta-
vasti lähempänä kuin biokaasulaitos. Valtatien liikennemäärät ovat noin 6 000 
autoa vuorokaudessa. Tästä aiheutuva melu on huomattavasti suurempaa kuin 
biokaasulaitoksesta aiheutuva melu. Laitos ei myöskään tyyppinsä vuoksi voi 
tuottaa enemmän melua toisina aikoina, vaan melu on jatkuvasti samanlaista. 
Tälläkään perusteella naapureiden valitukset siitä, että melua on aiheutunut 
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yksittäisinä päivinä merkittävästi eivät voi olla perusteltuja. 
Hajun osalta yhtiö on esittänyt, että toiminnasta aiheutuva hajuhaitta on erit-
täin vähäistä. Hajuhaittaa ei aiheudu havaittavissa määrin naapureille laitoksen 
toimiessa normaalisti. Haettu muutos toimintaan käytännössä poistaisi hajuhai-
tat kokonaan, mikä myös puoltaisi ympäristöluvan myöntämistä toiminnalle. 
Laitoksen virheellisestä toiminnasta johtuvat hajuhaitat ovat olleet erittäin sa-
tunnaisia. Niitä on toiminnan aikana esiintynyt noin kerran vuodessa, eivätkä 
naapurit juurikaan ole näiden sattuessa valittaneet ympäristötoimelle. Naapurit 
sen sijaan ovat valittaneet ympäristötoimelle usein laitoksen normaalin toimin-
nan aikana. 
 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 
 
Limingan kunnanhallitukselle sekä Limingan kunnan kaavoitusviranomaiselle 
ja terveydensuojeluviranomaiselle sekä Limingan Vesihuolto Oy:lle on varattu 
tilaisuus vastineiden antamiselle. Vastineita ei ole annettu. 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, 
ettei sillä ole lausuttavaa valituksen johdosta. 
 
Ruokavirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole asiasta lausuttavaa. 
 

 ovat vastineessaan viitanneet aluehallinto-
virastolle antamaansa muistutukseen. Lisäksi he ovat todenneet muun ohella, 
että vastineen antajien kiinteistö pihoineen sijaitsee noin  metrin etäisyy-
dellä biokaasulaitoksesta. Valituksessa ei mainita lainkaan Lännentien itäpuo-
lella olevia asuinkiinteistöä ja vapaa-ajan asuntoa, jotka sijaitsevat lähempänä 
laitosta kuin valituksessa olevaan kuvaan merkityt Lännentien länsipuolen 
naapurit. Laitos voidaan hyvin havaita itäpuolella laitoksen vieressä kulkevalta 
Lännentieltä. Peltoalue mahdollistaa laitosalueen esteettömän näkymisen lä-
heisille asuinkiinteistöille. Nykyinen laitosalue ja suunnitellut laajennukset ei-
vät sovellu maisemallisesti arvokkaaseen perinteiseen peltomaisemaan. 
 
Liminkaa lähimpänä sijaitsevat Ilmatieteenlaitoksen tuulta mittaavat havainto-
asemat ovat Oulunsalon Pellonpään asema noin 15 kilometriä Limingasta poh-
jois-luoteeseen ja Siikajoen Ruukki noin 20 kilometriä lounaaseen. Havainto-
asemien etäisyys Limingasta on huomattava. Havaintoasemien tuulensuunta-
tietojen perusteella ei voida varmuudella osoittaa biokaasulaitoksen alueella 
tiettynä aikana vallinneita tuuliolosuhteita. Yhtiö ei ole esittänyt käyttämiään 
tuulitietoja. 
 
Tuulen suunta voi vaihdella vuorokauden aikana useaankin otteeseen. Hajut 
leviävät lähiympäristöön myös tyynellä ilmalla. Tällöin hajujen leviäminen on 
tasaista kaikkiin esteettömiin suuntiin ja hajuongelma lähiympäristössä pahe-
nee, koska tuuli ei pääse laimentamaan hajupäästöjä. Vastineen antajien haju-
havaintoja ei ole tehty heidän kiinteistöltään, vaan Lännentieltä laitoksen koh-
dalta. 

  
 
Oulun seudun ympäristötoimen tarkastajat ovat hajuvalituksen takia käyneet 
laitoksella 17.12.2018 ja todenneet hajuhaitan. Ympäristötoimen tarkastusker-
tomuksen 425-2016-29 mukaan laitoksen sisäiseen hajuseurantaan havaintoa 
ei kuitenkaan ollut merkitty. Havainnon puuttumisen syyksi oli ilmoitettu, että 
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hajuseurantaa oli tehty aamulla, mutta havainto oli iltapäivältä. Tarkastuskerto-
muksen perusteella laitoksen sisäistä hajuseurantaa ei voi käyttää mittarina ar-
vioitaessa alueelta tehtyjä hajuvalituksia. Tarkastuskertomuksen perusteella 
laitoksen omaa hajuvalvontaa ei voi pitää luotettavana. 
 
Toukokuussa 2018 on 35 lähialueen asukasta allekirjoittanut Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle osoitetun biokaasulaitoksen laajennushanketta vastusta-
van vetoomuksen. Vetoomuksessa laajennushanketta vastustetaan muun mu-
assa sillä perusteella, että biokaasulaitoksen toiminta on jo nykyisellään ai-
heuttanut hajuhaittoja lähialueellaan. 
 

 ovat vastineessaan todenneet muun ohella, että alue-
hallintovirasto on tehnyt oikean päätöksen hylätessään ympäristölupahake-
muksen. Biokaasulaitosta ei tule käsitellä maatalouden liitännäiselinkeinona, 
vaan teollisena toimintana, jota alueen kaava ei salli. Aluehallintovirasto on 
aivan oikein ottanut myös naapuruston oikeudet huomioon päätöstä tehdes-
sään. 
 
Laitos on porttimaksuilla toimeentuleva mädätyslaitos, jonka syötteinä ovat 
puhdistamolietteet, sakokaivolietteet, teurasjätteet, kalanperkeet ynnä muut 
haisevat jätteet. Tällainen laitos ei sovellu asutuksen keskelle. Alkuperäisessä 
ympäristöluvassa pääsyötteinä mainitaan peltobiomassa ja karjanlanta. Tähän 
tietoon perustuen naapurit antoivat aikoinaan suostumuksen laitoksen rakenta-
miselle.  
 
Toimijan ilmoittamien ravinnemäärien mukaan laitoksesta tuleva mädätejään-
nös tarvitsee levitysalaa tuhansia hehtaareita. Kun mädäte levitetään toimijan 
mukaan noin 200 hehtaarille, tapahtuu valtavaa ylilannoitusta, suoranaista mä-
dätejäännöksen dumppausta. 
 
Jo neljä vuotta naapurusto on kärsinyt hajuhaitoista, joita yhtiö on jäävi arvioi-
maan. Toimijan laatimat tuulitilastot ja muut selvitykset voitaneen ohittaa. 
Myös hajumittaukset, jotka sovitaan etukäteen, ovat helposti järjestettävissä 
toimijalle suotuisiksi käyttämällä laitosta vajaateholla ja laskemalla lämpöti-
loja. Mittaukset tulisi suorittaa ennalta ilmoittamatta, jotta ne olisivat uskotta-
via. 
 
Yhtiö on jättänyt mainitsematta kaksi lähintä naapuria ja esittänyt olemattomia 
hajunlähteitä alueelle. Lähimpänä sijainnut karjatila on lopettanut toimintansa 
keväällä 2018 ja viimeiset karjanlannat on levitetty ja kynnetty peltoon syk-
syllä 2018. Tämä tila ei siis ole voinut olla keväällä 2019 hajunlähde, kuten 
yhtiö on väittänyt Oulun seudun ympäristötoimen tarkastuskertomuksessa. 
Noin kolmen kilometrin säteellä Jahotec Oy:n laitoksesta sijaitsee vain yksi 
toimiva karjatila. Harrastetallit, joissa on 1−3 hevosta, eivät ole merkittäviä 
hajunlähteitä. 
 
Tarkastuskertomuksesta ilmenee myös yhtiön haluttomuus rakentaa alipaineis-
tettua vastaanottotilaa kuormien purkua varten. Perusteena käytetään sitä, ettei 
perävaunua voi peruuttaa purkuluukulle. Yhtiöllä on vaihtolavoilla varustettu 
ajoneuvoyhdistelmä, josta nykyisinkin perävaunun vaihtolavat otetaan vetoau-
toon yksi kerrallaan purkua varten. Kertomuksesta ilmenee myös muita epäsel-
vyyksiä ja ristiriitaisuuksia laitoksen toiminnassa, kuten koetoiminta-ajan jäl-
keinen linkoustoiminta ilman ympäristölupaa.  
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Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos on Limingan kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisena antamassaan vastineessa esittänyt, että valitus hylätään. 
Vastineen mukaan pääosin jätevedenpuhdistamojen lietteen sekä muun bioha-
joavan jätteen käsittelyyn tarkoitettu biokaasulaitos ei ole oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa tarkoitettu alueelle soveltuva maankäyttömuoto. Toiminta ei tue 
yleiskaavan mukaista käyttötarkoitusta eli alueen säilymistä maiseman kan-
nalta merkittävänä viljelyalueena. Toimintaa ei voida pitää kyseessä olevalla 
alueella tavanomaisena toimintana. Toiminnasta aiheutuvaa rasitusta ei voida 
pitää alueelle tavanomaisesta maataloustoiminnasta aiheutuvaa rasitusta vas-
taavana. 
 
Lupavelvollisuuden osalta liikelaitos on todennut, että Jahotec Oy:n toiminta 
on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulu-
kon 2 kohdan 13 f perusteella. Hakemuksen käsittelyn toimivalta perustuu lu-
papäätöksen mukaan ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 13 g koh-
taan. Se koskee toimintaa, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jä-
tettä. Päätöksessä tai hakemuksen käsittelyssä ei ole viitattu siihen, että laitosta 
olisi lupaharkinnassa käsitelty direktiivilaitoksena eikä hakemuksen täyden-
nyspyynnöissä ole esimerkiksi edellytetty selvitystä BAT-päätelmien täyttymi-
sestä. Ympäristötoimen käsityksen mukaan toimivaltainen viranomainen on 
ollut tietoinen lupavelvollisuuden kohdasta ja kyseessä on kirjoitusvirhe taulu-
kon numeron kohdalla. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan lau-
sunnossa todennut, että valitus ei anna aihetta päätöksen kumoamiseen eikä 
asian palauttamiseen. Aluehallintovirasto on viitannut luparatkaisuun ja sen 
perusteluihin. 
 
Luvan hakemisen perusteen osalta aluehallintovirasto on todennut, että luvan-
varaisuuden peruste on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohta 13 f. 
Päätökseen on virheellisesti kirjoitettu taulukko 1, vaikka pitäisi olla taulukko 
2. Virhe ei ole vaikuttanut aluehallintoviraston käsitykseen asiasta, eikä sillä 
siten ole ollut vaikutusta aluehallintoviraston ratkaisuun. Näin ollen virheestä 
ei ole aiheutunut vahinkoa hakijalle. 
 
Liitännäiselinkeinoa koskevalta osalta on todettu, että päätöksessä tarkoitettu 
biokaasulaitos on jätteenkäsittelylaitos. Laitoksella käsitellään muualla synty-
nyttä jätettä, joka on pääosin yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen puhdistamo-
lietettä. Tarkastuskäynnillä saadun tiedon mukaan laitokselle vastaanotettavista 
jätteistä noin 80 % on jätevedenpuhdistamojen lietteitä ja 15 % sakokaivoliet-
teitä. Laitoksessa käsitellään myös muualla syntynyttä vaarallista jätettä, joka 
on metanolia. 
 
Tyypillisesti maatilojen yhteydessä olevissa biokaasulaitoksissa käsitellään ti-
lan omassa toiminnassa muodostuvaa lantaa ja rehujätettä, jolloin biokaasulai-
toksen sijoittumisen edellytykset käsitellään eläinsuojan lupa-asian yhteydessä 
ja toiminnan sijoittumista suhteessa naapureiden asuinrakennuksiin tarkastel-
laan ottaen huomioon kyseessä olevan eläinsuojan eläinyksikkömäärä. Eläin-
suojan yhteydessä olevan biokaasulaitoksen voitaisiin katsoa soveltuvan sijoi-
tettavaksi paikkaan, johon kaavamerkintä mahdollistaa eläinsuojatoiminnan 
sijoittumisen ja sijoittuminen olisi vallitsevan ratkaisukäytännön mukaisesti 
suhteessa naapureihin mahdollista. Tällaisessa tapauksessa biokaasulaitos on 
selkeästi osa maatalouselinkeinoa. 



12 (20) 

  

Mikäli maatalouden liitännäiselinkeinoksi esitetään laitoksia, jotka ovat ympä-
ristöluvanvaraisia, kuten tässä biokaasulaitos, jossa käsitellään 19 000 tonnia 
jätettä vuodessa, josta osa on vaarallista jätettä, on lupaharkinta tehtävä pää-
sääntöisesti siten kuin se tehtäisiin itsenäiselle vastaavan kokoluokan laitok-
selle. Sijoittuminen maatilan yhteyteen ei tee kyseessä olevan mittakaavan jät-
teenkäsittelylaitoksesta maataloustoimintaa.  
 
Jahotec Oy on valituksensa lopullisissa johtopäätöksissä todennut, että kysei-
nen laitos on kokoluokaltaan sellainen, että se ei olisi kannattavaa itsenäisenä 
tai ammattimaisena jätteenkäsittelynä. Kuitenkin toiminnanharjoittaja on hake-
nut ympäristölupaa Siikalatvan Rantsilassa sijaitsevalle saman kokoluokan 
biokaasulaitokselle, joka sijoittuu jätevedenpuhdistamon viereen. Siikalatvan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on myöntänyt 24.1.2019 laitokselle 
ympäristöluvan. Siikalatvan kunta valmisteli valitusta ympäristöluvasta, mutta 
toiminnanharjoittaja pyysi kirjaamaan lupaan muutoksia, joiden jälkeen kunta 
luopui valitusaikeistaan. Ympäristönsuojeluviranomainen päätti 11.3.2019 kir-
jata toiminnanharjoittajan esittämät muutokset aikaisempaan lupaan ja hyväk-
syi muutokset. Ympäristölupapäätös on lainvoimainen.  
 
Luvan hakeminen ja laitoksen rakentaminen myös toiseen paikkaan on yhtiön 
osalta osoitus siitä, että haettua jätteenkäsittelytoimintaa voidaan harjoittaa 
myös muualla kuin Limingan laitoksella. Tämä on myös osoitus siitä, että toi-
minnanharjoittaja on pyrkinyt toiminnan sijoittamiseen haittojen ja ympäristö-
vaikutusten hallitsemiseksi siihen soveltuvalle alueelle, joka on varattu myös 
maankäytön suunnitelmissa toiminnan luonteen mukaiseen toimintaan. 
 
Limingan Isoniityn lohkokunta ja Limingankylän jakokunta ovat vastineessaan 
todenneet, ettei niillä ole huomauttamista valituksenalaiseen päätökseen. 
 
Jahotec Oy on vastineiden ja lausunnon johdosta antamassaan vastaselityk-
sessä esittänyt  vastineen osalta, että valituk-
sen liitteenä olevat valokuvat osoittavat selkeästi, miltä laitos näyttää kenenkin 
naapurin suunnasta. Kuvien perusteella maisemahaitta on hyvin vähäinen, 
vaikka vähäisyyden arviointi on toki subjektiivista. 
 
Tuulitiedot toimitetaan tarvittaessa hallinto-oikeudelle. Hajupäästöt laitoksesta 
syntyvät kuorman purkuhetkellä. Tyynellä säällä tämä haju ei ole riittävän voi-
makas leviämään ympäristöön. Tästä voidaan tarvittaessa toimittaa asiaan pe-
rehtyneen insinöörin asiantuntijalausunto. Tieltä tehtyjä hajuhavaintoja ei pi-
täisi ottaa huomioon arvioitaessa naapureille aiheutuvaa haittaa, koska näitä 
havaintoja ei ole tehty kiinteistöltä. Vastineessa mainitun tapauksen puuttumi-
nen sisäisestä valvonnasta liittyi laitoksen poikkeukselliseen toimintaan eli 
tekniseen vikaan. Muut hajuhaittailmoitukset ovat sellaisilta ajoilta, jolloin lai-
tos on toiminut moitteettomasti. 
 

 vastineen osalta on esitetty, että pelkkä yhtiömuoto ei 
ole peruste arvioida liitännäisyyttä. Jahotec Oy on täysin maataloudenharjoitta-
jien omistama yhtiö, jota on käytetty lähinnä rahoitukseen liittyvistä syistä. 
Yhtiö kiistää antaneensa väärää tietoa valvontaviranomaiselle. Muilta osin vas-
tineen väittämät ovat niin epäselvästi muotoiltuja ja subjektiivisia kokemuksia 
sisältäviä, ettei yhtiö kykene niihin ottamaan kantaa ilman selkeämpiä näyt-
töön perustuvia väitteitä. 
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Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen vastineen osalta on esitetty, että 
toiminnan kaavanmukaisuuteen liittyviä väitteitä ei perustella millään laitok-
sen toimintaan liittyvällä seikalla eikä niille tule siksi antaa arvoa asiaa ratkais-
taessa.  
 
Mädätejäännöksen käytön kannattavuuteen liittyvät tiedot ovat tarkentuneet 
hakemuksen jälkeen. Mädätejäännökselle etsitään yhä kannattavia käyttöjä va-
rastointikustannusten vähentämiseksi. Hajuttomuus voitaisiin toteuttaa myös 
muulla tavalla kuin kattamisella, esimerkiksi laskettavilla verhoilla, joita ky-
seisessä ympäristötoimen palaverissa esitettiin. Tätä ei kuitenkaan ole kirjattu 
muistioon. 
 
Toiminnan ei ole väitetty olevan muuta kuin ammatti- ja laitosmaista ympäris-
tönsuojelulain näkökulmasta, jossa ammatti- ja laitosmaisuus määritellään kä-
siteltyjen määrien perusteella. Näitä kriteereitä on tulkittu väärin arvioitaessa 
laitoksen sijoittamisen soveltumista maatalousalueelle. 
 
Kyseessä on biologinen prosessi, jonka lopputuotteiden määrää ei voida enna-
koida kovin tarkasti. Tämän vuoksi energiaa syntyy joskus aiottua enemmän. 
Ylijäämäenergian olemassaoloa ei siis voida katsoa syyksi, että laitoksen tar-
koitus olisi muu kuin laitokseen liittyvän maataloustoiminnan energiakäyttö. 
Näistä prosessiteknisistä kysymyksistä voidaan tarvittaessa toimittaa myös in-
sinöörin laatima asiantuntijalausunto. 
 
Vaikka Oulun seudun ympäristötoimen alueella karjatilat eivät tyypillisesti 
olekaan näin suuria, ei tämä tarkoita, että tämä olisi tilanne koko maan alu-
eella. Suomessa on useita niin suuria maatiloja, että vastaava määrä mädätettä-
vää ainesta voitaisiin tuottaa omalla maatilalla ottaen huomioon sekä lanta että 
muut bioperäiset jätteet. Jätteen laatuun liittyvät seikat eivät ole relevantteja, 
koska eri jätteet biohajoavat pitkälti samalla tavalla ainoan merkittävän eron 
ollessa nestepitoisuus. Laitos toimii siis samalla tavalla riippumatta siitä, mistä 
biohajoava jäte on peräisin. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausunnon osalta on todettu, että yhtiö ei 
ole eri mieltä siitä, että ympäristölupaharkinta on tehtävä kuten itsenäiselle 
vastaavalle laitokselle. Arvioitaessa laitoksen soveltumista kaavoitetulle alu-
eelle on kuitenkin otettava huomioon laitoksen liitäntä maatalouselinkeinoon 
ja sen merkittävä rooli maatalouden kannattavuudessa. Jätevedenpuhdistamon 
yhteyteen rakennettu laitos eroaa syötteiden hankintatavalla, lopputuotteiden 
käyttämiseltä ja ansaintamalliltaan maatilan yhteyteen rakennetusta biokaasu-
voimalaitoksesta niin paljon, että näitä laitoksia ei tule verrata toisiinsa. 
 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 
 
Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista kos-
kevan vaatimuksen. 
 
Perustelut 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 



14 (20) 

  

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-
riski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys 
elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja 
vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoi-
tus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 
Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa 
asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai 
oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vai-
keuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-
tava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa 
annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on 
muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos 
toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset. Pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista 
koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan 
osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyt-
tää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 
huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) 
terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-
eella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta.  
 
Jätelain 13 §:n 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvalli-
suuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen 
edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylai-
toksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkei-
sessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ym-
päristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja ha-
jua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai paikan on li-
säksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. Pykälän 3 momentin mukaan 
jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 
 
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-
töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 
asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-
tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-
justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 
vastaavista vaikutuksista. 
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Asiassa saatu selvitys 
 
Asiassa on kysymys Jahotec Oy:n Limingan biokaasulaitoksen toiminnan 
olennaisesta muuttamisesta. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johto-
kunta on 3.3.2014 antamallaan päätöksellä myöntänyt biokaasulaitoksen toi-
minnalle ympäristöluvan. Päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan laitoksella saa 
käsitellä peltobiomassoja sekä sako- ja umpikaivolietteitä ja puhdistamoliet-
teitä, kasviperäisiä jätteitä sekä sivutuoteasetuksen mukaisia luokkien 2 ja 3 
eläinperäisiä sivutuotteita, joiden käsittely biokaasulaitoksessa ilman laitok-
sella tapahtuvaa painesterilointia on sivutuoteasetuksen mukaan mahdollista. 
Käsiteltävien syötteiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, mutta yhteis-
määrä saa olla enintään 10 000 tonnia vuodessa. 
 
Biokaasulaitos sijaitsee maatalousvaltaisella alueella, jolla ei ole asemakaavaa. 
Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Oulun seudun yleiskaava 2020. Lai-
toksen sijaintipaikka on yleiskaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi 
peltoalueeksi (MA). Kysymyksessä on yleiskaavakartan 2 mukaan Limingan 
lakeus, joka on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. MA-aluetta koskevan 
kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Alue on mai-
seman kannalta merkittävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyt-
töön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alue on avoin pelto tai perinteen 
mukainen niitty.  
 
Laitoksen itäpuolella sijaitseva Lännentien ja Jyväskyläntien välinen alue on 
yleiskaavassa varattu maaseutumaisen asumisen alueeksi (A−1). Merkintää 
koskevan kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa 
maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja varten. Kaavamää-
räyksen suunnittelusuosituksen mukaan alueen rakennukset on sijoitettava ole-
vaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja 
yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Alueen vesihuolto on järjestet-
tävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäristöhaittaa. Maiseman 
kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakentamattomana. 
 
Lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin etäisyy-
dellä olemassa olevasta laitosalueesta sekä etelän että pohjoisen suunnassa. 
Suunnitellun sijoituspaikan pohjoispuolella on metsäsaareke ja itäpuolella 
Lännentie. Muutoin sijoituspaikka rajoittuu peltoalueisiin. 
 
Hakemuksen mukaan laajennuksen jälkeen laitoksen käsittelykapasiteetti on 
19 000 tonnia vuodessa. Laitoksella käsitellään kuiva- ja märkämädätyksellä 
muun muassa jätevesilietteitä, elintarviketeollisuuden sivutuotteita, teurasjät-
teitä, kasvibiomassoja, biojätteitä ja lantaa. Laitoksella tullaan käsittelemään 
myös jätemetanolia enintään 20 tonnia vuodessa. Jätteitä esikäsitellään laitok-
sella tarvittaessa murskaamalla tai painesteriloimalla vastaanottohallissa.  
 
Vastaanotossa, syötteiden varastoinnissa ja hygienisoinnissa, mädätteen kui-
vauksessa, varastoinnissa ja käsittelyssä sekä rejektivesien käsittelyssä synty-
vät hajukaasut johdetaan biologisiin hajusuodattimiin, joita on kolme kappa-
letta. Hajusuodattimia rakennetaan tarvittaessa myös muiden toimintojen yh-
teyteen, joissa hajukaasuja muodostuu, niiden leviämisen estämiseksi. Bio-
suodattimet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että niiden toiminta on mahdol-
lista myös kunnossapidon tai massanvaihdon aikana. Lisäksi varaudutaan haju-
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jen käsittelyssä erilliseen adsorptiosuodattimeen, jota voidaan käyttää mahdol-
lisissa häiriötilanteissa. Hajupäästöjen hallinnassa on ehdotettu käytettäväksi 
seuraavia raja-arvoja: 3 000 HY/m3, ammoniakki enintään 10 ppm sekä me-
tyylimerkaptaani ja rikkivety kumpikin enintään 0,2 ppm.  
 
Hakemuksen mukaan toiminnasta voi aiheutua melua ja pientä tärinää jaksot-
taisesti prosessin eri vaiheissa koneista ja laitteista sekä kuorman purkamisesta 
ja lavojen siirtämisestä. Mahdollisesti paikallista melua aiheuttavat työvaiheet 
pyritään ajoittamaan maanantaista lauantaihin kello 6–22. Hakemuksen mu-
kaan aiheutuva melu ei poikkea normaaleista maatalous- ja teollisuusympäris-
tön äänistä. Laitoksella 22.9.2017 tehdyn melumittauksen johtopäätösten mu-
kaan nykyisillä käyntiajoilla biovoimalaitoksen toiminnan lähimmälle asuinra-
kennukselle aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on 39 dB(A) ja yöajan kes-
kiäänitaso 33 dB(A). Jos biovoimalaitoksen aggregaatti toimii 24 tuntia vuoro-
kaudessa, on päiväajan keskiäänitaso lähimmällä asuinrakennuksella 41 dB(A) 
ja yöajan keskiäänitaso 41 dB(A). Hakemuksen mukainen 19 000 tonnin vuo-
sittainen määrä aiheuttaa liikennettä laskennallisesti keskimäärin 20 yhdistel-
mäajoneuvokuorman verran viikoittain.  
 
Oikeudellinen arviointi 
 
Asiassa saadun selvityksen perusteella hakemuksen mukainen biokaasulaitok-
sen toiminnan olennainen muuttaminen tarkoittaa toiminnan merkittävää laa-
jentamista. Hakemuksen mukaisesti laajennettaessa biokaasulaitoksen jätteen-
käsittelykapasiteetti kasvaisi 10 000 tonnista vuodessa 19 000 tonniin vuo-
dessa. Uutena vastaanotettavana jätejakeena hakemuksessa on esitetty meta-
noli, joka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Metanolia käsiteltäisiin enintään 
20 tonnia vuodessa. Hakemukseen liitetyn asemapiirroksen mukaan laitoksen 
sijaintikiinteistölle rakennettaisiin muun ohella uusi jätteen vastaanottohalli, 
uudet märkä- ja kuivamädätysreaktorit, jäteveden käsittelyaltaat prosessin re-
jektiveden esikäsittelyä varten sekä halli mädätteen jälkikypsytystä varten. Re-
jektiveden esikäsittely ja mädätteen jälkikompostointi olisivat kokonaan uutta 
toimintaa. 
 
Hallinto-oikeus toteaa, että merkittävin toiminnasta ympäristöön aiheutuva 
haitta on haju. Toiminnasta aiheutuu lisäksi melua. Varsinainen mädätyspro-
sessi ja siihen liittyvä mädätteen jatkokäsittely on lähtökohtaisesti kaasutiivis, 
eikä siitä normaalitilanteessa aiheudu merkittäviä hajupäästöjä. Toiminnasta 
aiheutuvat mahdolliset hajuhaitat liittyvät lähinnä laitokselle käsiteltäväksi toi-
mitettavan jätteen vastaanottoon, laitokselta pois toimitettavien jätejakeiden ja 
valmiiden lopputuotteiden siirtoon sekä mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilan-
teisiin. Myös biokaasun mahdollisesta soihtupoltosta aiheutuu hajupäästöjä. 
Kysymyksessä olevan biokaasulaitoksen toiminnasta aiheutuvien päästöjen 
rajoittamisessa keskeinen seikka on toiminnan oikea sijoittaminen, kun erityi-
sesti otetaan huomioon laitoksella käsiteltävät jätejakeet, vaikkakin hajuhait-
toja vähentävillä tekniikoilla voi olla merkitystä ympäristöön aiheutuvan hai-
tan ehkäisemisessä. Toiminnan sijoittamisen sopivuutta arvioitaessa on puoles-
taan otettava huomioon ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ien sekä jätelain  
13 §:n 2 momentin mukaiset seikat. 
 
Toiminta sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella. Laitoksen sijainti-
kiinteistön lähiympäristö on avointa peltomaisemaa, joka on alueella voimassa 
olevassa yleiskaavassa merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi ja 
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valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Laitoksen välittömässä lä-
heisyydessä sen itäpuolella oleva alue on yleiskaavassa varattu maaseutumai-
sen asumisen alueeksi. Mainitut yleiskaavassa vahvistetut käyttömuodot ku-
vaavat alueen herkkyyttä ja erityispiirteitä, jotka asettavat alueelle sijoitetta-
ville toiminnoille erityisiä vaatimuksia. 
 
Kysymyksessä on ammattimainen jätteenkäsittelytoiminta, jota ei voida pitää 
MA-aluevarausmerkintää kuvaavan kaavamääräyksen mukaisena alueen maa-
talouskäyttönä, vaikka laitoksen toiminnassa syntyvä mädätejäännös ja bio-
kaasu hyödynnetään maataloudessa. Hakemuksessa esitettyjen uusien raken-
nusten sijoittaminen suunnitellulle sijaintikiinteistölle heikentäisi niiden koko 
ja määrä sekä aikaisempien rakennusten muoto ja koko huomioon ottaen alu-
een maisemallisten erityispiirteiden säilymistä siitä huolimatta, että sijainti-
kiinteistön pohjoispuolella on metsäpalsta.  
 
Suojaetäisyydet lähimpiin naapureiden asuinrakennuksiin sekä yleiskaavassa 
osoitettuihin mahdollisiin asuinalueisiin ovat verrattain lyhyet, kun otetaan 
huomioon hakemuksen mukaisen toiminnan laajuus ja luonne sekä laitoksella 
käsiteltävät jätejakeet. Asiassa saadun selvityksen mukaan jo nykyisestä toi-
minnasta on aiheutunut naapurustoon hajuhaittaa. Toiminta sijaitsee avoimella 
peltoalueella, josta haju ja melu leviävät suotuisissa oloissa esteettömästi ym-
päristöön. Hakemuksen mukaisesti laajennetusta toiminnasta voidaan katsoa 
aiheutuvan erityisesti hajuhaitan muodossa ympäröivälle asutukselle sellaista 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta, jota ei lupamääräyksinkään voida riittävästi estää. 
 
Kun otetaan huomioon hakemuksen mukaisesta toiminnasta asiakirjoihin sisäl-
tyvä selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että suunniteltua biokaasulaitoksen laa-
jentamista maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi osoitetulla alueella ei 
voida pitää MA-aluevarauksen pääkäyttötarkoituksen yhteyteen soveltuvana 
toimintana. Hakemuksen mukaisen toiminnan sijoittaminen vaikeuttaisi alueen 
käyttämistä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alueelle varattuihin käyttötar-
koituksiin ja se vaikeuttaisi siten yleiskaavan toteuttamista. Näin ollen ja kun 
lisäksi otetaan huomioon suunnitellun toiminnan luonne ja sen vaikutusten 
merkittävyys sekä toiminnan merkitys elinympäristön viihtyisyyden kannalta, 
toiminnan sijoituspaikka ei täytä sille ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:issä 
sekä jätelain 13 §:n 2 momentissa asetettuja vaatimuksia. Ympäristöluvan 
myöntämisen edellytykset eivät näin ollen täyty, minkä johdosta aluehallinto-
viraston on tullut hylätä yhtiön hakemus. Aluehallintoviraston päätöksen muut-
tamiseen ei valituksessa esitetyillä perusteilla ole syytä, vaan yhtiön valitus on 
hylättävä. 
 
Muut lausumat 
 
Valituksen kohteena olevan päätöksen kertoelmaosassa on luvan hakemisen 
perusteeksi merkitty ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentti ja mainitun lain 
liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 alakohta f, vaikka asiaan on tullut soveltaa liit-
teen 1 taulukon 2 kohdan 13 alakohtaa f. Hallinto-oikeus toteaa, että asiakir-
joista ilmenevän selvityksen perusteella kyseessä on kirjoitusvirhe, jolla ei ole 
ollut merkitystä lupaharkinnassa.   
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Oikeudenkäyntikulut 
 
Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon Jahotec Oy:n esittämä kuluvaa-
timus, ei ole kohtuutonta, että muutoksenhakija joutuu pitämään oikeuden-
käyntikulut vahinkonaan. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
Perusteluissa mainitut 
Hallintolainkäyttölaki 74 § 
 

Julkinen kuulutus   
Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
 

Päätöksen tiedoksiantaminen 
 

 on viipymättä tämän päätök-
sen saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. 
(Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, hallintolaki 56 §  
2 mom. ja 68 §). 
 

Päätöksestä ilmoittaminen 
 
Limingan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-
kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-
kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-
seen saa hakea muutosta. 
 

Muutoksenhaku 
 
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-
sen tiedoksisaannista eli viimeistään 12.4.2021. 
 
Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00431/19/5107  
 
 
 
 
Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Päivi Jokela sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 
Asian on esitellyt Jenni Korpeinen. 
 
 
 
 
 
 
Janne Marttila   Päivi Jokela 
 
 
 
 
 
 
Jenni Korpeinen   
 
 
Toimituskirjan antaja: 
 
 
Laura Leinonen 
ma. lainkäyttösihteeri 
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Jakelu 
 

Päätös ja maksu Jahotec Oy, oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  
Asiamies: Eelis Paukku 
 
 

Jäljennös maksutta 
 asiakumppaneineen 

 
 asiakumppaneineen 

 
Limingan Isoniityn lohkokunta ja Limingankylän jakokunta/ 

 
Ruokavirasto 
 
Limingan Vesihuolto Oy 
 
Limingan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
 
Limingan kunnan terveydensuojeluviranomainen 
 
Limingan kunnan kaavoitusviranomainen 
 
Limingan kunnanhallitus 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, sähköisesti 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ 
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 
 
Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 
 
 
 
 
 
 
ARS / LL 
 




